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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Оксана Максимюк, Наталия Максимюк. Коммуникативные стратегии отказа в украинскоязычном диалогичес-

ком художетвенном дискурсе. Цель статьи – комплексно проанализировать тактики стратегии отказа в украинскоязычном 

диалогическом художетвенном дискурсе с учетом социального и гендерного аспектов. Актуальность исследования мотиви-

рована необходимостью выработать единый подход к классификации коммуникативных стратегий высказываний отказа в 

диалогическом художественном дискурсе. Новизна статьи обусловлена тем, что высказывания со значением отказа соответст-

венно социальному и гендерному статусу еще не были предметом исследования. В статье использованы общенаучные мето-

ды и приемы  лингвистического анализа – метод дискурсивного анализа, контекстуально-интерпретационный метод, элементы 

компонентного анализа, оппозиционный анализ а также конверсационный. Выводы. Социальный статус коммуникантов влия-

ет на формирование типологии основных директивных актов, определяет тактики стратегии отказа в социокоммуникативной 

ситуации “выше – ниже”. Гендерный фактор в значительной степени влияет на течение интеракции коммуникативного акта 

отказа, вызывая выбор коммуникативной стратегии и тактики отказа. 

Ключевые слова: высказывания со значением отказа, дискурс, коммуникативний акт, коммуникативная стратегия, 

тактика отказа, семантико-прагматическая организация. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Комунікативний акт (КА) визначають як 

концептуально і структурно організований обмін 

комунікативною діяльністю між мовцями в межах 
вербального контакту, у якій предметно-знаковим носієм є 

дискурс, що опирається на певну ситуацію. Дотепер у 

сучасній теорії мовної комунікації немає однозначної 

дефініції КА. Російський мовознавець Є. В. Клюєв1 

комунікативним актом називає акт мовленнєвої взаємодії 

між носіями мови, у межах якого вони розв’язують 

комунікативні завдання: спілкуються, обмінюються 

інформацією тощо. На думку сучасної російської лінгвістки 

В. В. Красних, КА має два “плани”, або складники: дискурс 

та ситуацію. Дискурс виражає вербалізовану мовленнєво-

мисленнєву діяльність комунікантів у межах вербального 
контакту, пов’язану з пізнанням, осмисленням і 

презентацією світу мовцем (адресантом)2 і осмисленням 

його мовної картини світу слухачем (адресатом). Отже, 

дискурс ‒ це мовлення як цілеспрямована соціальна дія, 

компонент, який бере участь у взаємодії людей та 

механізмах їхньої свідомості. Ситуація – фрагмент 

реальності, що об’єктивно існує, частиною якої може бути і 
вербальна дія. Відповідно до цього В. В. Красних 

виокремлює чотири компоненти цих складників, а саме: 

зовнішні ‒ конситуація (екстралінгвальний аспект) і 

контекст (семантичний аспект) та внутрішні ‒ мовлення 

(власне лінгвістичний аспект) і пресупозиція (когнітивний 

аспект) як мікрокомпоненти структури КА3. 

Зовнішніми складниками структури КА є адресант, 

адресат, тема, форма повідомлення (МЖ – мовленнєвий 

жанр), канал зв’язку (усний, письмовий), код (мова та 

норма вживання), обставини (контекст і ситуація), 

умови комунікації. Зовнішні структурні складники КА 
впливають на характер, спрямованість і 

результативність інтеракції (соціально-психологічні 

1 Klyuyev Y. V. Rechevaya kommunikatsiya. Uspeshnost' rechevogo vzaimodeystviya [Language Communication. Success of speech 

interactions], M.: Ripol Klassik, 2002, 317 p. [in Russian]. 
2 Batsevych F. Osnovy komunikativnoyi linhvistiki: pidruchnyk [Fundamentals of communicative linguistics: Textbook], Kyyiv, 2004, 

344 p. [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, P. 105. 
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особливості відправника повідомлення, реципієнта, 

зміст і структурованість інформації, особливості 

соціального контексту й предмета повідомлення тощо).  

Внутрішніми складниками є висловлення мовців як 

єдність локуції, ілокуції та перлокуції. Локуцію розуміємо 
як акт говоріння, ілокуцію як реалізацію комунікативного 

наміру мовця, перлокуцію як досягнення певного ефекту, 

тобто зміну свідомості, поведінки та емоційного стану 

адресата4, вплив на його думки, почуття або дії. 

Власне КА передує операція формування 

повідомлення (породження мовлення), а джерелом КА є 

інтенція адресанта5. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Стратегія 

спілкування посідає важливе місце в процесах 

комунікації й слугує єднальною ланкою 
докомунікативної фази та власне мовної реалізації 

інтенції мовця6.  

Складниками стратегій спілкування є комунікативна 

компетенція, комунікативна інтенція, комунікативна мета, 

комунікативна стратегія. Використо-вуючи комунікативну 

компетенцію, мовець ставить перед собою комунікативну 

мету (визначаючи або не визначаючи комунікативну 

перспективу) і, спираючись на певну комунікативну 

інтенцію, виробляє комунікативну стратегію, яка 

перетворюється або не перетворюється на комунікативну 

тактику як сукупність комунікативних намірів.  
На думку Т. ван Дейка, стратегію треба розглядати як 

властивість когнітивного плану. Такий план представляє 

загальну організацію певної послідовності дій і включає 

мету взаємодії. Обираючи певну стратегію досягнення 

комунікативної мети, мовець відповідно узгоджує з нею 

мовленнєві ходи в процесі спілкування. На кожній стадії 

розмови він обирає засоби, які слугують максимальній 

реалізації стратегічного плану. Це означає, що стратегії, на 

відміну від загальних правил та принципів комунікації, є 

достатньо гнучкими. Їхня гнучкість зумовлена необхідністю 

враховувати наслідки попередніх ходів і відповідно 
планувати та здійснювати наступні7. Отже, з погляду 

когнітивної лінгвістики, стратегія ‒ це план комплексної 

мовної дії, спрямований на зміну моделі світу партнера, на 

трансформацію його концептуальної свідомості. 

У функціональному аспекті мовна стратегія є схемою 

певних дій у межах комунікативного процесу, що визначає 

вибір мовних засобів і способів вираження деякого змісту, 

безпосередньо пов’язаного з досягненням мети.  

У лінгвістичній літературі немає єдиного підходу до 

класифікації комунікативних стратегій. Під комунікативною 

стратегією Г. Г. Почепцов розуміє ефективні шляхи 
досягнення комунікативних цілей, які поділяються на два 

головні типи: 1) стратегії подання інформації; 2) стратегії 

отримання інформації. Як сукупність цілеспрямованих дій у 

моделі породження та розуміння дискурсу, стратегії можуть 

бути різними за своєю природою. Т. ван Дейк та В. Кінч 

виділяють: пропозиціональні стратегії, стратегії локальної 

когеренції (зв’язності), продукційні, макростратегії, а також 

схематичні, сценарні, стилістичні та розмовні стратегії. 
Є. В. Клюєв розрізняє два типи стратегій спілкування: 

власне комунікативну стратегію (правила та послідовність 

комунікативних дій, яких дотримується адресант) і змістову 

(покрокове змістове планування мети з урахуванням 

наявного мовного “коду”). Комунікативні стратегії можуть 

бути різнорівневими: прагматична стратегія, семантична 

стратегія, риторична стратегія. За класифікацією 

В. В. Бушкової, стратегії поділяються за метою на три 

основні типи: конвенційний (узгодження, укладання 

договору в ситуації конфлікту), конфліктний (акцентуація на 

різних поглядах комунікантів з метою створення конфлікту), 
маніпуляційний (захоплення смислового простору 

комунікації для того, щоб нав’язати свою комунікативну 

стратегію і своє бачення реальності)8. Також виділяють 

кооперативні та некооперативні стратегії мовленнєвого 

спілкування9, які є релевантними для нашого дослідження. 

Кооперативні стратегії втілюються в інформативні та 

інтерпретативні діалоги ‒ поради, розповіді, обмін думками, 

повідомлення тощо, а некооперативні ‒ реалізуються у 

конфліктах, суперечках, претензіях, погрозах, 

звинуваченнях, ухиляннях від відповіді тощо. 

Стратегії спілкування залежать від низки 
прагматичних чинників (вік комунікантів, їхня стать, 

соціальні ролі, національно-культурна належність, 

конситуативні умови) і реалізуються через різні 

комунікативні тактики, які відрізняються від них мірою 

узагальненості. На думку В. В. Латинова, та сама тактика 

може використовуватися в різних стратегіях. Так, загроза, 

що зазвичай розглядається як деструктивна і 

недоброзичлива тактика, може бути використана в разі 

неготовності або нездатності однієї зі сторін поступатися 

далі певних меж10. Зокрема, конфліктно-спрямовані стратегії 

реалізуються мовленнєвими тактиками заперечення, 
протиставлення, уникнення, перебивання, мотивування 

незгоди, емоційного впливу тощо. К. В. Бондаренко 

зауважує, що для реалізації інтенцій комунікантів 

залучаються емотивно-марковані мовні засоби, організація 

яких впливає на вольову та емоційну сфери адресата. Мовні 

засоби вибираються й комбінуються почергово прямими та 

непрямими шляхами; використовуються забарвлені слова та 

словосполучення, емотивно маркована лексика з розряду 

афективів, що свідчить про експресивність та емоційну 

насиченість дискурсу; спостерігаються комбінації 

риторичних питань, іронічних висловлень, одиниць 
суб’єктивно-оцінної модальності, синтаксичних повторів, 

емфатичних конструкцій, практично всіх можливих 

емотивно-експресивних мовних засобів11. 

4 Dedukhno A. V. “Klasyfikatsiya performativiv u linhvistitsi” [Classification of Performers in Linguistics] , Linhvistychni studii: Zb.nauk. 

pratsʹ [Linguistic studies. Collection of scientific works], 2008, Vyp. 17, P. 194‒198, URL: http://litmisto.org.ua/ [in Ukrainian]. 
5 Batsevych F. Osnovy komunikativnoyi linhvistiki…, op.cit., 344 p. 
6 Ibidem, P. 118. 
7 Deyk T. A. Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya [Language. Knowledge. Communications], per. s angl. V. V. Petrova; pod red.  

V. I. Gerasimova, M.: Progress, 1989. P. 112 [in Russian]. 
8 Bondarenko Y. O. “Prahmatichni parametry dyskursu movnoyi osobystosti: vid konfliktu do harmoniyi” [Pragmatic parameters of the 

discourse of the linguistic personality: from the conflict to harmony], Mova i kulʹtura. Kulʹturolohichniy komponent movy [Language and 

culture. Cultural component of language], K.: Vyd. dim Dmytra Buraho, 2002, T. 2, Vyp. 4, P. 36 [in Ukrainian]. 
9 Batsevych F. (2004) Osnovy komunikativnoyi linhvistiki…, op. cit., P. 119 [in Ukrainian]. 
10 Latynov V. V. “Konflikt: protekaniye, sposoby razresheniya, povedeniye konfliktuyushchikh storon” [Conflict: flow, methods of resolu-

tion, behavior of the conflicting parties], Obzor zarubezhnykh issledovaniy po psikhologii konflikta. Inostrannaya psikhologiya [Review of 

foreign research on the psychology of conflict. Foreign psychology], T. 1, N 2, 1993, P. 87–92 [in Russian]. 
11 Bondarenko Y. O. Prahmatichni parametry dyskursu movnoyi osobystosti…, op. cit., P. 33‒41. 

http://litmisto.org.ua/
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Ukrainian language 

Отже, для КАВ (комунікативний акт відмови) 

найчастотнішими тактиками, заснованими на 

некооперативній стратегії поведінки адресата, є такі: 

ухилитися від відповіді; відмовитися без мотивування / з 

мотивуванням; видавати себе за некомпетентну людину; 
дати зрозуміти, що не бажаєте (немає потреби) виконати дію 

з мотивацією відмови або без неї; запропонувати інше 

бачення розв’язання проблеми; відмовитися через 

неможливість виконання дії саме в цей час; послатися на 

неможливість виконання дії через вагомі причини та ін. 

Метою нашого дослідження є схарактеризувати 

тактики стратегії відмови, які значною мірою зумовлені 

соціальним й гендерним статусами учасників спілкування.  

Матеріалом дослідження послужили художні твори 

українських письменників ХІХ – початку ХХІ ст., зокрема 

Оксани Забужко, Тетяни Малярчук, Любко Дашвар та ін. 
Вибір зазначеного періоду обґрунтований початком 

формування культу незалежної особистості, переконаності в 

тому, що саме мова створює систему координат, за якими 

людина усвідомлює себе і світ, 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мова 

існує насамперед у свідомості – колективній та 

індивідуальній, що зумовлює її соціальну сутність. 

Носієм мовної свідомості є мовна особистість, тобто 

людина, що існує в мовному просторі – у спілкуванні, у 

стереотипах поведінки12. “Мова у своєму 

функціонуванні дає індивідові можливість виявити себе 
як особистість, що поводить себе в діалогічній взаємодії 

пасивно або є комунікативним лідером, виявити 

особливості свого темпераменту, показати прихильність 

до авторитарного або ліберального стилю мовного 

спілкування”13. 

Функціонуючи в просторі фатичної комунікації, 

висловлення відмови формують дискурси, у яких 

виражений негативний внутрішньовольовий стан мовця як 

показник інтенційного стану самосвідомості на недопуск 

реалізації наміру продуцента стимулу. Спосіб вираження 

інтенції та міра інтенсивності представленого значення 
“небажання”, яким визначається семантика висловлень 

відмови, дозволяють згрупувати їх у три класи, які 

виражають узуальний зміст відмови ‒ висловлення відмови 

зі значенням індивідуально винесеного рішення, 

представленого моделлю “не буду”; висловлення відмови зі 

значенням відсутності інтересу, представленого моделлю 

“не хочу”; висловлення відмови зі значенням 

перешкоджальних обставин, представленого моделлю “не 

можу”14. 

Схарактеризуємо особливості функціонування таких 

конструкцій відмови в площині директивів, оскільки 
директивні акти якнайповніше виявляють особливості 

структурування КАВ з урахуванням соціальної ролі 

учасників спілкування. Класи директивів неоднорідні й 

різняться інтенсивністю ознаки спонукальності, характером 

модального забарвлення, варіативністю компонентів 

семантичної структури. Розглянемо такі директивні акти: 

категоричні – наказ, вимога, вказівка; некатегоричні – 

порада, застереження; пом’якшувальні – прохання, благання 

та моління. 

Для аналізу особливостей функціонування висловлень 

зі значенням відмови в зазначених директивах 
скористаємося поняттям соціальний статус особи. На 

основі субстанційних ознак соціального статусу особи 

мовознавці виділяють реляційні ознаки, які виформовують 

соціальну та ситуативну нерівність між комунікантами: 

відношення “вищий → нижчий”, “нижчий → вищий”.  

Типологія основних директивних актів формується 

відповідно до соціальних статусів комунікантів. Категоричні 

директиви наказ, вимога та вказівка належать до соціально 

фіксованих актів із низхідним статусним вектором, тобто 

характеризують ситуацію “вищий → нижчий”. Таким 

прескриптивам характерна сема обов’язковості виконання 
дії адресатом та пріоритетності статусу мовця. Основними 

засобами реалізації категоричних директивів є дієслова 

наказового способу в ІІ особі однини та множини, 

інфінітивні та вигукові конструкції. Категоричність 

директивних дій посилюється через вказівку на обмеження 

виконання наказу в часі або вимогу обов’язкового 

виконання дії: [Бжостовський:] Рушай мерщій і зараз же 

принеси намисто! (І. Кочерга); — Чуєш, зараз мені погоди́ся 

з жінкою, — обернувся старшина бо Гната 

(М. Коцюбинський). Продуцент відмови перебуває в ролі 

підлеглого та позбавлений альтернативного права на 
невиконання дії15. Найчастіше продуценти відмови (особи з 

нижчим соціальним статусом) обирають такі тактики 

стратегії відмови: 1) послатися на неможливість виконання 

наказу, вимоги чи вказівки через вагомі причини (з 

мотивуванням): – Пропустіть! – Віноват, господин 

дохтурь! – Сич підняв карабін, загородивши двері впоперек. 

– Я очень ізвіняюсь, але поступив такий приказ 

(Ю. Смолич); 2) видавати себе за некомпетентну людину: 

[Бжостовський:] Зараз же принесіть намисто. 

[Пшеменський:] Намисто? Яке намисто? (І. Кочерга); 3) 

вказати на безпідставність наказу або вимоги: – Пішла звідси 
вон! – кричать обоє… – Я вам ніяк не заважаю, — 

скиглить Капітоліна… (Таня Малярчук); 4) відмовитися 

через неможливість виконання дії саме в цей час: Ворочайсь 

додому! – гукнув Антосьо. – Скажи, хай колясу пришлють. 

– Хай уже завтра, паничу, – озвавсь чоловік з воза, – хоч 

дайте волам відпочить (А. Свидницький); 5) зрідка – 

відмова як вияв протесту: [Рухля:] …Іди в хату! Іди, кажу 

тобі, я тєбя буду колотіть! [Харитина:] Не піду, бо ви й 

так добре мене били… я утічу, куди очі дивляться 

(І. Карпенко-Карий). Продуцент відмови бажає, щоб мовець 

визнав нечинним свій запит або визнав чинною позицію 
адресата. Проаналізований фактичний матеріал дає підстави 

для припущення, що в наказі висловлення зі значенням 

відмови реалізують зміст моделей “не можу” і “не буду”. 

Зауважимо, що кількісно значно переважає модель “не 

можу”, яка зумовлює вибір відповідної тактики.  

Директивні акти наказу позбавлені етикетних формул 

12 Karasyk V. I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language Circle: Farity, Concept, Discourse], Volgograd: Peremena, 2002, 

P. 7 [in Russian]. 
13 Susov I. P. “Grammatika govoryashchego” [Grammatics of the speaker], Aktual'nyye problemy kommunikativnoy grammatiki [Current 

problems of communicative grammar], Tula, 2000, P. 136 [in Russian]. 
14 Odarchuk N. A Semantyka ta prahmatyka vyslovlenʹ vidmovy v anhlomovnomu khudozhnʹomu dyskursi [Semantics and pragmatics 

utterances of refuse in English-language art discourse]: avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04 – hermansʹki movy. Kyyivsʹkyy 

natsionalʹnyy linhvistychnyy universytet, Kyyiv, 2004, P. 9 [in Ukrainian]. 
15 Yakovleva G. P. Recheorganizuyushchaya funktsiya direktivnykh replik v dialoge (na materiale frants. i rus. yaz.) [Reorganizing func-

tion of directive replicas in dialogue (based on French and Russian)]: dis. … kand. filol. nauk :10.02.05, Tversk. gos. un-t. Tver', 1994,  

P. 62 [in Russian]. 
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Maksymiuk N., Maksymiuk O. Communicative strategies of the refusal utterance in Ukrainian dialogical discourse of fiction... 

ввічливості, у них відсутня мотивація. Наказ виражає 

категоричну вимогу щодо вчинен-ня / невчинення реальної 

чи потенційної дії і передбачає чітку субординацію 

комунікантів. Вимога та вказівка мають мовне оформлення, 

подібне до наказу, але містять мотивацію, роз’яснення того, 
як діяти: [Цокуль:] Ні, ти повинен сказать, може, вона й 

справді яка непутня, а я за неї піклуюсь. [Панас:] Ні, 

хазяїн, не скажу, – не приходиться (І. Карпенко-Карий); 

[Федон:] Співай епістоламу! Се до речі! [Антей:] Ні, не до 

речі, – ми не на весіллі (Леся Українка); [Мартин:] …Бери 

палицю і мені знайди доброго дрючка!.. Я їм покажу… 

Я… Ми їм покажемо! [Трохим:] Ні, пане, я не піду. Він 

похваляється і вам на спині горба зробить (І. Карпенко-

Карий). У комунікативних ситуаціях з низхідним вектором 

найчастотнішою є тактика відмови з мотивуванням 

(послатися на неможливість виконання через вагому, на 
думку продуцента відмови, причину; приклади 1-4); рідше 

трапляється тактика видавати себе за некомпетентну 

людину (приклад 5). У репліках продуцента відмови 

реалізовано значення індивідуально ухваленого рішення з 

подальшим обґрунтуванням: 1) [Водяник:] …Віддай сюди 

вінець перловий! [Русалка:] Ні! То дарував мені морський 

царенко (Леся Українка); 2) [Меценат:] Ти сам її держать 

не потребуєш. На те є раб… [Антей:] Ні, їй не слід 

звикати до такого. В своїй оселі я рабів не маю… (Леся 

Українка); 3) [Меценат (голосно до Антея):] Людською 

мовою ми наситились. Час обізватись мовою богів тобі, 
Антею. [Антей:] Вибачай, преславний, мені не хоче муза 

помагати, либонь, вона сьогодні не голодна, а я без неї – 

мов безструнна ліра (Леся Українка); 4) – А тепер скажи 

мені, що ти маєш казати цареві? – Сього я нікому не 

виявлю, ваше благородіє, опріч царя самого. – І мені не 

скажеш? – Ні! – А як я тобі звелю? – І тоді не скажу… 

(М. Коцюбинський); 5) Ви мусите заплатити за ящірку… 

Але ж я не бачила,… ящірка повзала по підлозі – а я 

дивлюсь на стелю (Таня Малярчук). 

У директивних актах вимоги з висхідним вектором 

репліка продуцента стимулу містить обов’язкове 
мотивування й може супроводжуватися експресивізацією: – 

Мадам Воке, ми всі тут зібрались, щоб дізнатись нарешті 

у Вас правду! Нам обридло відчувати себе телепнями! Ми 

повинні знати, де і з ким живемо! – Що ви, голубчики? Яка 

правда? (Таня Малярчук). Ухиляння від відповіді в таких 

комунікативних ситуацій – одна з найуживаніших тактик 

відмови, коли продуцент відмови прагне збереження 

гармонійних стосунків. Категоричність та настійливість 

продуцента стимулу провокує виникнення дисгармонійної 

ситуації, спрямованої на конфлікт і розрив взаємин: – 

Мадам Воке, не прикидайтесь, ми хочемо знати, хто живе 
у 47-й кімнаті! – Як хто? Навіщо безглузде запитання? – 

Мадам Воке, тільки не прикидайтесь!... Досить нас водити 

навколо пальця!.. – Але ви і міцні горішки, голуб’ята!... Не 

забувайте, що пансіонат поки що моя власність!... Жоден з 

вас мені не до указу! Захочу – вижену на мороз! (Таня 

Малярчук). 

Некатегоричні директиви порада та застереження 

належать до сугестивів (за класифікацією 

О. І. Бєляєвої16), які об’єднуються семою “Я вважаю 

доцільним виконання дії, що пропоную”. Адресат сам 

вирішує, виконувати чи не виконувати дію. Зазначені 
директиви можуть уживатися в симетричних та 

асиметричних ситуаціях, але більше прав на здійснення 

цих актів мають особи з вищим соціальним статусом. 

В асиметричній ситуації “вищий → нижчий” 

продуцент відмови вдається до тактики відмови з 

мотивуванням: – Дитино, мадам Воке знає краще, послухай 

мадам Воке… Тобі треба народити дитину… Григорій 
тобі допоможе. Дозволь, щоб він тебе прочитав. – Я не 

можу, бо я не знаю, чи там є що читати. А якщо є, то я 

сама ще цього не прочитала (Таня Малярчук). У 

симетричній ситуації адресат може обирати такі тактики 

стратегії відмови: дати зрозуміти, що не бажаєте виконувати 

дію (немає потреби): Ти, Маріє, стежила б за мовою… – А 

що тут такого? Час біжить швидко! Дитині скоро й 

самій буде п’ятдесят (Є. Кононенко); відмовитися без 

будь-якого мотивування: [Круста:] Любий друже, ти, 

може б, ліг в кімнаті? [Руфін:] Ні, не треба (Леся 

Українка).  
Застереження – некатегоричний директивний акт, який 

полягає у вказівці адресанта на небажані, некорисні для 

адресата дії і здійснюється в його інтересах: ‒ …не 

зустрічайся з ними. Вони тебе не поважають. – А з ким 

мені зустрічатися? У мене крім них більше немає подруг 

(Таня Малярчук). У таких конструкціях зі значенням 

відмови реалізовано модель узуального змісту “не можу”.  

Прохання, благання та моління – пом’якшувальні 

директивні акти. Адресат у ситуації прохання сприймається 

як особа, яка хоч і не зобов’язана, але може задовольнити 

бажання мовця. Пом’якшений акт прохання постає як 
соціально фіксований акт із висхідним статусним вектором. 

Від інших директивних актів пом’якшені відрізняються 

ґрунтовною мотивацією, вживанням форм ввічливості, 

апеляцією про дозвіл та можливість висловити прохання 

тощо: [Дуенья:] Я насмілюся прохать сеньйору дозволити 

мені зайти на хвильку, зовсім близенько, тут-таки, при 

брамі, до родички позичить рукавичок, – я їх забула дома, 

на нещастя, а холод лютий. [Анна:]Се не випадає, щоб я 

лишилась тут на самоті. [Дуенья:] Моя сеньйора 

милостива! Пробі, таж я стара, гострець мене так 

мучить! Я, далебі, від болю ніч не спала (Леся Українка). 
Настанова продуцента відмови на 

гармонізацію / дисгармонізацію взаємин визначає вибір 

мовних засобів, що лексикалізують моделі “не буду”, 

“не хочу”, “не можу”, пор.: – Позволь Маврі хоч з 

чотири дні межи нами прожити. – Не прощу я 

Маврі… О. Кобилянська); [1-й (християнин):] 

Благослови нас, брате преподобний! [Руфін:] Я сам 

його не маю (Леся Українка).  

Продуцент відмови в асиметричній комунікативній 

ситуації “нижчий→вищий” використовує такі тактики 

відмови: відмовитися без мотивування: [Оксана:] …
Вернітеся до нас! Вас привітаєм / Як рідного, коханого 

ми всі… / Любитиму, коритимусь! Верніться! 

[Пилипенко:] Облиш, кажу! (Б. Грінченко); 

відмовитися з мотивуванням: – Одпустіть, паночку, нас 

додому; зовсім обхарчилися; хліба брали на два дні, а 

сидимо четвертий день, – просили люди. – Не моя вина, 

люде добрі! Не моя, голуб’ята мої! Не я вас кликав 

сюди… (О. Кониський); дати зрозуміти, що не бажаєте 

виконати прохання: – Згляньтесь, паночку, на наші 

злидні, продайте нам дерево на віру. Не згодився. На 

віру, каже, нікому нема у мене, тим паче таким 
злодіям, як ви (О. Кониський); послатися на 

неможливість виконання прохання саме в цей час: [Цокуль:] 

16 Belyaeva E. I. Hramatyka i prahmatyka sponukannya: anhliysʹka mova [Grammatics and pragmatics of building: English language], 

Voronezh: Yzd-vo Voronezʹkoho. un-tu, 1992, 167 p. [in Russian]. 
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Та зайдіть-бо в хату. Ну, на годину. [Аблакат:] Ні, єй-

богу, нема часу, і не просіть… [Цокуль:] …А яка у мене 

наливочка є! [Аблакат:] Другим разом (І. Карпенко-Карий). 

Варіантами наполегливого прохання є благання і 

моління, які характерні для мовлення соціально нижчих 
комунікантів: [Фортунат:]Велебний отче! Віддай його 

мені! Благаю! [Єпископ:] Сину, тут є достойніші. 

Врятуєш душу, коли загубиш тіло, – се твій жереб 

(Леся Українка). Відмова в таких директивах зазвичай 

супроводжується мотивацією. Добір мовних засобів 

сприяє лексикалізації моделі “не можу”. 

Отже, cоціальний статус комунікантів впливає на 

формування типології основних директивних актів, 

визначає тактики стратегії відмови в 

соціокомунікативній ситуації “вищий↔нижчий”. 

Проаналізуємо вплив гендерного аспекту на перебіг 
інтеракції в комунікативних актах відмови, визначимо 

тактики комунікативної стратегії відмови. 

Упродовж останніх десятиріч у фокус лінгвістичних 

розвідок потрапив один із ключових компонентів 

комунікативної особистості – стать. У дослідницький апарат 

лінгвістики введено термін гендер, який визначає стать як 

соціокультурний концепт, що формується в межах системи 

етнічно зумовлених стереотипних уявлень.  

Сучасні дослідники розглядають гендер з погляду 

теорії спілкування, заакцентовуючи на ролі гендерного 

аспекту в комунікативній поведінці (Е. Беляєва17 та ін.). 
Урахування гендерного аспекту вносить корективи в процес 

комунікативної діяльності і модифікує вибір мовних засобів 

і форм спілкування, стратегій і тактик комунікації, 

паралінгвістичні елементи спілкування.  

Відмова як форма діалогічної модальності належить до 

антропоцентрич-них дискурсів. Акти відмови зароджуються 

в суб’єктивно-оцінній сфері діяльності людини, їм властиве 

модальне заперечення як негативна оцінка ситуації. У 

комунікативних актах відмови втілюється воля особистості 

на невиконання дії. 

Дискурси відмови, породжені станами сумніву, 
незгоди, несхвалення, невдоволення, неприйняття, гніву, 

презирства, ненависті, будуються за принципом зверхності 

та владності з боку продуцента відмови, який постає як 

владна мовна особистість. Дискурс, створений такою 

особистістю, є авторитарним.  

Гендерні дослідження в психології фіксують 

авторитаризм як ознаку чоловічого стилю спілкування. 

Окрім того, чоловічий стиль спілкування активний і 

предметний, але водночас змагальний і конфліктний. 

Сучасний італійський психолог А. Монтаріо зазначає, що 

чоловіча психологія сконцентрована на домінантних 
ритуалах та ієрархії, де завжди є переможець і переможений 

(така установка не визнає альтернативи партнерського 

стилю); чоловічий стиль спілкування зорієнтований на 

систему домінування. Жінки віддають перевагу 

партнерській, рівноправній комунікації. Жіночий стиль 

спілкування зорієнтований на систему взаємодії. 

Проаналізований фактичний матеріал дозволяє 

висловити припущення, що соціостатеві стосунки 

комунікативних партнерів є одним із чинників, що впливає 

на формування дискурсу відмови, встановлення 

гармонійних / дисгармонійних взаємин між 
комунікативними партнерами. 

Висловлення відмови функціонують у проблемних 

дискурсах, які є потенційно конфліктними. Відповідальність 

за збереження комфортної ситуації для комунікантів 

покладається на продуцента відмови, який повинен 

розпізнати загрозу конфліктної ситуації та зберегти 

емоційну рівновагу дискурсу. Жінки, за дослідженнями 

психологів, зорієнтовані на загальну атмосферу спілкування, 
їм краще вдається формування гармонійної, позитивної 

атмосфери перебігу комунікації. 

Аналіз ілюстративного матеріалу визначив, що 

частотність виникнення дискурсів з висловленнями відмови, 

у яких і продуценти стимулу, і продуценти відмови – жінки, 

значно нижча, ніж у таких дискурсах, де і продуценти 

стимулу, і продуценти відмови – чоловіки, і становить 30%. 

Жінкам властиве прагнення до симетричної 

комунікації, до збереження партнерських взаємин. Жінки 

часто формулюють пропозиції у вигляді запитань: [Олеся:] 

У кімнату підемо? [Марфа Варфоломіївна:] Ні, посидьмо 
тут, у садку (М. Кропивницький). Зауважимо, що 

продуцентові відмови вдалося уникнути створення 

конфліктної ситуації через вживання у репліці відмови іншої 

пропозиції (…посидьмо тут, у садку). 

Для уникнення конфліктогенних ситуацій у репліках 

відмови жінки частіше, ніж чоловіки, використовують 

етикетні формули і конструкції ввічливості: [Антипов:] Вы 

очень экзальтированны... У вас, вероятно, жар... Да, да! 

Знаєте что? Отправляйтесь прямо в Москву и 

дебютируйте в Малом: я и протекцию, и письма, и, 

наконец, сам с вами поеду... [Лучицька (тисне йому руку):] 
Спасибі! Щире наше спасибі за ваше участие... 

(Прислухається). Но я туда не гожусь... (Вбік). Ні, се щось 

так... (Антипову). Все то, чем вы здесь восхищаетесь и 

називаете художественным воспроизведением жизни, 

будет там чуждым, фальшивым! (М. Старицький) або 

конструкції, які пом’якшують відмову: [Галя:] Посидь 

трошки, матері нема, пішли до Савчука на той бік, а мені 

важко одній сидіть, аж плакать хочеться. [Олена:] З 

радістю посиділа б, та нема часу (І. Карпенко-Карий). 

Відмова жінок часто супроводжується обґрунтуванням 

причини неможливості виконання запропонованої дії: 
[Олена:] Все можеш ти вернуть… [Аміна:] Ні, пізно вже!.. 

Бо я зламала віру/ І туркові я жінкою була,/ Людей своїх я 

мала за рабів, – / Вернутися у рідний край такою/ Не можу 

я: мені не буде щастя (Б. Грінченко). 

У КАВ жінки частіше вдаються до часткової відмови 

(не влаштовує місце або час для здійснення кооперативного 

комунікативного акту): – І не могла б ти повторити тої 

пісні? – Сьогодні ні! Може, іншим разом! Я сього сама не 

знаю… (О. Кобилянська).  

Образність та емоційність мовлення, іронія 

пом’якшують категоричність відмови і сприяють 
збереженню гармонійних взаємин між комунікантами: – 

Скажи мені, Олександро, де ти живеш? – спитав Іван. – А 

тобі навіщо? Третя хата від Кіндрата, де рябі ворота, а 

новий пес! – засміялась вона… (М. Коцюбинський); [Мусій:] 

Вийди сьогодні ввечері, – хоч поговоримо. Я гостинців 

принесу. [Ївга:] Авжеж вийду! Тільки нехай учора, серед 

ночі, саме опівдні, у спасівку на льоду (Б. Грінченко). 

Зазначені ознаки превалюють у репліках жінок, які є 

продуцентами відмови у КАВ, де продуцентами стимулу є 

чоловіки. 

Спілкування жінок довірливіше, вони більше здатні до 
кохання, прихильніші, у подальшому жінки здатні 

погодитися на попередньо відхилену пропозицію: [Гордій:] 

Єй-богу, я у вас влюбльон. Позвольте вам подарить кальцо 

17 Ibidem. 
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золотоє. [Текля:] Не хочу, не хочу нізащо у світі! [Гордій:] 

Возьміть кольцо золотоє, бо как не візьмете, то бросю єго 

в Дунай, бистру рєчку, пущай погибаєт три с полтиной. 

[Текля:] Я ж стидаюсь. Надіньте його сами на мій палець. 

[Гордій:] Тепер позвольте вас неравнодушно розцілувати, 
как собственноручную невєсту. [Текля:] Ох, який стид! Не 

хочу, не хочу. Цілує (М. Кропивницький). 

Чоловіки, якщо й погоджуються, не визнають 

цього, обираючи іншу мотивацію свого вчинку й іншу 

тактику: [Павло:] Пожалуйте злотого! [Кіндрат 

Антонович:] Якого злотого? [Павло:] Мого, котрого ви 

мені не додали. [Кіндрат Антонович:] Піди геть! Не 

віддам! [Павло:] Я тобі злотого не подарую, я тебе 

спалю! [Кіндрат Антонович:] Чого доброго, ще й 

справді підпале. Він скажений! На тобі золотого! Хоч я 

тобі і не винен, але у мене охота є подарувать тобі! 
(М. Кропивницький). 

У КАВ воля продуцента відмови реалізується в 

його небажанні виконати адресовану йому дію або через 

неприйняття нав’язуваних йому інтересів. На 

мотиваційній стадії значення неприйняття продуцентом 

відмови нав’язаної продуцентом стимулу програми дій 

закріплюється у трьох конструкціях узуального змісту 

“не буду”, “не хочу”, “не можу”.  

Зауважимо, що конструкції узуального змісту “не 

буду” значно переважають у моделях, де продуцентом 

відмови є чоловік; причому в моделях ПСЧ – ПВЧ відсоток 
таких конструкцій значно вищий, ніж у моделях ПСЖ – 

ПВЧ. Категорична відмова у мовленні чоловіків часто є 

необґрунтуваною. Такі спостереження підтверджують 

гіпотезу про конфліктність чоловічого стилю спілкування і 

свідчать про те, що чоловіки більшою мірою здатні до 

формування конфліктогенних ситуацій.  

У комунікативних моделях ПСЖ – ПВЖ кількісно 

переважають конструкції узуального змісту “не можу” з 

обґрунтуванням причини відмови. Неможливість виконання 

певної дії та пояснення причини відмови з боку продуцента 

відмови сприяє уникненню створення конфліктогенних 
ситуацій. 

У разі сприйняття мовцями один одного відмова тяжіє 

до уникнення протистояння інтересів через вираження 

подяки, вибачення, втішання, пропонування, співчуття, 

підтримки, доброзичливості. У разі несприйняття мовцями 

один одного чи обставин комунікації відмова загострює 

протистояння партнерів, відбувається віддалення 

комунікантів через вибір неетикетних форм взаємодії, 

налаштованість на з’ясування стосунків, що призводить до  

конфронтації і призводить до дисгармонізації взаємин: 

[Павло:] …Віддайте злотого! [Кіндрат Антонович:] Піди 
геть! Я тебе велю з двору в шию вигнать! Я тобі нічого не 

винен! [Павло:] Не віддаси?[Кіндрат Антонович:] Не 

віддам! [Павло:] Не віддаси?[Кіндрат Антонович:] Сказав 

раз, і шабаш. [Павло:] Ти ще Павла не знаєш, дасться він 

тобі взнаки! (М. Кропивницький). 

Дисгармонізація стає відчутнішою за умови наявної 

партнеродиспозиції. Як уже зазначалося, 

партнеродиспозиція властива для стилю мовлення 

чоловіків: [Ланченко:] Діло до вас є. [Арсен:] Я з вами не 

хочу ніякого діла мати (Б. Грінченко); [Цокуль:] Слухай! 

Уступи мені свою наймичку Харитину. [Бороховський:] Ви 
знову за своє. Як же Рухля зостанеться сама з дітьми, га? 

[Цокуль:] Ти собі візьми бабу Горпину. [Бороховський:] А 

одчого ви не візьмете собі бабу Горпину? Оставте ето, 

просю вас. [Цокуль:] А я тобі кажу, що вона у мене буде 

служить. [Бороховський:] Ні, не буде (І. Карпенко-Карий); 

[1-й підпанок:] Чуєш? Підходжу я сьогодні до пихатого 

Шкорупського та й кажу: ―Дозвольте з вами чокнутись?‖ 

А він зареготав згорда та й каже: ―Хоч і не треба!‖ Ну, 

постривай же. Будеш ти прохати, щоб я тебе на виборах 
піддержав… Я ж тебе піддержу: замість одного – два 

чорняка підкладу!.. (М. Кропивницький). 

Гендерний чинник зумовлює вибір стратегії й тактик 

спілкування у КАВ. Комунікативні тактики засновані на 

некооперативній стратегії поведінки продуцента відмови.  

Комунікативні тактики, які обирають жінки, як у 

відмові від виконання прохання, так й у відмові від 

пропозиції та виконання наказу не провокують виникнення 

конфліктогенних ситуацій, оскільки відмова вмотивована 

або ж містить іншу пропозицію. Тактика відтермінування 

виконання прохання свідчить про доброзичливість адресата 
(продуцента відмови). Переконливим аргументом на 

користь припущення, що дискурси з висловленнями 

відмови, у яких комунікативні партнери – жінки, більшою 

мірою спрямовані на гармонізацію взаємин, є комунікативна 

тактика посилання на те, що прохання не варте саме уваги 

адресанта (продуцента стимулу), а не адресата (продуцента 

відмови). 

Більшість комунікативних тактик, які обирають 

чоловіки, спрямовані на дисгармонізацію взаємин між 

комунікативними партнерами, оскільки чоловікам 

переважно властива тактика відмови без мотивування. Про 
це свідчить і партнеродиспозиція, і зорієнтованість на 

систему домінування, й ігнорування інтересів 

комунікативного партнера. 

Отже, гендерний чинник значною мірою впливає на 

перебіг інтеракції в КАВ, зумовлюючи вибір комунікативної 

стратегії й тактики відмови. Комунікативні тактики, які 

обирають жінки як продуценти відмови, спрямовані на 

гармонізацію взаємин між комунікативними партнерами. 

Формування дискурсів відмови з настановою на 

дисгармонізацію взаємин властиве чоловікам. 

Висновки й перспективи подальших розвідок. У 
КАВ вибір тактик стратегії відмови зумовлюють 

прагматичні чинники, а також значною мірою соціальний і 

гендерний статуси учасників спілкування. Найчастіше 

продуценти відмови (особи з нижчим соціальним статусом) 

в директивному акті наказу послуговуються такими 

тактиками стратегії відмови: послатися на неможливість 

виконання наказу, вимоги чи вказівки через вагомі причини 

(з мотивуванням); видавати себе за некомпетентну людину; 

вказати на безпідставність наказу або вимоги; відмовитися 

через неможливість виконання дії саме в цей час; зрідка – 

відмова як вияв протесту. У комунікативних ситуаціях з 
низхідним вектором найчастотнішою є тактика відмови з 

мотивуванням (послатися на неможливість виконання через 

вагому, на думку продуцента відмови, причину); рідше 

трапляється тактика видавати себе за некомпетентну 

людину. У директивних актах вимоги з висхідним вектором 

репліка продуцента стимулу містить обов’язкове 

мотивування й може супроводжуватися експресивізацією. У 

асиметричній ситуації “вищий →  нижчий” у директивних 

актах поради й застереження продуцент відмови вдається до 

тактики відмови з мотивуванням. У симетричній ситуації 

адресат може обирати такі тактики стратегії відмови: дати 
зрозуміти, що не бажаєте виконувати дію (немає потреби); 

відмовитися без будь-якого мотивування. Продуцент 

відмови в асиметричній комунікативній ситуації 

“нижчий → вищий” у директивах прохання, благання та 
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моління використовує такі тактики відмови: відмовитися без 

мотивування / з мотивуванням; дати зрозуміти, що не 

бажаєте виконати прохання; послатися на неможливість 

виконання прохання саме в цей час. 

Комунікативні тактики, які обирають жінки як 
продуценти відмови, спрямовані на гармонізацію взаємин 

між комунікативними партнерами. Формування дискурсів 

відмови з настановою на дисгармонізацію взаємин властиве 

чоловікам.  

Перспективи подальших розвідок передбачаємо в 

послідовному розпрацюванні теорії мовленнєвих жанрів та 

мовленнєвих актів у контексті семантико-прагматичного та 

когнітивного підходів. 

 

Nataliya Maksymiuk, Oksana Maksymiuk. 
Communicative strategies of the refusal utterance in Ukrainian 

dialogical discourse of fiction. The purpose of the article analyzes the 

problem of choosing tactics and strategies of refusal, which is largely 

predetermined by the social and gender status of the participants in the 

communication. Separately, the peculiarities of the functioning of such 

structures of refusal in the plane of directives are characterized, since the 

directive acts most fully discover the peculiarities of structuring the 

communicative acts of refusal utterances taking into account the social 

role of the participants in communication. The influence of gender aspect 

on the course of interaction in communicative acts is traced as well. 

The novelty of scientific reseach. The choice of tactics for refusal 

are determined by pragmatic factors, as well as by the social and gender 

status of the participants in the communication, are predetermined by the 

choice of tactics in communicative acts of the refusal utterances.  Most 

often, refusal producents (persons with lower social status) in the 

directive act of the order use the following tactics of the strategy of 

refusal: they refer to the inability to execute the order, requirement or 

instruction because of the important reasons (with 

motivation); impersonate an incompetent person; indicate the 

groundlessness of the order or claim; refuse due to the inability to 

perform the action at this time; occasionally, refusal is a manifestation of 

protest.  In communicative situations with the downward vector, the most 

frequent is the tactics of refusal with motivation (to refer to the 

impossibility of performing because of the important reason (in the 

opinion of the producer of the refusal)); less often the tactics of 

impersonating an incompetent person.  In the directive acts of the claim 

with the ascending vector, the stimulus producer's reply contains a 

compulsory motivation and may be accompanied by expression.   

  Conclusions. Communication tactics that women choose as 

refusal producent are aimed at harmonizing relationships between 

communication partners.  Formation of refusal discourses of with the 

emphasis on the disharmony of relationships is peculiar to men. 

Key words: refusal utterances, discourse, communicative act, 

communicative strategy, refusal tactics, semantic and pragmatic 

organization. 
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Оксана Мельничук. Семантика приветствия и ее синтаксическая реализация. Цель статьи заключается в 

комплексном исследовании, систематизации формально-грамматических особенностей этикетных конструкций приветс-

твия и в анализе их синтаксической типологии. Актуальность исследования определяется как возрастанием интереса к 

изучению, осмыслению и интенсивном внедрении в речевую практику украинского этикета, так и реализацией новых 

направлений изучения синтаксиса, отсутствием чѐткой синтаксической типологии этикетных выражений приветствия. 

Новизна статьи состоит в том, что предложен новый подход к типологии синтаксической структуры этикетных выра-

жений приветствия. Выводы. Комплексный анализ семантики, синтаксической типологии этикетных выражений при-

ветствия подтверждает разнообразие их структуры. Наиболее распространенными формами их реализации являются 

именные и глагольные предложения. Эти синтаксические структуры свободно воспроизводятся в разнообразных комму-

никативных ситуациях и занимают важное место в системе речевого этикета. 

 Ключевые слова: речевой этикет, этикетное выражение приветствия, именные этикетные выражения, гла-

гольные этикетные выражения, односоставные предложения, двусоставные предложения. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Сучасний стан розвитку українського 

мовознавства позначений прагненням розв’язати 

проблему збереження і розвитку традиційних та 
регіональних конструкцій національної мовленнєвої 

культури, необхідністю виявити особливості 

функціонування привітальних етикетних висловлень у 

процесі спілкування нашого народу.  

Вивчення етикетних висловлень представлене 

методологічно й теоретично різноманітними підходами 

науковців-лінгвістів, спрямоване на всебічний опис і 

характеристику цих конструкцій у різних 

комунікативних ситуаціях з урахуванням соціальних, 

культурних, психологічних, етнічних та інших 

чинників. 
Специфіка синтаксичної організації етикетних 

конструкцій, особливо привітальних етикетних 

висловлень, вивчалася дотепер принагідно й частково. 

До дискусійних належить сам синтаксичний статус цих 

конструкцій. Отже, відчувається настійна потреба 

аналізу цього аспекту дослідження. 

  Мета статті полягає у цілісному дослідженні й 

аналізі формально-граматичних особливостей 

привітальних етикетних висловлень і в здійсненні їх 

синтаксичної типології.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало 
наукових праць підпорядковує аналіз зазначених 

етикетних висловлень чітко окресленій дослідницькій 

меті. Зокрема, в епіцентр наукового пошуку потрапили 

структурно-семантичні ознаки формул мовленнєвого 

етикету (О. М. Миронюк, Н. П. Плющ, С. К. Богдан). 

Комунікативно-прагматичним особливостям 

етикетних конструкцій присвячено праці О. М. Мацько, 

М. С. Скаба, Є. Д. Чак, Я. К. Радевича-Винницького,  

М. М. Жовнір, О. М. Миронюк. 

 Функціонально-стильова диференціація етикетних 

висловлень українців була предметом розгляду  
М. П. Білоус, Г. І. Татаревич, Н. І. Станкевич,  

Л. К. Шмакової та інших. 

 Психолінгвістичний аспект мовленнєвого етикету 

українців знайшов відображення у дослідженнях таких 

українських мовознавців, як М. Г. Стельмахович,  

Н. Д. Бабич, М. М. Телеки. 

 В українському мовознавстві, попри значний 

теоретичний доробок досліджень зв’язку мови та 

психології народу, етнолінгвістичні спостереження 

щодо етикетних висловлень чисельно не представлені. 

Проблематика цього аспекту розроблялася  
В. І. Кононенком, С. К. Богдан, Н. В. Гуйванюк. 

Актуальність роботи зумовлена значимістю 

предмета дослідження, відсутністю в сучасному 

українському мовознавстві чіткої синтаксичної 

типології привітальних етикетних висловлень, а також 

зростанням уваги до вивчення, осмислення та 

інтенсивного впровадження у мовну практику 

українського мовленнєвого етикету.  

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше 

запроваджено комплексний підхід до вивчення 

привітальних етикетних висловлень у синтаксичному та 
комунікативному аспектах; удосконалено типологію 

синтаксичних структурних схем привітальних 

етикетних висловлень. 

У науковій розвідці використано такі 

загальнонаукові методи: історичний, логічний, 

структурний, когнітивний.  

mailto:melnuchyk27@gmail.com
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Виклад основного матеріалу. Своєрідність кожної 

національної мови виявляється в особливостях її 

структури, формах функціонування і потенційних 

виражальних властивостях мовних одиниць. Безперечно, 

одним із найяскравіших виявів конструктивних 
особливостей вербальної комунікації є мовленнєвий 

етикет.  

 Для сучасного українського мовознавства характерна 

посилена увага до вивчення конструкцій мовленнєвого 

етикету, прагнення розв’язати найважливіші теоретичні та 

практичні завдання в розрізі найновіших здобутків 

лінгвістики. 

 Сучасна лінгвістика розв’язує широке коло завдань, 

спрямованих на вивчення різних аспектів етикетних 

висловлень, а розвинута методологія сприяє більшій 

об’єктивності й достовірності цих актуальних і 
перспективних питань. 

Синтаксична природа привітальних етикетних 

висловлень в українському мовознавстві витлумачена 

досить суперечливо. Це пояснюється граматичною 

неоднорідністю цих конструкцій. Також “у сучасному 

мовознавстві вивчення синтаксичних одиниць передбачає 

багатоаспектність підходів”1. 

У традиційних положеннях синтаксису конструкції 

привітальних етикетних висловлень кваліфікують по-

різному. М. П. Івченко, І. Р. Вихованець,  

А. П. Грищенко зараховують їх до “етикетних вигуків”,  
які “зберігають прозорі семантичні зв’язки з відповідними 

повнозначними словами та частково морфологічну 

парадигму і сполучуваність”2. 

“Словами-реченнями” називають ці конструкції М. 

У. Каранська, П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук,  

І. П. Ющук. На думку І. П. Ющука, “до слів-речень їх 

відносять умовно: вони нічого не стверджують і не 

заперечують, але, як і власне слова-речення, становлять 

нерозкладну синтаксичну будову”3. 

“Слова-речення у функції структур мовного етикету” 

К. Ф. Шульжук зараховує до категорії “еквіваленти 

речення”, які “являють собою однослівні чи кількаслівні 

структури, що становлять усталені загальноприйняті 

формули привітання, прощання, подяки, прохання, 

вибачення, побажання тощо”4. 

І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська 

визначають такі конструкції як “комунікати мовного 

етикету”, “оскільки вони виражаються своєрідними 

формами повнозначних слів – наказовим способом 

дієслова, іменниками, прикметниками, прислівниками, 

мають спеціальне значення”5 етикетності. 

М. І. Личук, В. Д. Шинкарук пропонують щодо “слів-

речень у функції структур мовленнєвого етикету” 

використовувати термін “фразеологізовані речення”6. 

П. С. Дудик розглядає конструкції привітальних 

етикетних висловлень у розділі “Різновиди 

односкладних речень”. Зокрема, науковець зауважує, що 
окремий різновид односкладних номінативних речень 

“становлять “скам’янілі” форми вираження вітання у 

формі називного відмінка типу Добрий день!; Добрий 

ранок!”, або “односкладні означено-особові, що 

відповідають структурі Бажаю доброго дня!”7. 

Відповідно до семантики і способу вираження 

головного члена етикетні висловлення можуть мати 

структуру іменних та дієслівних односкладних речень. 

Оскільки ці моделі висловлень є мовними і водночас 

мовленнєвими конструкціями, вони закріпляються як 

форми етикетного спілкування в ментальності цілого 
народу й реалізовуються у ввічливій поведінці окремої 

людини. 

Слід зауважити, що іменні привітальні конструкції, 

зафіксовані в мові творів досліджуваних текстів, 

представлені номінативними реченнями з розповідною 

(констатувального характеру) та зі спонукально-

побажальною модальністю. Речення обох різновидів 

об’єднує семантика привітання і побажання, а структурно-

граматичним центром у них є підмет. Наприклад: 

“Добрий день”, “Мир дому вашому”, “Хліб та сіль!”, 

“Ваші голови!”. 
Іменні номінативні привітальні речення є однією з 

найпродуктивніших груп етикетних висловлень у системі 

формул ввічливості українського народу.  

Найпоширенішими конструкціями такого типу є 

висловлення з коренем добр-, які пов’язані з побажанням 

співрозмовникові доброго ранку (дня, вечора). Наприклад: 

– Добрий ранок, Василю!8;– Добрий день, браття!9. 

У досліджуваному матеріалі ми досить часто 

фіксували ці конструкції зі зміненим порядком слів у 

зазначених етикетних висловленнях, як-от: – День 

добрий, серце!10; – Вечір добрий, друже!11. 
Привертають увагу стягнені, злиті в одне слово зі 

словосполучення самобутні привітальні висловлення 

“Добридень!”, “Добривечір!”. Примітно, що в сучасному 

етикетному спілкуванні вони майже не використовуються. 

Раніше ними послуговувалися мовці в побутових, дружніх 

мовленнєвих ситуаціях. Порівняймо:  – Добридень! – 

каже їй. – Добридень! – одказала дівчина12; – Добривечір! 

– гукнув Касян, підходячи до вартового13. 

Також такі конструкції можуть поширюватися й 

обставинами, наприклад: [Горпина:] Добривечір Вам у 

вашу хату!14; [Дівчата:] Добривечір вам в хаті!15. 

1 Shulzhuk K. F. Syntaksys ukrainskoi movy: pidruchnyk [Syntax of the Ukrainian language: a textbook], 2010, P. 8 [in Ukrainian]. 
2 Suchasna ukrainska literaturna mova: pidruchnyk [Modern Ukrainian literary language: textbook], za red. A. P. Hryshchenka, 1997, P. 482  

[in Ukrainian]. 
3 Yushchuk I. P. Ukrainska mova: pidruchnyk [The Ukrainian language: textbook], 2003, P. 564 [in Ukrainian]. 
4 Shulzhuk K. F. Syntaksys ukrainskoi movy: pidruchnyk …, op. cit., P. 146. 
5 Slynko I. I. Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia: navch. posib [Syntax of the modern Ukrainian language: problematic 

issues: a textbook ], 1994, P. 294 [in Ukrainian]. 
6 Lychuk M. I. Stupeni frazeolohizatsii rechen [Degrees of phraseologization of sentences], 2001, P. 17 [in Ukrainian]. 
7 Dudyk P. S. Syntaksys ukrainskoi movy: pidruchnyk [Syntax of the Ukrainian language: a textbook], 2010, P. 166 [in Ukrainian]. 
8 Tiutiunnyk H. M. Vyr: roman [Whirlpool: novel], K.: Rad. shkola, 1990, P. 62 [in Ukrainian]. 
9 Fedkovych Yu. Poetychni tvory. Prozovi tvory. Dramatychni tvory. Lysty [Poetic works. Prose works. Dramatic works. Letters], 1985, P. 460  

[in Ukrainian]. 
10 Ibidem, P. 471. 
11 Malyk V. K. Cherleni shchyty: roman [Red shields: a novel], 1987, P. 26 [in Ukrainian]. 
12 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili [True story: Dramas. Comedies. Dialogues. Vaudevilles], 1990, P. 76 [in Ukrainian]. 
13 Hutsalo Ye. P. Mystetstvo podobatys zhinkam: opovidannia [The art of to be liked by women: a story], 1985, P. 138 [in Ukrainian]. 
14 Nechui-Levytskyi I.S. Tvory u 3 t [Works in 3 v.], 1988, P. 450 [in Ukrainian]. 
15 Kropyvnytskyi M. Dramatychni tvory [Dramatic works], 1990, P. 45 [in Ukrainian]. 
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Ukrainian language 

Привертає увагу форма “Добрий деньчик вам”, яка 

глибоко індивідуалізує мовлення персонажа. У творах В. 

Бабляка вона засвідчена в розгорнутому поєднанні з низкою 

інших привітальних висловлень: – А-а-а!.. Добрий деньчик 

вам, Никифорію Григоровичу! Моє шануваннячко! Як ся 
маєте? Слава Йсусу Христу! Дай Боже здоров’ячка!16. 

Багатим розмаїттям форм представлене поєднання 

привітання “Добридень!” з іншими конструкціями. 

Наприклад: [Марина (з відром у руці):] Добридень! З 

вівторком!17. 

Ці зафіксовані привітальні етикетні висловлення є 

регулярними. Вони функціонували в усному мовлені 

українців у ХІХ ст. Пізніше такі привітання вийшли з 

активного вжитку. Наприклад, конструкція “Добридень!” 

сьогодні замінена на привітання “Доброго дня!”, як-от: – 

Доброго дня, мамо, - привіталася18. 
На сторінках історичної прози фіксуємо самобутнє 

привітання “Ваші голови!”, яке відображає особливості 

мовленнєвої ситуації й підкреслює шанобливе ставлення 

до співрозмовника, наприклад: – Ваші голови, пане 

отамане й товариство, – говорив Олексій, входячи з 

Мариною до хати. – І ми ваші голови, ваші голови!... 

Прошу сідати, – відповів господар19; – Просить хазяїн до 

хати. – Добре, ваші голови! – гукнув кошовий, 

під´їжджаючи до могили. – Ваші голови, ваші голови! – 

відповіли Касян і козаки, приймаючи гостей20. 

Заслуговують на увагу своєрідні привітальні етикетні 
висловлення “Моє шанування!”, “Моя пошана!”, “Моє 

поважання!”. Вони мають давнє коріння, але в сучасному 

мовленні органічно звучать тільки у спілкуванні 

інтелігентів старшого покоління. Наприклад: [Вольдемар:] 

Моє шанування, Аллочко!21; – Моя пошана, – ввічливо 

вклонився він усім присутнім22; [Головка (живо):] Моє 

поважання добродіям!23 

Групу іменних спонукально-побажальних 

привітальних висловлень широко представляють 

конструкції з компонентом “Мир!”. На нашу думку, це 

пов´язано з такими етнопсихологічними рисами українців, 
як  миролюбність і доброзичливість. Увійшовши в дім, 

бажають господарям миру, любові і Божої благодаті, як-

ось у мовленні персонажів І. Карпенка-Карого і Б. 

Лепкого: [Шкварковський:] Мир дому вашому!24; 

[Шкварковський:] Благодать дому вашому! 

[Мичковський:] Мир і любов25. 

Особливо піднесено звучать привітання “Хліб та 

сіль!”, “Хліб-сіль!”. За давньою українською традицією 

хліб та сіль підносять як свідчення шанобливого ставлення 

й під час святкових подій. А “Великий тлумачний словник 

сучасної української мови” фіксує три значення цього 

іменника у поєднанні з дієсловом ділити: а) їсти, 

харчуватися разом з ким-небудь; б) пригощатися разом з 
ким-небудь; в) жити спільними інтересами й турботами26. 

Ця етикетна конструкція була активно вживаною у ХІХ  

столітті. Наприклад: – Добридень, – скаже, – хліб та сіль!
27; – Хліб – сіль чесній кумпанії!28. 

У мовленні героя твору Є. Гребінки зафіксоване 

цікаве поєднання такого привітання з жартівливою 

реплікою-відповіддю: – Хліб та сіль. – Їмо, та свій, а ти 

біля порога постій, – додав характерник29. Такі діалоги 

фіксують типове для етноетикету нашого народу емоційне 

забарвлення, яке засвідчує його світоглядні орієнтири. 

З формально-граматичного погляду граматичним 
центром дієслівних односкладних речень є присудок, який 

називає стан чи дії співрозмовників відповідно до 

конкретної мовленнєвої ситуації. 

У досліджуваному матеріалі ми зафіксували дієслівні 

привітальні конструкції розповідного і спонукально-

побажального типу. Першу групу становлять етикетні 

висловлення, які реалізовуються у розповідних і окличних 

реченнях. Наприклад: “Вітаю”, “Радий вітати Вас!”. 

До другої групи належать етикетні конструкції, які 

побудовані за схемою спонукальних речень з відтінком 

побажання. Це виразний комунікативний тип етикетних 
висловлень, який, окрім привітальної функції, містить 

побажання як мовленнєву дію, напр.: “Здрастуй!”, 

“Будьте здорові!”. 

Означено-особові дієслівні речення розповідного 

типу можуть засвідчувати акт привітання. Наприклад: – 

Вітаю… Ну що там?; – Вітаю, панове30. 

Дієслово вітати означає “звертатися до кого-небудь 

під час зустрічі з привітом, виявляючи доброзичливість”31. 

У цій же функції в мові творів Лесі Українки 

фіксуємо привітання “Віншую!”, як-от: [Лицар:] – 

Віншую, пане майстре!32. Дієслово віншувати означає те 
саме, що “поздоровляти; вітати”33. 

Присудкова форма у таких висловленнях може бути 

ускладненою: “Радий (рада, раді) вітати Вас!”, “Мило 

мені пізнати Вас!”, “Дозвольте Вас привітати!”, напр.: 

Радий вітати Вас, дорогі гості; Дозвольте Вас 

привітати, шановні учасники конкурсу (з розмовного 

мовлення); – Мило мені пізнати Вас, – обізвавсь рівним, 

звучним голосом34. 

16 Babliak V. Vyshnevyi sad: roman-trylohiia [Cherry orchard: a novel-trilogy], 1976, P. 412 [in Ukrainian]. 
17 Kropyvnytskyi M. Dramatychni tvory …, op. cit., 1990, P. 245 [in Ukrainian]. 
18 Hutsalo Ye. P. Mystetstvo podobatys zhinkam: opovidannia…, op. cit., P. 136. 
19 Karpenko-Karyi I. Tvory u 3 t. [Literary works in 3 v.], 1985, P. 30 [in Ukrainian]. 
20 Ibidem, P. 182. 
21 Pluzhnyk Ye. P. Zmova u Kyievi: roman, piesy [Conspiracy in Kiev: novel, plays], 1992, P. 255 [in Ukrainian].  
22 Kapelhorodskyi P. Y. Tvory u 2 t. [Literary works in 2 v.], 1982, P. 493 [in Ukrainian]. 
23 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili…, op. cit., P. 99. 
24 Karpenko-Karyi I. Tvory u 3 t…, op. cit., P. 181. 
25 Ibidem, P. 170. 
26 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] , 2009,  

P. 1564 [in Ukrainian]. 
27 Hulak-Artemovskyi P. P. Tvory [Literary works], 1978, P. 180 [in Ukrainian]. 
28 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili…, op. cit., P. 180. 
29 Hrebinka Ye. Vybrani tvory [Selected works], 1971, P. 79 [in Ukrainian]. 
30 Kapelhorodskyi P. Y. Tvory u 2 t…, op. cit., P. 46. 
31 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 v.], 1980, P. 686 [in Ukrainian]. 
32 Ukrainka Lesia. Zibrannia tvoriv u 12 t. [Collection of works in 12 v.], 1979, P. 215 [in Ukrainian]. 
33 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy …, op. cit., P 188. 
34 Kobylianska O. Tvory u 2 t. [Literary works in 2 v.], 1983, P. 170 [in Ukrainian]. 
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Melnychuk O. Semantics of greetings and its syntax realisation... 

Синонімічним є привітальне висловлення “Б’ю 

чолом!”. Наприклад, у творах Михайла Івасюка: – Б`ю 

чолом, чесне товариство!35. 

Це привітання є усіченням від конструкції “бити 

чолом” (шанобливо вітати когось, низько вклонившись): – 

Чолом б`ю ясновельможному гетьману! – привітав 

гостя Гербурт36. 

Таке привітання ми зафіксували на сторінках 

історичних творів, що засвідчує давність цих 

висловлювань. Його вживали люди нижчого соціального 

статусу, вітаючись із правителями, вельможами. 

Дієслівні привітальні етикетні висловлення 

найчастіше виражені означено-особовими реченнями 

спонукального типу “Здрастуй!”, “Здрастуйте!” (рідше 

“Здраствуй!”, “Здраствуйте!”). Наприклад: – Здрастуй, 

– кажу  йому, знімаючи шапку37; – Здрастуйте, – 
видихнув уже тихенько, щоб не злякати38. 

Деякі дослідники вважають ці привітальні конструкції 

запозиченими з російської мови. Проте, зважаючи на те, 

що це слово старослов’янського походження, можна 

вважати його давнім запозиченням, що узвичаїлося в 

українському мовленнєвому етикеті. Наприклад: 

[Параска:] Здрастуй, Софіє!39. 

Слово “здрастувати”, “здравствувати” первісно 

означало “бути здоровим; благополучно існувати”40. Цього 

бажали українці при зустрічі один одному. 

Засвідчена часто і уставлена конструкція привітання, 
яку вживають заходячи до хати “Здрастуйте вам у хату 

(в хаті)”, порівняймо: [Другий:] Здрастуйте в хату!41. 

Повторне привітання того ж дня з тим же 

співрозмовником відзначене тим, що вводиться компонент 

“ще раз”, як-от: [Семен:] Здрастуйте ще раз, дітки!; 

[Роман:] Здрастуйте вам ще раз. Поширення конструкції 

“Здрастуй(те)” додатком у давальному відмінку тут не 

досить доречне, проте вживається формально. Порівняймо: 

[Павло:] Здрастуйте вам!; [Бурлака:] – Здрастуйте вам. 

Не пізнали?42. 

Привітання “Здрастуй!” використовується щодо 
друга, у вітанні старших з молодшими, батьків – з дітьми 

тощо. Воно ускладнюється поширеними чи непоширеними 

звертаннями. Наприклад: [Копистка:] Здрастуй, синок!43; 

– Здрастуй, лісова красуне! Виросла як!44. 

У ситуації ввічливого спілкування привітальне 

висловлення може  ускладнюватися вигуком “ну”, який 

привносить відтінок несподіваної зустрічі, наприклад: – 

Ну, здрастуйте! – Нарешті!45; – Ну, здрастуйте. Дуже 

радий бачити вас у такому стані46. 
Подібну функцію виконують і частки вигукового 

типу “а”, “а-а”, “ага”, як-от: – А-а! Здравствуй!47; 

[Дячиха:] А, здрастуйте, Корнійовна, Іван 

Калістратович48; – Ага… Здрастуй, Петре Тарасовичу49. 

Етикетна конструкція “Здрастуйте!” 

використовується у ситуації привітання з кількома 

співрозмовниками або ж у пошанній формі до одного 

співрозмовника, напр.: – Здрастуйте, товариші 

ремісники!50 – Здрастуйте, люди добрі!; – Здрастуйте, 

мамо!51 – гукає Христя веселим дзвінким голосом, 

підбігаючи до матері52. 
У просторіччі слово “здрастуй(те)” зазнало 

фонетичних змін. Його варіантами у розмовному мовленні 

є форми “Драстуйте!”, “Здра!”, що залежить від рівня 

мовної компетентності чи стану мовця, як-от: – Здрастуй, 

Яринцю…– привітався він тихим од хвилювання і слабості 

голосом. – Здра-а… – ледь мовила Яринка53; – Здрастуй!.. 

–Драстуй…54. 

Це привітальне етикетне висловлення вживається для 

налаштування співрозмовника на ввічливу розмову в будь-

який відрізок доби, як-от: – Здрастуйте, Ганно 

Остапівно… – Добридень…55; – Здрастуй, Лошаков! 
Здрастуй, Лука! – з приязною гідністю привіталась до них 

Ілонка, і вони обидва, посміхаючись, відповіли своїй юній 

господині: – Доброго ранку, Ілоно!56. 

Привітання “Здрастуй(те)!” може вживатися 

мовцем, коли він перебуває і не в дуже гарному настрої, 

напр.: [Варка:] Здрастуй, Гнате. [Гнат (набік):] Тьфу, аж у 

серце шмигнуло. Здрастуй.57. 

Цей різновид дієслівних привітальних конструкцій 

більше поширений в усній формі української мови, рідше 

фіксуємо його в писемній. 

Привітальні іменні двокомпонентні конструкції 
побажального типу представлені висловленнями: “Будь 

здоров!”, “Будь здорова!”, “Будьте здорові!”. Вони 

можуть мати варіанти “Здоров будь!”, “Здорова будь!” 

“Здоровенькі будьте”, “Здорові були!”, “Здоров був!” та 

35 Ivasiuk M. Sertse ne kamin [The heart is not a stone], 1978, P. 45 [in Ukrainian]. 
36 Savchyn I. P. Lvivske bratstvo: roman [Lviv brotherhood: a novel], 1990, P. 90 [in Ukrainian]. 
37 Honchar O. H. Tvory u 7 t. [Literary works in 7 v.], 1987, P. 274 [in Ukrainian]. 
38 Hutsalo Ye. P. Mystetstvo podobatys zhinkam: opovidannia …, op. cit., P. 321. 
39 Karpenko-Karyi I. Tvory u 3 t. …, op. cit., P. 277 [in Ukrainian]. 
40 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy ... op. cit., P 456. 
41 Kulish M. Tvory u 2 t. [Literary works in 2 v.], 1990, P. 361, 80, 648 [in Ukrainian]. 
42 Ibidem, P. 200, 343, 151, 25. 
43 Kulish M. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 80. 
44 Chabanivskyi M. I. Tvory u 2 t.[Literary works in 2 v.], 1980, P. 108 [in Ukrainian]. 
45 Kulish M. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 648. 
46 Kapelhorodskyi P. Y. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 386. 
47 Samchuk Ulas. Mariia. Kudy teche ta richka [Mariia. Where does that river flow], 1999, P. 54 [in Ukrainian]. 
48 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili …, op. cit., P. 44. 
49 Kapelhorodskyi P. Y. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 402. 
50 Tiutiunnyk H. M. Vyr: roman…, op.cit., P. 218. 
51 Kanivets V. V. Lysty kokhanoi: povist, roman, opovidannia [Letters of a loved one: a story, a novel, a short story] , 1987, P. 310  

[in Ukrainian]. 
52 Myrnyi Panas. Tvory u 2 t. [Literary works in 2 v.], 1989, P. 252 [in Ukrainian]. 
53 Babliak V. Vyshnevyi sad: roman-trylohiia…, op. cit., P. 190. 
54Ibidem, P. 68. 
55 Honchar O. H. Tvory u 7 t. …, op. cit., P. 458. 
56 Ibidem, P. 496. 
57 Karpenko-Karyi I. Tvory u 3 t. …, op. cit., P. 258. 
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Ukrainian language 

інші.  

Привітання “Будь здоров(а)” нерідко ускладнюється 

звертаннями, як-от: А пан низько поклонився, Як царям 

годиться, Та й говорить: “Будь здорова, Ясная 

царице!”58; “Будь здорова, челядонька!” – мовить весна-
красна59. 

Такі привітальні етикетні висловлення вживаються як 

усталені, але їм притаманне фамільярне, просторічне 

забарвлення. Наприклад: Здорові були, – привітався 

Васюренко60; – Здорові були, тітонько! – Здоров був, 

небоже, – відповіла вона шепелявлячи, – куди Бог несе?61; – 

Здоровенькі були! – роздався край порога молодий 

жіночий голос62; [Пріська:] Здоровенькі будьте63. 

Привітання  “Здоровенькі були!” є емоційно 

забарвленим. Тому воно доречне в спілкуванні з добрими 

знайомими, які не заперечуватимуть жартівливій 
тональності розмови. Напр.: – Здоровенькі були, діду! А й 

пече…64; [Копач:] Здоровенькі були! Як поживаєте, що 

поробляєте, кого виглядаєте? Хе-хе!65. 

Здебільшого фіксуємо ці привітальні етикетні 

висловлення у мовленні чоловіків. Порівняймо: – Здорові 

були, братці!66; – Здорові були, хлопці – молодці!67. 

Серед привітань із семантичним центром “Здоров 

(здорова, здорові)” зафіксовані і ті, що мають побажальні 

діалектні частки аби-с, аби-сте, як-от: – Аби-с здоров був, 

брачіку Ю’! – Аби-сте здорові, побратими пишні! 68 

Варіантом цього висловлення є конструкція 
безособового типу “Здорово!”, напр.: – Здорово, братці! – 

Здорово, брати!69; – Здорово, куме, давненько вже не 

бачились70. 

Це привітання також здебільшого властиве мовленню 

чоловіків. У спілкуванні жінок його вживання є ознакою 

згрубілості і просторічної моделі комунікації. 

Ми зафіксували у досліджуваному матеріалі 

привітальні висловлення з компонентами бажаю, зичу, 

віншую: “Бажаю здоров’я!”, “Бажаю щастя!”, “Зичу 

здоров’я!”, “Віншую добра!”. У словнику за редакцією Б. 

Грінченка ці висловлення наводяться як ввічливі 
привітання, які автор перекладає як “Желаю 

здравствовать”. Звичайно, в сучасному мовленнєвому 

етикеті ця конструкція не є поширеною. Найчастіше ці 

привітання можна почути у мовленні людей старшого віку, 

як-от: – Бажаю здоров’я! – Доброго здоров’я і Вам (з 

розмовного мовлення). 

Особливого відтінку люб’язності набувають такі 

висловлення у діалогічному поєднанні з іншими 

своєрідними конструкціями, як-от: – Зичу вам доброго 

вечора! – мовила, припадаючи губами до його руки. – Й 

тобі віншую добра, – відповів Чагр, цілуючи невістку в 

чоло71.  

Серед найдавніших привітальних етикетних 

висловлень українського народу засвідчуємо означено-

особові речення з компонентом Бог (Біг), які вживаються у 

функції звертання. Наприклад: – Дай, Боже, здоров’я бабо 

Варко!72; – Дай тобі, Боже, здоров’я, пані! – сказав 

нарешті несміливо й випрямився. – Дай і тобі, Боже! – 

відповіла трохи втомленим голосом і кивнула на нього, як 

знакома73. 

У системі етикетних висловлень нашого народу є 
дуже багато конструкцій з найменуванням основних 

християнських понять. Це пов’язано з визначальними 

рисами національного характеру українців – релігійністю і 

побожністю. 

Наприклад, побажання Божої допомоги у роботі 

фіксуємо у привітаннях на всіх теренах України. 

Порівняймо: – Боже, помагай, Анно! – сказав несміливо74. 

Етикетне висловлення “Боже, поможи 

(допоможи)!” також вживається як привітання з 

побажанням успішної роботи тому, хто щось робить, 

працює. Наприклад: Чоловік привітався. Ще й: – Боже, 

поможи!75. 

Про давність цієї конструкції свідчить її усталена 

форма “Помагай Біг! (“Помагай-біг!”, “Помагайбіг!”, 

“Помагай-бі!”)”. Цей синонімічний ряд характеризується у 

наукових мовознавчих розвідках як застарілі форми. 

Наприклад: – Помагайбіг, – каже, – хлопці! 76; – Помагай 

Біг77; [Риндичка (уклонилась):] Помагай-бі!78; – 

Помагайбі, – схилив голову79. 

Ці речення з головним членом у дієслівних формах 

наказового способу стали нормативними і взагалі не 

розчленовуються. 
Здебільшого етикетні висловлення зі словом 

щастити використовуються як побажально-прощальні 

конструкції. Проте засвідчені нами і як привітання, як-от: – 

Щасти вам, Боже, на все добре80. 

Висновки. Отже, здійснена синтаксична типологія 

57 Rudanskyi S. V. Spivomovky. Pereklady ta perespivy [Spivomovky. Translations and chants], 1985, P. 254 [in Ukraianian]. 
58 Pchilka O. Tvory [Literary works], 1988, P. 39 [in Ukrainian].  
59 Pchilka O. Tvory [Literary works], 1988, P. 39 [in Ukrainian]. 
60 Pidmohylnyi V. P. Opovidannia. Povist. Roman [Short story. Story. Novel], 1991, P. 139 [in Ukrainian]. 
61 Hrebinka Ye. Vybrani tvory [Selected works], 1971, P. 171 [in Ukrainian]. 
62 Myrnyi Panas. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 164. 
63 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili …, op. cit., P. 406. 
64 Ibidem, P. 286. 
65 Karpenko-Karyi I. Tvory u 3 t. …, op. cit., P. 339. 
66 Honchar O. H. Tvory u 7 t. …, op. cit., P. 171. 
67 Dimarov A. A. Bohy na prodazh: miski istorii [Gods for sale: urban history], 1988, P. 277 [in Ukrainian]. 
68 Cheremshyna M. Novely. Posviaty Vasylevi Stefanyku. Ranni tvory. Pereklady. Literaturno-krytychni vystupy. Spohady. 

Avtobiohrafiia. Lysty [Short stories. Dedications to Vasily Stefanyk. Early works. Translations. Literary-critical speeches. Memoirs. Auto-

biography. Letters], 1987, P. 183 [in Ukrainian]. 
69 Honchar O. H. Tvory u 7 t. …, op. cit., P. 258. 
70 Tiutiunnyk H. M. Vyr: roman …, op. cit., P. 381. 
71 Fedoriv R. M. Tvory u 3 t. [Literary works in 3 v.], 1990, P. 48 [in Ukrainian]. 
72 Hutsalo Ye. P. Mystetstvo podobatys zhinkam: opovidannia …, op. cit., P. 125. 
73 Kobylianska O. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 438. 
74 Ibidem, P. 73. 
75 Holovko A. V. Tvory u 3 t. …, op. cit., P. 231. 
76 Rudanskyi S. V. Spivomovky. Pereklady ta perespivy…, op. cit., P. 104. 
77 Kapelhorodskyi P. Y. Tvory u 2 t. …, op. cit., P. 125. 
78 Ibidem, P. 168. 
79 Buvalshchyna: Dramy. Komedii. Dialohy. Vodevili …, op. cit., P. 323. 
80 Nechui-Levytskyi I.S. Tvory u 3 t. …, op. cit., P. 62. 
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Melnychuk O. Semantics of greetings and its syntax realisation... 

привітальних етикетних висловлень підтверджує 

різноманітність їх структури. Найпродуктивнішими 

формами їх реалізації є іменні односкладні та дієслівні 

(односкладні і двоскладні) реченнєві структури. Іменні 

привітальні висловлення посідають осібне місце в 
синтаксичній системі етикетних конструкцій. Адже це 

специфічні за будовою, змістом та виконуваною 

стилістичною функцією синтаксичні одиниці. 

 Відповідно до семантики і комунікативної мети ми 

виділили у досліджуваному матеріалі два типи іменних 

привітальних конструкцій: номінативні речення 

розповідного (констатувального) характеру та спонукально

-побажальні. Головний член таких речень має єдино 

можливу синтаксичну форму – називний відмінок 

іменника. Він виконує номінативну, комунікативну і часто 

спонукальну функції, які реалізуються у відповідних 
інтонаціях. Ці іменні структури можуть мати у своєму 

складі означення і додатки, які залежать від головного 

члена, стоять у препозиції чи постпозиції: “Вечір добрий!”, 

“Добридень Вам!”, “Добрий вечір!”.  

Іменні спонукально-побажальні привітальні 

висловлення сповнені мовленнєвої емоційності. У їхній 

семантиці поєднується значення номінативності зі 

значеннями спонукання та побажання: “Мир дому 

Вашому!”, “Хліб та сіль!”.  

У зафіксованих односкладних дієслівних реченнях 

синтаксичну функцію  головного члена виконує певна 
особова форма дієслова, як-от: “Віншую!”, “Б’ю чолом!”, 

“Боже, поможи!”. Цей тип речень виразно 

індивідуалізований, бо вказує на означену особу – 

виконувача дії. Такі синтаксичні конструкції можуть бути 

односкладними непоширеними реченнями: “Вітаю!”, 

“Здрастуй!”. Проте найчастіше вони є синтаксично 

поширеними, наприклад: “Радий вітати Вас!”, “Чолом 

б’ю тобі!”. 

Нерідко ці привітальні висловлення ускладнюються 

звертаннями: “Здрастуй, друже!”, “Віншую, пане!”. Увесь 

такий структурно-семантичний склад утворює цілісну 
синтаксичну конструкцію розповідного чи спонукально-

побажального типу. 

Зафіксовані привітальні етикетні висловлення у формі 

двоскладних речень передають різні стилістичні відтінки 

значення поняття “ввічливість”, тому використовуються не 

в усіх мовних жанрах. Вони характерні в основному для 

розмовного і художнього стилів. Такі привітальні етикетні 

висловлення вживаються для встановлення ввічливого 

контактування передусім в неофіційних комунікативних 

ситуаціях, створюючи нейтральну (рідше – високу) 

тональність спілкування. 
Ми зафіксували чимало привітальних конструкцій з 

компонентом “Бог (Біг)”, що засвідчує глибоку 

релігійність нашого народу і визначає її як рису 

національної ментальності. Такі привітання зараховуємо 

до регіональних, їм характерне локальне використання. 

Також вони більш властиві мовленню осіб старшого віку. 

Найчастіше такі конструкції використовуються в 

діалогічному уснорозмовному мовленні. 

 
Oksana Melnychuk. Semantics of greetings and its syntax 

realisation. The purpose of the article is to study and systematize 

formal -grammatical features of etiquette greetings and to implement 

their syntactic typology. The relevance of the work is determined by 

the importance of the subject of study and lack of clear etiquette 

greetings’ syntactic typology in modern Ukrainian linguistics. The 

scientific novelty of the study is the improvement of syntactic 

structural schemes typology of etiquette greetings. Research methods: 

the historical, logical, structural, cognitive, scientific methods were 

used in the work.  

Conclusions. The implemented syntactic typology of etiquette 

greetings confirms the diversity of their structure. The most productive 

forms of their implementation are nominative one-member sentences 

and verbal (one-member as well as two-member) ones. According to 

the semantics and communicative purpose, we can identify two types 

of nominal greetings structures: nominative narrative (declarative) 

sentences) and nominative imperative-optative ones. Nominative 

imperative – optative greetings are full of emotional content. 

Nominative and imperative – optative meanings are combined in their 

semantics e.g. “Myr domu Vashomy!” (Peace to your house!), “Khl’ib 

ta sil’!” (Bread and salt!). In the fixed one-member verbal sentences the 

main member is performed by a certain conjugation e.g. 

“Vinshuiu!” (Congratulations!)", “Biu cholom” (I bow to you), “Bozhe 

pomozhy” (God, help (us)).  Fixed two-member etiquette greetings 

have different stylistic tinge of “politeness”, so they are not used in all 

the language genres. They are mainly used in informal and belletristic 

language styles. 

Key words: speech etiquette, etiquette greeting, nominal 

etiquette phrases, verbal etiquette phrases, one-member sentences, two-

member sentences. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 1(29), P. 19-23       

Наталия Руснак. Этнолингвистический характер народной этимологии и табу. Цель статьи – проанализиро-

вать украинские номинации, обусловленные внутренней формой слова. К анализу привлечены названия литературного 

языка и народной речи на основе этнолингвистических феноменов – народной этимологии и табу. Актуальность иссле-

дования обусловлена ‒ требованием выяснения этнолингвистических феноменов, связанных с амбивалентными тенден-

циями – яркой образностью слова и его скрытостью, а также воспроизведением их в лингвистических понятиях. В иссле-

довании использованы общенаучные методы анализа и синтеза и языковедческие – метод наблюдения над языковыми 

явлениями, описательный, сравнительно-исторический. Выводы. Для этнолингвистики важен феномен народной этимо-

логии, который свидетельствует о стремлении говорящих объяснить название, иллюстрирует подсознательное желание 

носителей языка опоэтизировать слово, вдохновить слово поэзией. В народном речи этимология мотивирует прежде 

всего топонимы и прозвища людей. Под влиянием народной этимологии слова литературного языка и народного меняют 

свой звуковой состав. 

Ключевые слова: этнолингвистика, народная этимология, внутренняя форма слова, табу, эвфемизм, перифраза, 

семантическое словообразование. 

Слово – це думка, слово – істина і правда, 

мудрість, поезія. Разом з мудрістю і поезію слово 

належало до божественного...  

О.О. Потебня 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Напрям мовознавства мова – культура є 

пріоритетним у сучасній філології. Мова є не лише 

засобом спілкування, способом відтворення знань, але 

ще й онтологічним принципом осмислення світу.  

Етнолінгвістика – наука інтегрального характеру, 

яка вивчає мову і культуру через посередництво 

мислення. Якщо курс “Сучасна українська мова” 

вимагає з’ясування закономірностей, законів мови, які 

підпорядковуються принципу алгоритму, то дисципліна 
“Етнолінгвістика: українська мова” передбачає 

осягнення глибини народних джерел, народної мудрості, 

невичерпний досвід та оптимізм поколінь (загалом 

ментальності нації), того “неповторного”, що надає 

самобутності українській мові, того, що Вільгельм фон 

Гумбольдт називав духом народу, а давні греки – логосом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Українська етнолінгвістика розбудовується в руслі 

діалектології і пов’язана з іменами Г. Аркушина, 

М. Бігусяка, К. Глуховцевої, Г. Гримашевич, 

Н. Грозовської, П. Гриценка, В. Дроботенко, 
В. Жайворонка, М. Жуйкової, В. Конобродської, 

І. Магрицької, Г. Мартинвої, В. Мойсієнка, 

М. Никончука, О. Пискач, Н. Руснак, Ю. Руснак,  

Н. Хібеба, Н. Хобзей та багатьох інших.  

Актуальність дослідження зумовлена потребує 

з’ясування етнолінгвістичних феноменів, пов’язаних з 

амбівалентними тенденціями –  яскравою образністю 
слова та з його прихованістю та відтворенням їх у  

лінгвістичних поняттях.    

 У дослідженні використано загальнонаукові 

методи аналізу та синтезу та мовознавчі метод 

спостереження над мовними явищами, описовий, 

порівняльно-історичний.  

Мета статті – проаналізувати українські номінації, 

зумовлені внутрішньою формою слова. До аналізу 

залучено назви літературної мови та народного 

мовлення на основі етнолінгвістичних феноменів – 

народної етимології та табу. 
 Виклад основного матеріалу. Концепція слова 

О.О. Потебні, зокрема внутрішня форма слова,  

стосується проблеми номінації. Так, він пише: “У слові 

розрізняємо: зовнішню форму, тобто членороздільний 

звук, зміст, об’єктивований  звуком, і внутрішню 

форму, або найближче етимологічне значення слова, 

той спосіб, яким відтворюється  зміст”1. 

Для етнолінгвістики важливим є феномен 

народної етимології, який полягає в тому, що 

незнайоме слово тлумачиться покликанням на знайоме, 

зокрема через збіг звукової форми, омонімію або 

паронімію внутрішньої форми слова. Народна 

етимологія неправильна, ненаукова у своїй основі, 

1 Potebnia O.O.Teoreticheskaia poetika [Theoretical poetics], Moskva: Vysshaia shkola, 1990, P. 22 [in Russian]. 
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проте свідчить про творчий характер мовомислення 

нації, засвідчує, по-перше, прагнення пояснити назву, по-

друге, ілюструє підсвідоме намагання носіїв мови 

опоетизувати слово, покласти в основу слова “чуттєвий 

образ”.  
Народна етимологія продуктивна в топонімії. Так, 

ще російський поет В. Тредіаковський пояснював слово 

Британія через дієслово “пристать”, насправді в основі 

топоніма Британія лежить етнонім – бритти; слово 

Італія – через “удалить” (в основі етнонім італіки).   

Місто Орел в Росії народна етимологія пояснює як 

наслідок онімізації, загальна назва перейшла у власну. 

Насправді в основі назви народний географічний термін 

тюркського походження орель “вугол, межиріччя”2. 

Назву Азовське море народна етимологія пов’язує з 

ім’ям дівчини Ази, яка не діждалася коханого і кинулась 
в море. Гідронім Азовське море отримав назву за містом 

Азов (тюрк. азак – “низький”, тобто лежить в нижній 

течії Дону)3. 

Мовна свідомість носіїв буковинських говірок 

пояснює назву гідроніма Дністер омофоном дні стер, 

вибудовуючи навколо нього легенду.  

Місто Чернівці, перша згадка датується 1408 р., 

народна етимологія пояснює через словосполучення 

чорні вівці, проте в основі назви, за однією з гіпотез, 

власна назва або прізвисько Чорний, за іншою, Чернівці 

були передмістям міста Цецин, де селився чорний люд, 
що обслуговував це місто4. 

Місто Суми, засноване у 1653 р. як фортеця на річці 

Сума (Сумка), за якою і отримало назву у граматичній 

формі множини. Назва гідроніма породила легенду про 

те, що при заснуванні фортеці знайшли три сумки зі 

скарбами. З ХVІІІ ст. три сумки зображені на гербі 

міста5.     

Народне мовлення тяжіє до прозорості, прізвиська 

людей мотивує ефект народної етимології, на якому 

ґрунтується гумористичне відтворення світу. Так, 

В. Шухевич в етнографічній праці “Гуцульщина” пише 
(зберігаємо орфографію автора): “До сусїдних сел і їх 

мешканців Гуцули не дуже приязні, овшім дуже часто з 

погордою призвішкують однї одних або відкладають їм 

прізвища. І так називають Гуцулів з Бервінкової по 

доброму бервінковци, а насьмішливо загубипідкова, бо у 

них дороги злі; з Білоберезки: Білоберезчєни – 

Підбийтабівка; – з Брустур: Брускєни – Прусаки; з 

Ферескулї: Ферескульци – Шкру′ми; з  Голов – Головци – 

Сїдлайпес, у них конї худі; з Гриніви: Гринївци – Греми-

грім; з Ясенова: Ясенівци – Клябушники, бо носять 

заклябучені (закривлені) палиці; з Космача: Космачєни – 
Джуси; з Криворівнї: Криворівци – Калаї (бідні: 

каланник= бідний); з Кутів: Кутчєни – Облупикотюга, 

бо поміж ними є псєнники, такі що бють пси, або 

Цибулєники, бо торгують цибулею; з Ріжна: Ріжнєни 

– Обдерисело; з Ростік: Росточєни – Занесисокира, 

про них кажуть, що вкрадуть сокиру, хоч би з плавучої 

дараби, або Намулєнники, бо вони ходє заодно з 

дарабами та дорогою спочивають край ріки в 
намулистих місцях; з Річки: Річчєни – Облупикобила; 

бо у них конї худі, аж гинут у руках; з Соколівки: 

Соколівци – Кізя головка, бо держать кози; з 

Степного: Стебнєнци – Лупайшкабрі (щкабрі = 

тріски), з Тюдева: Тюдївци – Продайфльоєра 

(виробляють фльоєри = фуярки); з Устєрік: Устєрічєни 

– Пропань на віки; з Жабя : Жєбівци – Жєбаки або 

Бичколупники. 

Буковинських Гуцулів називають баранами, бо їх 

попи а також і самі Гуцули з бородами, натомість 

називають Буковинци наших: Сусами”6. 
В. Шухевич на основі народної етимології пояснює 

слово “євірницї = винницї, (порічки звані йевірницями 

тому, що листє їх подібне до листя йаворового; з 

євірниць роблять квас)”7. ЕСУМ стверджує, що 

етимологія слова не з’ясована8.  

У буковинських говірках бросквина “персик” – 

запозичення з середньолатинської мови через польське 

посередництво9. В. Шухевич на основі народної 

етимології пояснює слово бросквина: “у декого є 

також брос′ливи (оброслі сливи)”10. 

Народна етимологія – мовна універсалія, властива 
усім мовам, відповідно, характерна для запозичених 

слів. 

Слово марципан “кондитерський виріб з тіста 

мигдалю, горіхів і т. ін. з цукром”11, відоме багатьом 

слов’янським мовам, запозичене з італійської мови, 

через посередництво німецької Marzipan; іт. marzapane 

походить від matapanus (назва венеціанської монети), 

що пов’язується з арабським словом mauthabān, букв. 

“особа, що сидить” від зображення на монеті; потім так 

називалися коробки з солодощами, а згодом і самі 

солодощі; за народною етимологією, іт. marzapane у зах.
-європ. мовах сприймалося як лат. Marci panis “Марків 

хліб”12. 

Романтична версія пояснює походження слова 

панетоне “міланський різдвяний пиріг” через вираз pan 

di Antonio (народна етимологія): міланський учень 

пекаря Антонія для своєї коханої придумав випічку. За 

іншою версією, походить з міланського діалекту pan del 

ton “хліб розкоші”.  

Під впливом народної етимології слова змінюють 

свій звуковий склад у літературній та народній мові. 

Напр.: ряжанка “топлене незбиране молоко, заквашене 
сметаною”13 – результат видозміни форми псл. 

*ряженка, пов’язаної з рядити “приправляти”; за 

народною етимологією зближується з пражити14. 

2 Pospelov E.M. Shkolnyi toponimicheskiy slovar [School toponymic dictionary], Moskva: Prosveshchenye, 1988, P. 144 [in Russian]. 
3 Ibidem, P.12. 
4 Ibidem, P. 211. 
5 Ibidem, P. 181. 
6 Shukhevych V. Hutsulshchyna. U 4 tomakh [Hutsul region. In 4 volums], Lviv, 1899, Vol.1, P. 99 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem, P. 135-136. 
8 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological dictionary of Ukrainian language], Kyiv: Nauk. dumka, 1982 – 2012, Vol. 

VI, P. 532 [in Ukrainian]. 
9 Ibidem, Vol. I, P. 263. 
10 Shukhevych V. Hutsulshchyna…, op.cit., Vol. 1, P.135-136.   
11 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za. red. V.V. Zhaivoronok, Kyiv: Prosvita, 2012, P. 528 [in Ukrainian]. 
12 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op.cit., Vol. III, P. 403. 
13 Slovnyk ukrainskoi movy…, op.cit., P. 1017. 
14 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op.cit., Vol. V, P. 154. 
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14 серпня християнська церква вшановує братів 

Маккевеїв, які віддали своє життя за славу християнства 

(Маккавеї – назва іудейського жрецького роду, 

винищеного Іродом). Народ же в цей день святкує 

маковій святять мак. Слово маковій зазнало впливу 
народної етимології (мак віяти, оскільки в серпні 

достигає мак)15, звідси у буковинських говірках мачинки 

– пиріжки з маком на Маковея. 

Назва налисник – результат видозміни 

деетимологізованої форми налісник, зближеної з 

іменником лист, такому зближенню сприяло те, що 

деякі борошняні вироби випікалися на листі рослин. 

Первісна назва налісник – утворення з прийменника на і 

іменника ліса “дерев’яна решітка, плетений тин”; у 

назві знайшов відображення давній спосіб випікання 

борошняних виробів на дерев’яних решітках16. 
Буковинські діалектоносії розповідають, що через 

тиждень після Пасхи святять аркуш – обрядовий хліб. 

Канонічна церква так пояснює цей феномен: під час 

Великоднього тижня один більшого розміру хліб, що 

символізує Хліб Вічного Життя і називається Артос, 

приносять до церкви. Він лежить перед іконою Христа. 

Звичай приносити Артос до церкви походить з часів 

апостолів, які на головному столі завжди залишали порожнє 

місце, вшановуючи пам’ять Христа Спасителя. Артос 

залишається впродовж Великоднього Тижня на тетраподі.  

На восьмий день після Великодня, у Фомину Неділю, 
священник ще раз благословляє його і передає вірним на 

споживання.  

Грецьке слово артос (букв. “хліб”) носії 

буковинських говірок адаптували (пристосували) до 

відомого їм слова аркуш. На основі асоціацій за формою 

і розміром виникло слово аркуш зі значенням 

“обрядовий хліб”.  

На Зелену неділю на Буковині галушки загортали у 

листя зелених рослин, таку страву під впливом народної 

етимології номінували галушки зелені (с. Горішні Ширівці 

Заставнівського р-ну Чернівецької обл.). 
 У буковинських говірках пиндига – суп з картоплі, 

зелені, збитого яйця і сметани, який готують швидко 

навесні. Під дією народної етимології народна 

свідомість пов’язала слова пиндига “суп” і пиндити 

“швидко гнати”17. За ЕСУМ, пиндига “юшка з кислого 

молока” – очевидно, переосмислене запозичення з 

польської мови; пол. рindyga “напій, горілка” є 

афективним утворенням від ріċ “пити”18.  

У деяких говірках Кіцманського р-ну Чернівецької 

області перше гостювання молодої сім’ї у родичів, яке 

відбувається через тиждень після весілля, має назву сміїни, 
смієни. Слово сміїни, на думку самих діалектоносіїв, 

походить від слова сміятися, що відповідає духу 

післявесільних обрядодій. Батьки розпитують  молодих про 

перші радощі, невдачі, жартують і сміються. Зареєстрована і 

назва “смійний день: наступного дня молода пара наносить 

візит-відповідь своїм батькам, під час якого знову 

забавляються”19. М. Бігусяк зазначає, що “через тиждень 

після весілля на галицькій Гуцульщині відбувався обряд 
с’мі'йини, 'міни. Цей обряд проводився для того, щоб 

передати віно “посаг” молодої, тобто того, що помінили 

“обіцяли під час повниці”20. У деяких селах Путильського р-

ну Чернівецької області ця обрядодія має назву сміни (йти ў 

сміни). Жарти – як необхідний елемент післявесільного 

обряду – зводяться до того, що молодий повинен щось 

непомітно забрати з дому батьків, тобто вкрасти “на сміх” (у 

такий спосіб реалізується архетип викрадання, характерний 

для української весільної обрядовості). Крім того, під час 

смін батьки давали молодим віно (те, що обіцяли, тобто 

“мінили”). На основі явища народної етимології у 
буковинських говірках відбулося “пристосування” слова 

сміни до слова з прозорою етимологією сміїни від 

“сміятися”21. 

Ефект народної етимології використовують 

письменники: 

Чутки ходили, що Павлюк не виждав, 

Що ті Кумейки – то кривавий сніг. 

Що хто там здався, тільки той і вижив, 

А батько ж наш, він здатися не міг. 

Він гордий був, Гордієм він і звався. 

Він лицар був, дарма що постоли. 
Стояв на смерть. Ніколи не здавався. 

Йому скрутили руки і здали (Л. Костенко “Маруся 

Чурай”). 

 Ліна Костенко пояснює слово Гордій через гордий, 

ім’я Гордій походить від імені фригійського царя 

Gordion, за назвою столиці Фригії.     

 Етнолінгвістичний характер має таке явище, як табу – 

(плн. ta – виділяти, відзначати; pu – зовсім, цілком; tapu 

– заборонений, священний) – вияв магічної функції 

мови, заборона вживання деяких слів, зумовлена 

соціально-політичними, історико-культурними, 
релігійними, етичними й естетичними чинниками, що 

спричиняє навмисну заміну знака певного поняття 

описовим найменуванням або іншим знаком22. Слово 

табу привіз з острова Тонга в Європу англійський 

мореплавець Джеймс Кук. Табу поширювалося не лише 

на слова. Наприклад, у чукчів раніше жінки не мали 

права вимовляти звук р-, існувало табу на дії. У деяких 

племенах не можна було дивитися на батька, коли він 

їсть; у інших – торкатися какаду. 

У стародавніх євреїв існувала заборона на ім’я бога 

Ягве, його називали Ієгова, Саваоф, Адонай. Ім’я Ягве 
було встановлено аж у ХІХ ст. на основі порівняльного-

історичного методу мовознавства. 

У драмі-феєрії Лесі Українки у списі діячів 

15 Ibidem, Vol. III, P. 366. 
16 Ibidem, Vol. IV, P. 34. 
17 Slovnyk bukovynskykh hovirok [Dictionary of Bukovinian dialects], zah. red. N.V. Huivaniuk, Chernivtsi: Ruta, 2005, P. 410  

[in Ukrainian]. 
18 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy…, op.cit., Vol. IV, P. 370. 
19 Bukovyna. Zahalne kraieznavstvo [Bukovina. General local lore],  perekl. z nim. F. S. Andriitsia, A.T. Kvasetskoho,  Chernivtsi: Zelena 

Bukovyna, 2004, P. 113 [in Ukrainian]. 
20 Bihusiak M. “Iz sposterezhen nad vesilnoiu leksykoiu hutsulskoho hovoru” [From observations on the wedding vocabulary of the Hutsul 

dialect], Hutsulski hovirky: linhvistychni ta etnolinhvistychni doslidzhennia [Hutsul dialects: linguistic and ethnolinguistic research], vidp. 

red. Ya. V. Zakrevska, Lviv, 2000, P. 131 [in Ukrainian]. 
21 Rusnak N., Rusnak Y. Leksyka rodynnykh obriadiv u bukovynskykh hovirkakh [Vocabulary of family rites in Bukovynian dialects] , 

Chernivtsi: Cherniv. nat. un-t, 2015, P. 75–76 [in Ukrainian]. 
22 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopedia [Modern linguistics: terminological encyclopedia] , Poltava: 

Dovkillia-K, 2006, P. 596-597 [in Ukrainian]. 
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(персонажів) “Лісової пісні” “Той, що греблі рве”, “Той, що 

в скалі сидить”23 – номінації персонажів –  описові 

звороти, що концентрують в собі найвиразніші їхні ознаки.   

Феномен табу знають культури усіх народів. Люди 

вірили, що слово може зашкодити. Під час Різдвяних свят 
у носіїв буковинських говірок існувало табу на вимову 

слова мак. Пояснення носіїв говірок заборони на вимову 

слова навряд чи можна вважати достовірними, причому 

носії говірок пропонують різні тлумачення. Мовець не 

вірить у причину заборони, говорить ни знаю, будиш 

сміятиси. Табу зумовлює гомеопатична (імітаційна) магія: 

мак у свідомості носіїв говірки уподібнюється комахам; 

пор.: Йой, ш чого зачінати? На Різдво ни мож було 

називати мак,  а зернятка.  Мак терлоси до пшениці, али 

шо би ніхто ни згадав у хаті.  Лиш тоди, коли можна 

замішати с пшиницев,  тоди можна казати,  шо пшиница 
з маком.  А як він шє ни тертий, то ни можна його 

називати.  Чогос ни можна казати. Ни знаю, будиш 

сміятися. Би вушей, би блохів ни було, аби ни було блохіў, 

бо то колис були блохи. Типер нима.  Ну тай. (с. Митків 

Заставнівсього р-ну Чернівецької обл.). 

Носій іншої говірки пояснює заборону на слово мак 

вірою в магічну силу слова: Пироги з маком,  мак терли в 

макітри,  али говорити ни можна було на свєто мак.  

Шоби горопці мак ни їли. Колис сіяли мак. Кожда ґаздиня 

сіяла в городі. (с. Кам’янка Глибоцького р-ну Чернівецької 

обл.). 
Ймовірно, що у такий спосіб з покоління у покоління 

передається інформація про хіміко-біологічні властивості 

рослини.  

Табу використовувалося у родильній обрядовості: 

груба, тівна, ківна “вагітна”, упасти в кут “про пологи”, 

знайшлась дитина, тьфу-тьфу, яке погане –  говорять про 

малу дитину, щоб не зашкодити їй24. 

 Європейці боялися ведмедя “великого хижого ссавця 

з незграбним масивним тілом, укритого густою шерстю”, 

забороняли його називати. У глибоку давнину за законами 

табу ім’я не вимовляли голосно і називали “той, що мед 
їсть”, у гуцульських говірках – бурий, господар, хазяїн, 

звір, вуйко. Порівняльно-історичне мовознавство з’ясувало, 

що справжня назва ведмедя могла бути ортокс. Так, греки 

називали його арктос, звідси назва Арктика, назва 

території під сузір’ям Великої Ведмедиці. А Антарктида – 

навпроти Арктики25.  

 З табу пов’язане таке явище, як тотемізм (з індіан. 

“його рід”) – віра в містичний (кровний) зв’язок певного 

роду з якимось видом тварин. Припускають, що табу на 

ведмедя – результат тотему – культу ведмедя печерного. 

Археологам відомі культові сховища черепів цього 
викопного хижака у Франції, Швейцарії, Австрії, Одеській 

обл.  

З явищем табу пов’язані евфемізми (гр. пом’якшений 

вираз) – слова чи словосполучення, що пом’якшують 

враження від висловленого тим, що називають поняття не 

прямо, а опосередковано, через іншу ознаку.  

Чимало “замінників” у народному мовленні має слово 

чорт – дідько, лихий, куций, люцифер, нечиста сила, щез 

би!, зріжкатий.  

На певні слова (інвективи: лайки, неприємні назви) 

суспільство накладає табу (заборону) і замість цих слів 

використовують інші: брехати – говорити неправду; 

дурний – нерозумний, наївний; п’є – заглядає в чарку; 
грубіян – погано вихований; замість лайки – пі; смердіти – 

погано пахнути; старий – літній, похилого віку; 

посваритися – кішка пробігла; померти – піти у вічність; 

сліпий – незрячий; глухий – він недочуває; зраджувати – 

ходити наліво; дешевий – економний (у рекламі).         

Евфемізми поширені у етнонімах: негр – 

афроамериканець, жид – єврей, циган – ром. 

До евфемізмів близькі перифрази  – стилістичні 

фігури, окремі слова, синоніми або цілі описові 

синонімічні звороти, що концентрують в собі найвиразніші 

ознаки, нерідко образні (ознака стає прихованою 
синонімічною назвою). Перифрази можуть бути усталені: 

Бог – той, що сидить на небі, Біблія – Святе письмо, 

літургія – служба Божа, лев – цар звірів, картопля –  

другий хліб, ліс – зелений друг, горілка – зелений змій, 

дозвіл – зелене світло, кам’яне вугілля – чорне золото, сіль 

– біла смерть, цукор – солодка смерть, ртуть – живе 

срібло, Шевченко – Кобзар, Франко – Великий Каменяр, 

Леся Українка – Дочка Прометея, Львів – місто Лева.  

У літературній мові є слова, статус яких визначає 

внутрішня форма слова – оказіоналізми, жаргонізми. 

Оказіоналізми  (авторські неологізми) – це мовленнєві 
одиниці, які утворюються за стандартними та новими 

словотвірними моделями, з характерним експресивним 

забарвленням та індивідуальним характером. 

Оказіоналізми мають такі ознаки: належать мовленню, а не 

мові (не зареєстровані у словниках); утворюваність, а не 

відтворюваність (функціонують лише у текстах); 

словотвірна похідність (це завжди похідне слово, утворене 

за певною словотвірною моделлю, зазвичай з власне 

українського матеріалу); мають яскраву легко вловиму 

внутрішню форму слова; ненормативність (свідоме 

відхилення від норми); експресивність, наявність 
конотативного значення; номінативна факультативність (за 

оказіоналізмом не закріплена якась частина дійсності, він 

не є обов’язковим з погляду номінації); індивідуальна 

приналежність (оказіоналізм індивідуальний, 

співвідносний з окремим автором-творцем). 

Оказіоналізм – ознака поетичного мовлення – один із 

засобів експресивного вираження думки, збагачення 

стилістичних ресурсів мови поетичного твору. Наприклад, 

заголовки збірок С. Пантюка  “Дев’яностіада”, “Мовизна”.  

  У поетичному доробку Ліни Костенко налічують 

300 оказіоналізмів26. 
 Мені нестерпно, душно, передгрозно (Л. Костенко 

“Такий чужий і раптом – неминучий”27. 

 Було нам важко і було нам зле. / І західно, східно 

(Л. Костенко “Було нам важко”28. 

 Мучено. Мічено. В душу насмічено (Л. Костенко 

“Інкрустації”29. 

 Задзвонять над нами погребно / білі дзвони конвалій 

(Л. Костенко “Ліс”30. 

23 Lesia Ukrainka. Tvory v dvokh tomakh. T.2 [Literary works in two volumes. Vol.2.], Kyiv: Nauk. dumka, 1987, P. 343 [in Ukrainian]. 
24 Rusnak N., Rusnak Y. Leksyka rodynnykh obriadiv u bukovynskykh hovirkakh…, op., cit., P. 136. 
25 Koval A.P. Slovo pro slovo [Word about word], Kyiv: rad. shk., 1986, P. 112–113 [in Ukrainian]. 
26 Pantiuk S. Movyzna: poezii [Linguistics: poetries], Kyiv: Vyd-vo Zhupanskoho, 2014, 90 p. [in Ukrainian]. 
27 Kostenko L. V. Vybrane [Selected], Kyiv: Dnipro, 1989, P. 270 [in Ukrainian]. 
28 Ibidem, P. 199. 
29 Ibidem, P. 547. 
30 Ibidem, P. 124. 
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 Неси свій хрест. Все інше – позосталість 

(Л. Костенко “У драмі людській небагато дій”31. 

 Нареченою наречене і заколисує,/заворожує 

чорнобрив’я таких ночей (Л. Костенко “Епілог”32. 

  А в серці літа – справжній сонцепад (Л. Костенко 
“Осінь жагуча”33. 

 Я привітами-самоцвітами /зупинила б тебе в путі 

(Л. Костенко “Моє серце, мабуть, болітиме”34. 

Яскрава експресивність дозволяє використовувати 

оказіоналізми в рекламі: Не гальму, снікерсуй! 

Шейканемо, бебі!  Завікнемо ваш дім! Зашоколадь своє 

свято! А ти лістиринеш двічі на день. Прийду, перевірю! 

(Лістирин – гігієнічний засіб). Обирай, з ким заміксуєш! 

Продавець (магазин) – топчик, ціни – горобчик! Ціни 

просто закупись!   

Жаргонізми – слова, вживання яких обмежене 
нормами спілкування, прийнятими в певному соціальному 

середовищі. Жаргонізми – це переважно специфічні, 

емоційно забарвлені назви понять і предметів, які мають 

нормативні відповідники в літературній мові.  

Жаргонізми мають такі ознаки: належать мовленню; 

відтворюваність; ненормативність (свідоме відхилення від 

норми, надають процесу спілкування атмосфери 

невимушеності, іронічності, фамільярності тощо.); 

експресивність, наявність конотативного значення; 

номінативна надлишковість (у літературній мові є 

відповідники понять); “прихована” внутрішня форма 
слова. 

Молодіжний сленг поповнюється жаргонізмами 

передовсім за рахунок семантичного словотвору – 

використання літературного слова з новим лексичним 

значенням, у цьому випадку відбувається “затемнення” 

внутрішньої форми слова. Семантичний словотвір 

продуктивний у класі дієслів: приколотися – отримати або 

створити враження; злиняти –  щезнути; перетерти – 

домовитися; базарити – говорити; гонити, гнати – 

говорити неправду; доганяти – розуміти; тормозити – не 

розуміти; мутити – зав’язувати стосунки; вліпити – 
поставити незадовільну оцінку; вмазати, вліпити – 

ударити; заколупати – набриднути; розвести – обманути, 

варити – добре розуміти; вигрібати – бути покараним; 

валити – ставити питання на іспиті; стукати – доносити; 

морозитися – не звертати уваги; вирубатися – заснути; 

дістати – набриднути; взути – покарати; намилитися – 

кудись збиратися; забивати – не звертати уваги; звалити – 

піти. У вторинній номінативній функції активно 

функціонують іменники: бабки – гроші; штука – тисяча; 

лимон – мільйон; капуста – гроші; штукатурка – 

косметика; трава, колеса – наркотики; тачка – машина; 
вікно – вільний час між парами; віник – букет; ласти – 

ноги; клешні, граблі – руки; хвіст – нескладений іспит; 

кадр – особистість; базар – розмова.  

Висновки. Для етнолінгвістики важливим є феномен 

народної етимології, який засвідчує прагнення мовців 

пояснити назву, ілюструє підсвідоме намагання носіїв 

мови опоетизувати слово, надихнути слово поезією. У 

народному мовленні народна етимологія мотивує 

передовсім топоніми та прізвиська людей. Під впливом 

народної етимології слова літературної мови і народної 

змінюють свій звуковий склад. 
 Етнолінгвістичний характер має таке явище, як табу: 

у слова “приховується” внутрішня форма. Під час 

Різдвяних свят у носіїв буковинських говірок існувало табу 

на вимову слова мак. Табу широко використовувалося у 

народній родильній обрядовості. З явищем табу пов’язані 

евфемізми. У народному мовленні чимало “замінників” 
має слово чорт. До евфемізмів близькі перифрази. У 

літературній мові побутують усталені перифрази, які 

підкреслюють ознаку поняття.  

У літературній мові є слова, статус яких визначає 

внутрішня форма слова – оказіоналізми, жаргонізми. 

Оказіоналізми – слова з яскравою образністю 

(внутрішньою формою), характерні для поетичного 

мовлення і рекламного тексту. Молодіжний сленг 

поповнюється жаргонізмами передовсім за рахунок 

семантичного словотвору – використання літературного 

слова з новим лексичним значенням, у цьому випадку 
відбувається “затемнення” внутрішньої форми слова. 

Семантичний словотвір продуктивний передовсім у класі 

дієслів і іменників.  

 
Natalia Rusnak. Ethnolinguistic nature of folk etymology 

and taboo. The purpose of the article is to analyze the Ukrainian 

nominations due to the internal form of the word. The names of literary 

language and vernacular on the basis of ethnolinguistic phenomena – 

folk etymology and taboos are involved in the analysis. The relevence 

of the study is due to the need to clarify ethnolinguistic phenomena 

associated with ambivalent tendencies – the vivid imagery of the word 

and its concealment and reproduction in linguistic concepts. 

Research methods. In the article as the main general scientific 

methods of analysis and synthesis are used, as well as linguistic – 

descriptive, structural and comparative and historical methods.  

Conclusions. For ethnolinguistics the phenomenon of folk 

etymology is important, which testifies the desire of speakers to explain 

the name, illustrates the subconscious attempt of native speakers to 

poetize the word, to inspire the word with poetry. In folk speech 

etymology motivates primarily toponyms and nicknames of people. 

Under the influence of folk etymology the literary language and folk 

words change their sound composition. 

 Ethnolinguistic character has such a phenomenon as taboo: the 

word "hides" the internal form. During the Christmas holidays the 

speakers of the Bukovinian dialects had a taboo on the pronunciation of 

the word poppy. Taboo was widely used in folk birth rites. 

Euphemisms are associated with the phenomenon of taboos. In 

vernacular the word “devil” has many “substitutes”. Periphrases are 

close to euphemisms. In literary language there are established 

periphrases which emphasize the feature of the concept. 

 Key words: ethnolinguistics, folk etymology, internal form of a 

word, taboo, euphemism, periphrasis, semantic word formation. 
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Юлия Руснак. Когнитивный характер метафоры в языке произведений Ольги Кобылянской. Цель статьи – 

проанализировать структурно-семантические особенности метафоры в художественном дискурсе Ольги Кобылянской. 

Актуальность исследования мотивирована необходимостью углубленного анализа художественного дискурса Ольги 

Кобылянской для формирования когнитивно-прагматической концепции писательницы. Новизна научного исследова-

ния обусловлена тем, что когнитивный характер метафоры в языке произведений О. Кобылянской исследуется впервые. 

В статье использованы общенаучные методы анализа и синтеза, а также лингвистические – описательный, структур-

ный, сравнительно-исторический. Выводы. Для художественного дискурса Ольги Кобылянской характерна конверген-

ция языковых средств, в частности ее произведения насыщены метафорами различной природы. Фиксируем однослов-

ные и многословные метафоры. Среди однословных метафор доминируют обращения. В многословных метафорах сема-

нтическая нагрузка приходится на один из компонентов синтаксической конструкции. Многие метафоры описывают 

психическое состояние человека. При создании метафорических конструкций писательница использует такие образы: 

душа, сердце, хлеб, лилии, пятно, солнце в душе. 

Ключевые слова: метафора, художественный дискурс, конвергенция языковых средств, однословные метафоры, 

многословные метафоры. 

Робота художника над 

словом має кінцевою метою його 

подолання, оскільки естетичний 

об’єкт з’являється на межі слів, на 

межі мови як такої художник ніби 
перемагає мову, її власною мовною 

зброєю, заставляє мову, 

удосконалюючи її лінгвістично, 

подолати саму себе. 

М.М. Бахтін    

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Основною ознакою художнього дискурсу 

є образність – здатність свідомості читача на основі 

психоментальних операцій (асоціацій, порівняння, 
узагальнення тощо) інтерпретувати мовні явища. 

Можемо говорити про макрообразність (сукупність 

образів ХТ) і мікрообразність, яку реалізують засоби 

художньої виразності, передовсім метафора. “Метафора 

– семантичний процес, при якому форма мовної одиниці 

або оформлення мовної категорії переноситься з одного 

об’єкта позначення на інший на основі певної 

подібності між цими об’єктами при відображенні в 

свідомості мовця”1. Пор. також  “метафора – це перш за 

все спосіб відтворити індивідуальність конкретного 

предмета або явища, передати його неповторність”2. 
Метафора імпліцитно відтворює інформацію про 

навколишній світ, про духовний світ людини, його 

фізіологічні особливості. “Метафора є джерелом 

лексики, яка відтворює світ ідей, подій, процесів, 

абстрактних понять, конструйованих людиною”3, –   

стверджує Н.Д. Арутюнова. “Необхідність метафори 

виявляється особливо наглядно в тих випадках, коли 
вона виражає складні ряди думок, що виникають 

внаслідок невизначеної чисельності дій, слів тощо”4, 

тобто йдеться про те, що з погляду “здорового глузду” 

метафора – це плеонастична конструкція.   

Мета статті - проаналізувати структурно-змістові 

особливості метафори у художньому дискурсі Ольги 

Кобилянської. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання метафоризації бере свої витоки ще з праць 

Арістотеля. Чимало закордонних мовознавців вивчали 

різні аспекти метафори: В. Апресян, Н. Арутюнова,  
А. Вежбицька, М. Джонсон, Дж. Лакофф, В. Телія,  

А. Чудінов та ін. Серед вітчизняних лінгвістів аналізом 

метафори займалися: О. Потебня,  О. Тараненко, 

І.А. Камєнєва, Д. Малова, О. Калиновська, 

О.Б. Тимочко.  

Метафору в мові художніх творів О. Кобилянської 

досліджували  М.В. Скаб, Т.Є. Гуцуляк, О.О. Литвин,  
І. Гайдаєнко, Г.Д. Нікітчина. 

Актуальність дослідження умотивована 

необхідністю поглибленого аналізу художнього 

дискурсу Ольги Кобилянської для формування 
когнітивно-прагматичної концепції письменниці.  

Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що 

1 Ukrainska mova: entsyklopediia [The Ukrainian language: encyclopedia], za red. Rusanivskyi V.M., Taranenko O.O. ta in., K.: Vyd-vo 

“Ukr. entsykl” im. M.Bazhana, 2004, P. 334 [in Ukrainian].  
2 Arutiunova N.D. Yazyk i mir cheloveka [Language and world of human], M.: “Iazyki russkoi kultury”, 1999, P. 346 [in Russian]. 
3 Ibidem, P. 363. 
4 Potebnia O.O.Teoreticheskaia poetika [Theoretical poetics], M.: Vysshaia shkola, 1990, P. 205 [in Russian] 
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когнітивний характер метафори у мові творів  

О. Кобилянської досліджується вперше.  

У статті використано загальнонаукові методи 

аналізу й синтезу, а також лінгвістичні – описовий, 

структурний, порівняльно-історичний. 
Виклад основного матеріалу. За структурою 

метафори поділяються на однослівні та багатослівні. 

Однослівні метафори зазвичай використані у функції 

звертання: Я тобі буду служити, ти велика безсердечна, 

самото, і пісні свої покладу у ніг твоїх5 – цей контекст 

побудовано на засадах металогії, конвергенції мовних 

засобів (буду служити “оспівувати, розповідати”;  покладу 

до ніг твоїх – фразеологізм). 

Пор. також: Лишися тут і пережди, доки буря не 

устане, а то завіє тебе кудись, ти, дрібна пташино!6. 

Але я бачу, що ти не своя, зозулько! Ходи, їж що! Відтак 
підемо на прохід7. Тоді “музика” –  так звали ми її не раз – 

починала оглядати уважно свої руки, неначе відкривала на 

них плямку, вставала і, ніби добачивши на своїй сукні  щось 

до зашиття, опускала повільно голосну кімнату8.   

Більшість метафор, зафіксованих у творах Ольги 

Кобилянської, багатослівні. О.О. Потебня стверджував, що 

“відповідно до форми метафора виражається: а) членом 

речення, б) цілим реченням або кількома. В останньому 

випадку метафора має форму алегорії, або уподібнення”9. 

Н.Д. Арутюнова зазначає, що для виконання первинних 

для мовної комунікації функцій суб’єкта і предиката 
сформувалися два основних семантичних розряди слів – 

ідентифікувальні імена і семантичні предикати10. Тож 

зазвичай метафора виникає внаслідок “образності” 

головних членів речення – підмета або присудка.  

Так, у художньому дискурсі про тяглість історичного 

процесу заклик не забувати минуле імпліцитно відтворено 

у метафорі з яскравою образністю у об’єктній позиції 

пасма золотого не згубіть за собою, щодо майбутнього 

використано метафору будучність ваша не розіб’ється з 

опертям на переносне значення дієслова розіб’ється, пор.: 

Пасма золотого не згубіть за собою…щоб не згубили 
сліду матері вашої, і батька, і діда, і прадіда…а 

будучність ваша не розіб’ється11. 

У багатослівних метафорах семантичне навантаження 

припадає на один із компонентів синтаксичної конструкції. 

Пригадаймо думку Н.Д. Арутюнової: “Метафора 

індивідуалізує предмет, відносячи його до класу, до якого 

він не належить. Вона працює на категорійній помилці…

Метафора усуває обмеження на сполучуваність. Метафора 

веде до створення узагальнених, знебарвлених предикатів, 

здатних сполучатися з різнотипними суб’єктами. Ламаючи 

семантичні бар’єри, метафора усуває межі між логічними 
порядками”12. Так, до узвичаєної конструкції здвигають 

байдужно рамена долучається семантично значущий 

об’єктний компонент до пісень діда й прадіда свого, який 

створює метафору здвигають байдужно рамена до пісень 

діда й прадіда свого, завдяки йому імпліцитно виражається 

інформація “бути байдужим до минулого”. Звернімо увагу, 

що у метафорі є ключове слово байдужно, напр.: Може, 

то й вони туманять мене й шепчуть, що і внуки мої, а 

твої діти здвигають байдужно рамена до пісень діда й 
прадіда свого, і казок їх  про правду й неправду не хотять 

знати, а ще менше – віщування про будучність!13. 

Метафори властиві психологічній сфері 

життєдіяльності людини: сфері сприймання дійсності 

через душевні переживання, через внутрішній світ 

людини, гаму емоцій, почуттів, мрій, волі. Ольга 

Кобилянська увійшла в українську літературу як тонкий 

психолог, дослідник психології людини, майстерний 

художник душі особистості. Її герої чуттєві, наділені 

різними почуттями та емоціями, через які проявляється 

ставлення до навколишнього світу.  
Виокремлюємо схему метафори: підмет – 

абстрактний іменник на позначення психологічного стану 

людини + присудок зі значенням процесуальної ознаки 

людини, конструкцію підсилює інверсований порядок слів: 

розстелилася жура. У художньому дискурсі використано 

ще один художній засіб – стале порівняння як ока в голові, 

пор.: На її перед часом постарілім ніжнім лиці 

розстелилася жура. Пряла ще пильніше. Він дивився на 

воли. Василь виховав їх. А тепер доглядали їх усі, як ока в 

голові14.  

У наступному прикладі спостерігаємо конвергенцію 
засобів художнього мовлення: метафора, якій передує 

порівняльний зворот, + абстрактний іменник + присудок зі 

значенням стану людини + обставинний поширювач на 

основі синекдохи: Неначе мряка, лягав смуток на молоді 

й старі уми15. 

Абстрактний іменник може посилювати підрядне 

означальне речення  мені її Бог поклав у серце з опертям на 

підметі-теонімі – Бог, напр.: Звідси туга у мене, що мені її 

Бог поклав у серце, а ніхто не міг утихомирити16. 

У психологічній сфері життєдіяльності людини 

сталою є схема метафори: абстрактний іменник, зазвичай 
увиразнений низкою означень, + дієслово зі значенням 

“покривати щось чимось”: сором обгорнув мене; прикрий 

неспокій обгорнув мене; несказанно важке, сумне чуття 

обгорнуло її душу; глухий біль, неописанне огірчення обняли 

мене; мене обгорнуло якесь сумне вдоволення; мене обняла 

нетерпеливість; се пересвідчення обнімає мою душу 

якоюсь лиховісною наміткою; обгорнена гарячою струєю 

сорому і переляку; несказанна розпука обгорнула мене. 

Напр.: Сором обгорнув мене. Прикрий, глибокий сором, а 

потім препогане почуття упокорення17. Метафору 

підсилює повтор та парцеляція. 
Наступні приклади метафори увиразнені 

оксюмороном та антитезою. Пор.:  І вона дала спокій, він 

не прийшов, а мене обгорнуло якесь сумне вдоволення.../ 

Мене обняла нетерпеливість, туга; я сміюся сльозами, а 

5 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t.[ Collection of writing works: in 10 volumes], za red. V. I. Antofijchuka, S. D. Kyrylyuk  ta 

in., Chernivtsi: Bukrek, 2013, Vol. I,  P. 306 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 168.  
7 Ibidem, P. 290. 
8 Ibidem, P. 278. 
9 Potebnia O.O.Teoreticheskaia poetika…, op. cit., P. 207. 
10 Arutiunova N.D. Yazyk i mir cheloveka…, op. cit., P. 347. 
11 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t…, op. cit., Vol. I, P. 414. 
12 Arutiunova N.D. Yazyk i mir cheloveka…, op. cit., P. 348, 363. 
13 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t…, op. cit., V. I, P. 411. 
14 Ibidem, Vol. I,  P. 300. 
15 Ibidem, Vol. I,  P. 301. 
16 Ibidem, Vol. I,  P. 306. 
17 Ibidem, Vol. I, P. 428. 
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плачу радістю... перейнятим плачем!18. 

Фіксуємо низку метафор, які утворені за 

зазначеною моделлю і відображають психологічний 

стан героїв: Щось замкнуло мені уста, на течію думок 

уклалося щось гамуюче, і якийсь прикрий неспокій 

обгорнув мене. /   А відтак здається мені, що я одна з 

тих натур, себто одна з тих неудачників, котрі ніби до 

всього мають хист, а проте не доводять до нічого! Се 

пересвідчення обнімає мою душу якоюсь лиховісною 

наміткою. / Глуха, несказанна розпука обгорнула 

мене./ При її послідніх словах обгорнуло мене 

несказанно гірке чуття, але заразом з тим піднялася 

вся гордість моєї істоти…./ Мене обгорнула шалена 

розпука, і я приступила до неї. / Мене обгорнув якийсь 

сором. Ціла його істота свідчила мені чомусь наглядно 

о тім, що за цілий час розлуки не займалися його думки 
ані разу мною./ Мене обняла гірка нетерпеливість, 

подібна до лютості. Чи був се також наклін до 

терпіння, до туги, що жив у мені, тяжив так дуже в 

душі? Нагинав не раз додолу, давив! / Мене обгорнув 

хвилевий сум, і я поглянула знов на нього./ Мене 

обгортав неспокій при думці, що прийдеться небавом 

проживати з чужим незнайомим чоловіком під одним 

дахом, стрічатися з ним по кілька разів денно, сидіти 

разом при столі, відповідати на його питання. / Якась 

мізерна порожнеча обняла мене, і я відчула, що моє 

положення в житті дуже глупе і без змислу. /  Коли я 
вертала додому і холодний нічний воздух охолодив моє 

чоло, то й зникла та олов'яність, що була обгорнула 

мене в товаристві. / Тихими самотніми хвилями 

обгортає мене невимовна туга за ним, і думки, що він 

мене любить, що тужить, може, так само за мною, 

наповняє мене якимсь упоюючим, несказанно гарним 

чуттям/ Отся музика пригадує мені завсігди мою 

дорогу бабуню, а коли нагадую її, обгортає мене 

глибока туга за спокоєм. / Я не знаю, але мене 

обгортає сум, коли чую не раз, як наша молодіж кепкує 

собі з старих19.  
Особливістю художнього дискурсу  

О. Кобилянської є скупчення метафор, проте сталим 

образом є душа, серце як втілення душевного стану. Про 

лексему душа як вияв психологізму О. Кобилянської 

писала М.В. Скаб20. Метафори зі словом душа зазвичай 

відповідають схемі: процесуальна ознака людини 

(дієслово зі значенням конкретної фізичної дії) + 

іменник душа як вияв переживань, пор.: І не може 

позбутися якогось смертельного подиху, що обхопив її 

під час сього співу над гробом! Не може зогріти своєї 

душі!.../ Се краса, котрою вона розкошується, в котрій 

купає свою душу й котра відбивається в її великих 

дожидаючих очах.../ Внутрішня краса душі стає 

чимраз більше тією властивою потугою  (і в любові), 

що бере верх, яку досі в оковах держали. / З того часу 

перестала я з душі сміятися21. 

Письменниця використовує модифікований 

фразеологізм кривити свою душу як синонім до дієслова 

коритися, пор. фразеологізм кривити душею “говорити 

неправду”: Вона зачне коритися, кривити свою душу, 
старатися всіми можливими й неможливими 

способами з’єднати собі вашу прихильність22. 

Фіксуємо такі метафоричні одиниці з лексемою 

серце: Не прощався зо мнов, бо – як казав – не мав 

відваги “ломити” мені серце./ Вже вона для нього 

серця не має і жде лише, щоб проклін достиг його23. 

Слово хліб у творах буковинських письменників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. і О. Кобилянської зокрема 

використовується у переносному значенні, стає 

символом достатку, добробуту. Пояснення цього феномена 

культури в етимології слова; псл. хlebъ “хліб” (спочатку 
“майно, багатство роду”; припускається запозичення з 

герм. мов *hlaiba- “хліб”)24. Напр.: Доборовся й хліба, але 

се – побічна річ. / Дайте артистові чи артистці 

безжурний бит, забезпечте його матеріально, щоб не 

журився хлібом з дня на день, відберіть йому тії 

паралізуючі його клопоти, а побачите, чи не буде так 

само працювати одружений, як “на волі”./ Як кажу, що 

можна задля маєтку оженитися артистові з панною і 

жити в мирі і в злагоді, працювати ліпше і свобідніше, 

як у журі за хліб насущний, марнуючи час і енергію.../  

Не все можна міняти свою індивідуальність за хліб, 
хоч би і в найбільших і найблагородніших замірах. 

Правда, як каже добродій О., хліб буває часто 

мотором усяких рухів у житті, але так само буває він і 

смертною косою моральному життю. /  Коли родичі 

висилають сина до школи, вони висилають його в тій 

цілі, щоб знав заробити на хліб25. 

Проте у художньому дискурсі наявні  індивідуальні 

метафори на основі яскравої образності. Образ лілії 

(лелії) у поєднанні зі сталим образом душі як втіленням 

психічного стану (душевного сум’яття) використано для 

втілення думки про ширі почуття та відкритість жінки.  
Причому у контексті образ лілії розвивається, має 

поширення, пор.:  Витрясла йому всі лілії зі своєї душі 

під ноги, а він не пізнав їх. Думав, що то такі цвіти, 

котрі в’януть і в воді відживають наново. Але одні лілії 

не оживають насвіжо в воді…26. 

 У наступному контексті простежуємо декілька 

засобів художньої виразності (метафор), напр.: серце 

наповнене смутком – стала загальнонародна метафора 

на позначення “невеселого настрою”; душа наповнилась, 

перейнялась… хилиться; а у порівняльному звороті 

використано образ лелії. О.О. Потебня стверджував, що 
“метафора – скорочене порівняння”27. Пор.: Моє серце, 

наповнене смутком, перенялося його жалем і приняло 

його в себе... Чи я вмію терпіти? Чи в мене вже з 

натури наклін до того? Чи се ознака великої душевної 

18 Ibidem, Vol. I, P. 96, 100. 
19 Ibidem, Vol. IV, P. 289, 106, 133, 143, 149, 160, 175, 190, 220, 259, 260, 284‒285, 289, 290.  
20 Skab M. “Leksema dusha yak vyiav psykholohizmu Olhy Kobylianskoi” [The lexeme soul as a manifestation of Olga Kobylyanska's 

psychologism], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi University], Vyp. 216‒217, Chernivtsi: 

Knyh‒21, 2004, P. 201‒206 [in Ukrainian]. 
21 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t…, op. cit., Vol. I, P. 287, 115, 415, 283. 
22 Ibidem, 335.  
23 Ibidem, P. 283, 240. 
24 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological dictionary of Ukrainian language], K.: Nauk. dumka, 1982–2012, Vol. VI, 

P. 15 [in Ukrainian]. 
25 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t…, op. cit., Vol. I, P. 410, 418, 420, 431, 333.  
26 Ibidem, P. 282. 
27 Potebnia O.O.Teoreticheskaia poetika…, op. cit., P. 204. 
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немочі, що душа моя хилиться так до смутку, мов той 

цвіт лелії додолу?28. 

 У творах буковинської письменниці використано ще 

один образ – брудна пляма на позначення важких спогадів, 

пор.: Від часу до часу відчуваю на своїй душі ту брудну 

пляму і, мабуть, не змию її ніколи. Я подала йому свою 

душу, розложила її перед ним, мов вахляр, а він – мужик...З 

неописаною погордою вимовила се слово29. 

У іншому контексті образ плями втілено у форму 

дієприкметникового звороту нап’ятноване 

самолюбством і ненавистю, до того ж дієприкметник 

нап’ятнований сприймаємо як оказіоналізм. Напр.: При 

ній пізнала я інше життя, як дотеперішнє, 

нап’ятноване самолюбством і ненавистю, у неї найшла 

я пошанування і любов, і для неї не була я одною з тих, над 

котрими добрі люди мусять і без любові мати 
милосердя30. 

Образ плями (п’ятно) письменниця використала для 

реалізації філософських роздумів про смерть: На нім 

смерть своє п’ятно витиснула й жде лиш свого часу, 

щоб його із собою взяти31. 

Сталим образом, з яким асоціюється радість, у мові 

творів О. Кобилянської є образ сонця у душі, зреалізований 

метафорою та порівняльним зворотом. Пор.: Одного дня, – 

говорила дальше, по хвилі глибокого віддиху, – розійшлися 

ми лише так, до “завтра”; я з усміхом на вустах і з 

сонцем у душі, бо ми мали знов бачитися. / Але, коли вже 
спинявся на мені її погляд, то в моїй душі немов сяло 

сонце32. 

Метереологічна номенклатура активно функціонує у 

сфері психології і створює оригінальні метафори, напр.: 

Ніколи не зазнавала зворушуючих почувань; в її душі – 

погода. / В її душі хмарно, і вона потребує тепла і 

простору...33. 

У переносному (метафоричному) значенні авторка 

використовує дієслова-присудик, напр. прикувати, пор.: 

Вона – артистка. Неспокійна, змінчива, мов те море, але й 

гарна, мов море. Хто мав би ту силу прикувати її 

назавсігди до себе!34. 

Образність переносного значення дієслова прикувати 

реалізує дієприкметниковий зворот. Пор.: Якраз, запевняв 

мене, мав на думці писати до мене в одній справі, а навіть 

задумував мене особисто відвідати, чого вже давно 

бажав; лише  він завсіди  так прикований працею до 

дому, що годі своїм особистим бажанням дати волю35. 

Авторка широко використовує метафоричні значення 

дієслів для відтворення семантики “мовлення”, напр., 

“звукова” сема зумовлює переносне значення дієслова 

калатати “говорити”. Е! Що вже той порадить! Він знає 
лише калатати про свою біду та про те, що зі своїми 

дітьми гине з голоду36.  

У наступному контексті ідею мовлення реалізує 

метафорична конструкція, зумовлена переносними 

значеннями дієслів бавити “розважати чим-небудь 

дорослих”37, колоти “відповідати уїдливо”, переносне 
значення дієслова колоти актуалізує авторка графічними 

засобами: Я говорив їм кусливі фрази, бавив такими ж 

дотепами, а вони “кололи” мене38. 

Переносне значення дієслова класти “говорити” 

реалізує дієприкметниковий зворот сим разом скупо 

кладених, увиразнений прислівником скупо. Семантику 

“мовчати” відтворює конструкція не переходило її уста, 

напр.:  З її слів, сим разом скупо кладених, виходило, що 

жила з тим “Малининим сином” і любила його, хоч слово 

“любов” не переходило її уста39. 

Значення “розуміти” виражає переносне значення 
дієслова відгадати у формі умовного способу: Тебе й 

сліпий відгадав би, а не то я! Але я не дурно тобі раз 

казала: царство на землі належить тобі!40. 

У наступному контексті використано стилістичну 

фігуру ампліфікацію, причому другий синонім – 

метафорична конструкція з порушенням синтаксичних 

зв’язків розцвісти мала мене – підсилений заперечною 

часткою ні у формі еквівалента речення: Таку широку 

любов, що мала мене вповні розвинути, ні, розцвісти 

мала мене, віддала я йому41. 

З семантикою “сприйняття” використано переносне 
значення дієслова збудити у метафоричній конструкції 

збудило її увагу, напр.: Щось притягуюче, силуюче, щось 

таке, що збудило її увагу42. 

Виокремлюємо метафори, сформовані 

міжпарадигмальним перенесенням значення, такі 

метафори містять ключові слова – професіоналізми. Так, 

фіксуємо метафори, які перейшли з: 

- мистецької сфери, галузі скульптури: Я заодно 

думала: всі ми повинні різьбити самі себе. Всі. / Я бачила 

себе “вічним Жидом”, що ходив від хати до хати, від села 

до села, від столиці до столиці і будив братів і сестер до 

різьблення самих себе43. 

- з музичної сфери: Саме в нашім житті грає 

гармонія велику роль, і коли б ви справді хотіли в нас 

остатися, ми творили б викінчене тріо. / Я страшно 

цікава. Що за пригода здавила “музику” її нервів?44. 

- з театральної сфери:  А тепер не робіть сцен, лиш 

ходіть. Інакше загніваюсь на вас на смерть. / Не 

накладаймо на свої душі маски / Я без усяких інтродукцій 

скажу: наша жінка середньої верстви (нема де правди 

діти) не є ще в повнім значенні слова “культурна”; не є 

душею самостійна, є поки що ще лялькою, навіть без 

артистичного закрою…45. 

28 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t…, op. cit., Vol. I, P. 246 
29 Ibidem, P. 283. 
30 Ibidem, Vol. IV, P. 281. 
31 Ibidem, Vol. I, P. 411. 
32 Ibidem, Vol. I, P.282, 282. 
33 Ibidem, Vol. I, P. 310,  Vol. IV, P. 336. 
34 Ibidem, Vol. I, P. 227. 
35 Ibidem, Vol. I, P. 429. 
36 Ibidem, Vol. I, P. 300. 
37 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za. red. V.V. Zhaivoronok, Kyiv: Prosvita, 2012, P. 37 [in Ukrainian] 
38 Ibidem, Vol. I, P. 190. 
39 Ibidem, Vol. I, P. 233. 
40 Ibidem, Vol. I, P. 267. 
41 Ibidem, Vol. I, P. 281-282. 
42Ibidem, Vol. I, P. 215. 
43 Ibidem, Vol. I, P. 422. 
44 Ibidem, Vol. I, P. 271, 276. 
45 Ibidem, Vol. I, P. 428, 268, 332. 
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- з сакральної сфери: Може, то єсть, як казав 

Гамлет, щось більше, між небом і землею, ніж наша 

шкільна мудрість утримує. А от і деякі люди ввійшли в 

містику. /Я мовчки молилася до неї46. 

- з фінансової (торговельна) справи: У кождім 
образку знаходилася, як не раз говорила, якась частина її 

істоти, а тепер мали б іти дорогою простого 

крамарського товару? Ні, я не згодилася. / Се щось 

цілком без сильних акцій, – замітила та, підносячи 

здивовано брови вгору…/ Ну, – сказала я, – не кождий 

годен творити голосні акції, але я не знаю, воно здається 

мені таким смутним і блідим…47. 

Виокремлюємо так звані розчленовані поняття, які не 

мають конотативного забарвлення. З погляду сучасного 

дослідника – плеонастичні, але, ймовірно, на той час були 

узвичаєними (стереотипними) конструкціями: зложити 
візит, справляти вдоволення, відкинути оправдання, 

брати за пана, чутись менше на самоті, тішитись 

симпатією, робити закиди й уваги, числитись з грішми, 

зрікатись приємностей, стати до бранки, йти на прохід, 

йти на жарти. Напр.: Де твій чоловік? – спитала я її, коли 

зложила мені візит, елегантна , пишна, мов княгиня. /  

Сям-там чути було в лісі сумну думку гуцула, що все 

справляло їй превелике вдоволення. / Звісно, він 

осердився, коли пани спокійно і безсердечно відкинули його 

оправдання й дозволили відповідати лиш на те, що його 

питалися. / А видиш? Коли ж вони, розумні, такі добрі, то 
чому ж ти не береш собі якого за пана?/ Чуюсь менше 

на самоті, коли в лісі сама-одна. /Тішилася великою 

симпатією межи своїми товаришками по заняттю, а 

навіть і самі професори, гострі подеколи до нечемності 

супроти своїх учеників і учениць, любили її по-батьківськи і 

робили їй свої закиди й уваги в найлагідніший спосіб, щоб 

лише не діткнути її. / “Я не можу зрікатися всього так, 

як ти!” – говорила не раз роздразнено, коли я напоминала 

їй числитися ліпше з грішми і зрікатися деяких 

приємностей. / За кілька неділь старший, Василь, мав 

стати до бранки / А як стоїть діло з бранкою?48. 
Деякі фразеологізовані словосполучення побутують у 

мовленні сучасних діалектоносіїв: не мати діла, взяти 

дитину за свою, в парі прийти на світ, хату поставити, 

поставити стодолу, не мати серця до чогось, справити 

похорн. Напр.: Та поки що він не хоче мати з бабами 

ніякого діла./ За тиждень в тоту саму днину, що я її мала 

вбити, взяла вона темну дитину – три роки дівчинка – до 

себе за свою./ Гей, гей, саміська жінка! Або я в парі 

прийшла на світ, щоб сама боялася?/ За ті гроші для себе 

й своєї “жінки” хату поставити./ Або поставити 

стодолу, хоч і малу, як її ставлять німецькі господарі; 
або податки поплатити  і інші громадські дачки./ І тому, 

що він не був такий злий мужик, як інші, а був завсігди 

добрий і чесний, і що хлопчисько не мав серця до війська, 

мимо свого медвежого здоров’я й сили... /Треба було 

справити похорон, як вона вмре49.  

Висновки. Для художнього дискурсу  Ольги 

Кобилянської характерна конвергенція мовних засобів, 

зокрема її твори насичені метафорами різної природи. 

Фіксуємо однослівні та багатослівні метафори. Серед 

однослівних метафор домінують звертання. У 

багатослівних метафорах семантичне навантаження 
припадає на один із компонентів синтаксичної конструкції. 

Чимало метафор описують психічний стан людини. 

Виокремлюємо 2 схеми: а) підмет – абстрактний іменник 

на позначення психологічного стану людини + присудок зі 

значенням процесуальної ознаки людини: розстелилася 

жура; б) абстрактний іменник, зазвичай увиразнений 

низкою означень, + дієслово зі значенням “покривати щось 
чимось”: сором обгорнув мене, прикрий неспокій обгорнув 

мене, обгорнена гарячою струєю сорому і переляку та ін. 

Часто метафору підсилюють порівняння, інверсія, 

оксюморон тощо. 

При створенні метафоричних конструкцій 

письменниця використовує такі образи: душа, серце (для 

передачі психо-емоційного стану героїв), хліб (на 

позначення майнового стану), лілеї (у значенні чистої 

дівочої любові), брудна пляма (для позначення важких 

спогадів), сонце у душі (для змалювання радісних подій). 

Метафори містять низку дієслів, вжитих у переносному 
значенні. 

  Виокремлюємо метафори сформовані на основі 

міжпарадигмальних перенесених значень, які походять з 

мистецької (скульптура), музичної, театральної, 

сакральної, фінансової сфер.  

У художньому дискурсі Ольги Кобилянської 

фіксуємо плеонастичні, фразеологізовані конструкції – 

розчленовані поняття: зложити візит, справляти 

вдоволення, відкинути оправдання, брати за пана, стати 

до бранки, іти на прохід.  

 
Yulia Rusnak. Cognitive nature of metaphor in the language of 
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Иванна Струк. Коммуникативно-прагматические особенности драматического текста как 

разновидности художественной речи.  В статье сформулированы теоретические основы изучения 

драматического текста, разграничены понятия “драматический текст” и “драматическое произведение”, 

поскольку эти лингвистические реалии находятся в отношениях включения. Научная новизна 

исследования обусловлена тем, что коммуникативно-прагматические особенности драматического текста 
буковинских писателей конца XIX – начала ХХ в. еще не были предметом анализа. Актуальность научного 

исследования обусловлена необходимостью целостного анализа драматического текста, изучением 

обязательных факторов экспрессивности драматического текста, которые влияют на развитие 

диалогических партий персонажей. В статье использованы такие методы и приемы лингвистического 

анализа: системно-функциональный анализ, метод дискурсивного анализа, контекстуально-

интерпретационный метод. Выводы. Проникнуть в структуру драматического текста, раскрыть смысл 

авторских интенций становится возможным благодаря проведению объемно-прагматического разделения 

текста. Коммуникативно-прагматическая организация драматического текста влияет на процессы активного 

эстетического воздействия художественного произведения на сознание адресата. 

Ключевые слова: художественный текст, драматический текст, драматическое произведение, 

креолизованный текст, квазиспонтанные речи, квазидиалогы, квазимонологы. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. На сьогодні термін “текст” тлумачать 

надто широко: філософська реальність текст не має 

чітких меж, поняття текст розширилося до меж 
культури. “Розширення меж поняття “текст” 

розглядається, як відомо, у зв’язку з так званою 

пантекстуальністю, сутність якої образно визначають 

слова німецького ученого: “Тексти всіх різновидів 

залишають свою паперову домівку і захоплюють раніше 

семіотично не доторкані землі”. В універсальній 

дефініції текст увиразнено когнітивну і прагматичну 

природу та ретрансляційний характер поняття (текст є 

провідником інформації і, ширше, культури): “Текст (від 

лат. тканина, сплетіння, поєднання – цілісна семіотична 

форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, 
концептуально та структурно інтегрована, що служить 

прагматичним посередником комунікації й діалогічно 

вбудована до семіотичного універсуму культури”. Проте 

текст передовсім пов’язаний з вербальним способом 

передачі інформації, який має дві форми – усну та 

писемну. 

Тривалий час у мовознавстві панували два 
розуміння тексту – широке й вузьке. Широке розуміння 

пов’язане з усним і письмовим текстом, а вузьке – лише 

з письмовим. Наразі у мовознавстві проблема широкого 

і вузького розуміння тексту втратила актуальність. 

“Вчені вже давно прийшли до ідеї “первинності” тексту: 

з одного боку, у процесі комунікації ми говоримо не 

окремими розрізненими реченнями, а текстами, з іншого 

– саме текст отримує дослідник мови як матеріал для 

аналізу”. Усні спонтанні тексти давно вже перебувають 

у полі зору лінгвістів. 

На сучасному етапі текст став основним об’єктом 
лінгвістики. У мовознавчій літературі можна знайти до 300 

визначень тексту4. У тлумачення тексту кожен дослідник 

1 Cherniavskaia V. E. Lynhvystyka teksta. Polykodovost, іntertekstualnost, іnterdyskursіvnost: uchebnoe posobye [Linguistics of the text. Poly-

cality, iIntertextuality, interdiscusvanity: Textbook], Moskva, 2009, P. 84 [in Russian]. 
2 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava, 2006,  

P. 599–600 [in Ukrainian]. 
3 Valhyna N. S. Teoryia teksta: uchebnoe posobye [Text Theory: Tutorial], Moskva, 2003, P. 115 [in Russian]. 
4 Zalevskaya A. A. Psiholingvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: izbrannyie trudyi [Psycholinguistic research. Word. Text: Selected 

works], Moskva, 2005, P. 341 [in Russian]. 

https://orcid.org/0000-0002-9883-8818
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вкладає своє розуміння, виходячи з постулатів тієї науки 

або напряму, представником якої він є. Визначення тексту 

різняться ступенем узагальнення, врахуванням специфіки 

кожного типу тексту. Проте в усіх визначеннях тексту 

міститься вказівка на його прагматичну спрямованість. 
Пор.: Текст  – “складна комунікативна одиниця найвищого 

порядку, продукт і предмет комунікативно-пізнавальної 

діяльності”5; Є. Бартмінський у визначенні тексту акцентує 

увагу на складній поліфонічній структурі лінгвістичної 

одиниці. Пор.: “Текст – це надфразна мовна одиниця, 

макрознак, який має певні жанрові та стилістичні ознаки 

(кваліфікатори тексту), підлягає цілісній семантичній та 

комунікативній інтерпретації, відзначається 

структурною інтегрованістю й тематичною зв’язністю, 

дозволяє внутрішнє семантичне членування, а у 

випадку розлогих текстів – логічне та композиційне”6. 
О. Леонтьєв пропонує семантично конденсовану та 

лаконічну за формою дефініцію: “Текст є 

функціонально завершеним мовленнєвим цілим”7. 

І. Меншиков розуміє текст як “будь-яке нормативне й 

формально-завершене мовленнєве утворення, яке 

містить у собі прагматично орієнтовану інформацію”8. 

В. Кононенко акцентує увагу на етнолінгвістичній 

основі тексту, що “відтворює знання і про світ, образно

-метафоричне і символіко-трансцендентальне 

сприйняття в їх національно орієнтованому 

вираженні”9. 
І. Попова тлумачить текст як “будь-яке 

комунікативно значуще, формально й змістовно 

завершене мовленнєве утворення, побудоване з певною 

прагматичною настановою”10, відзначаючи, що текстом 

може бути будь-яка синтаксична одиниця, навіть окремі 

слова (Автовокзал, Перехід, Харчі) чи літери (М (метро), 

Р (парковка). 

У текстології не розв’язаною залишається проблема 

типології текстів. О. Лаптєва класифікує тексти за 

належністю до різних форм і видів мовлення і виділяє 

чотири різновиди тексту: “письмовий, усний, 
монологічний, діалогічний”11. За різними ознаками тексти 

поділяються на 1) усні, писемні, друковані; 2) адресатні та 

безадресатні; 3) комунікативно спрямовані на процес і на 

результат; 4) жорсткі (клішовані) й узуальні; (частково 

регламентовані) і вільні; 5) дескриптивні (описові), 

наративні (розповідні), експланаторні (пояснювальні), 

аргументативні й інструктивні. Розгалуженими є 

класифікації текстів “за стилем, жанром, типом дискурсу 

(наприклад, художні, публіцистичні, наукові, релігійні, 

ділові; тексти-протоколи, накази, дисертації, статті, 

репортажі тощо; політичні, спортивні, ділові, юридичні, 

військові, рекламні тощо”12. Дихотомічний підхід до 

класифікації мовних одиниць уможливлює бінарні 

одиниці нехудожній – художній текст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Концепція 
художнього тексту (далі ХТ) у зарубіжному мовознавстві 

сформована в працях Р. Барта, М. Бахтіна, Г. Вайнриха, 

І. Гальперіна, В. Дресслера, Ю. Лотмана, здобутки 

українського мовознавства в розбудові теорії ХТ пов’язані 

з іменами Ф. Бацевича, М. Голянич, С. Єрмоленко, 

Т. Єщенко, А. Загнітка, В. Калашника, М. Крупи 

Н. Руснак, О. Селіванової, Н. Слухай, І. Смущинської, 

Н. Сологуб, та ін.. Зокрема полісемічність ХТ послугувала 

об’єктом дослідження Р. Барта, В. Виноградова, 

О. Воробйової, структура тексту – Г.-Г. Гадамера, 

Ю. Лотмана, Є. Реферовської, особливість 
функціонування мовних одиниць у вираженні авторських 

інтенцій – Е. Береговської, В. Бурбело, С. Шабат-Савки, 

проблема діалогічного мовлення – М. Бахтіна, 

З. Гетьмана, особливість спонтанного діалогу та його 

вплив на мову і стиль художнього твору – К. Долініна, 

Г. Поліщука, О. Сиротинина. 

ХТ – семіотична одиниця. Єдність форми та змісту 

уможливлює розгляд тексту як особливого знаку 

мовлення, яка й визначає його поліфункціональність. 

Текст одночасно є і одиницею спілкування, і способом 

формування, поширення та передавання знань, зокрема 
знання про саму мову, здійснюючи художньо-естетичний 

вплив на адресанта (у ХТ експресивний виклад інформації 

зазвичай переважає над раціональним). Семіотичний 

характер ХТ потребує в його аналізі враховувати як 

лінгвістичні параметри, так і літературознавчі.  

Прагматичний чинник є визначальним для будь-

якого тексту. Створенню ХТ передує задум автора, який 

реалізується в ході створення тексту, відповідно, текст 

удосконалюється, набуваючи довершеної форми.  

Будь-який текст є центром комунікативного акту: 

автор – текст – реципієнт, проте ХТ вибудований за 
схемою ідея – художній образ – мова, а нехудожній 

відповідає моделі ідея – мова. У нехудожньому тексті 

“реалізована первинна моделювальна система (за 

твердженням Тартуської школи), тобто мова у її 

спонтанному вигляді, у ХТ – вторинна моделювальна 

система, мова, опрацьована відповідно до задуму автора, 

його художнім уподобанням, належності до стилю, 

мистецькій течії тощо. Отже, мова у ХТ і нехудожньому 

тексті має різні ступені сублімації”13.  

ХТ як явище мистецтва слова є інтегральним: воно 

мистецьке і психологічне, інтелектуальне і соціальне; це 

5 Dridze T. M. “Sotsialno-psihologicheskie aspektyi porozhdeniya i interpretatsii tekstov v deyatelnosti rechevogo obscheniya” [Socio-

psychological aspects of the generation and interpretation of texts in the activity of linguistic communication], Aspektyi izucheniya teksta: sbornik 

nauchnyih trudov [Aspects of Text Study: Collection of Scientific Works], Moskva, 1981, P. 135 [in Russian]. 
6 Bartminskiy E. Yazyikovoy obraz mira: ocherki po etnolingvistike [Language image of the world: Essays from ethno linguistics], Moskva, 2005, 

P. 290 [in Russian]. 
7 Leontev A. A. “Vyskazyivanie kak predmet lingvistiki, psiholingvistiki i teorii kommunikatsii” [Expressing as a subject of linguistics, psycholin-

guistics and theories of communication], Sintaksis teksta : sbornik statey [Syntax of text: Collection of articles], Moskva, 1979, P. 28 [in Russian]. 
8 Menshikov I. I. Tekst kak sintaksicheskaya edinitsa [Text as a syntactic unit], Visnik Dnipropetrovskogo natsionalnogo universitetu. Movoz-

navstvo [Bulletin of the Dnipropetrovsk National University. Linguistics], Dnipropetrovsk, 2003, Vip. 9, P. 170 [in Ukrainian]. 
9 Kononenko V. I. “Mova. Kultura” [Language. Culture], Styl: zbirnyk statei [Style:  collection of articles], Kyiv, 2002, P. 126.  

[in Ukrainian]. 
10 Popova I. S. Fundamentalni katehorii metamovy ukrainskoho syntaksysu (odynytsia, zviazok, model): monohrafiia [Fundamental categories of 

Ukrainian syntax (unit, communication, model): monograph], Dnipropetrovsk, 2009, P. 149 [in Ukrainian]. 
11 Lapteva O. A. “Stroenie dialektnoj voprosnoj repliki. E`kspressivno-e`moczional`ny`e repliki. Otvetnaya replika. Pleonasticheskie opredeleniya 

v dialektnoj rechi” [Definition in dialect language. Expressive and emotional replicas. Replica respond. Pleonastic definition in dialectal language], 

Russkij razgovorny`j sintaksis [Russian Spoken Syntax], Moskva, 1976, P. 257–264 [in Russian]. 
12 Selivanova O. Suchasna linhvistyka…, op. cit., P. 601. 
13 Lotman Yu. M. Struktura khudozhestvennoho teksta [Artistic text structure], Moskva, 1970, P. 328 [in Russian]. 
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Ukrainian language 

своєрідний мовленнєво-словесний акт між автором і 

читачем, здійснений за допомогою слова. Найновіші 

дослідження цього феномена здійснені при залученні 

необхідних наук: психології художньої творчості, історії 

літератури, літературної критики, мовознавства та ін.  
ХТ розглядають “як цілісну ієрархічну систему, як 

естетичне явище, що репрезентує особистість того чи 

того митця, відображаючи чільні характеристики його 

творчості на всіх рівнях: граматичному, семантичному, 

власне художньому”14. ХТ має чіткі межі – початок і 

кінець, тобто становить систему закритого характеру. 

Оскільки ХТ має стосунок до двох психолінгвістичних 

процесів – породження й сприйняття тексту, беручи до 

уваги психолінгвістичну природу тексту, який функціонує у 

комунікативному ланцюгу автор – текст  – читач, ХТ 

розглядаємо у площині ХТ – автор і ХТ – читач. 
Виокремлення двох площин ХТ зумовлює необхідність у 

розмежуванні знань, об’єктивованих у ХТ – автор, і знань, 

отриманих читачем. У цьому ракурсі можна розглядати і 

“дві функції тексту, які є різновидами комунікативної. 

Функція ХТ щодо автора – епістемічна, функція 

збереження знань про дійсність, а функція ХТ щодо читача 

– гносеологічна, функція отримання нових знань”15. ХТ 

побутує в розмаїтті, пов’язаному з літературними родами 

та жанровими характеристиками. З-поміж текстових 

різновидів особливе місце посідає драматичний текст (далі 

ДТ).  
Мета нашої статті – проаналізувати ДТ як різновид 

художнього мовлення, з’ясувати його комунікативно-

прагматичні особливості. Матеріал дослідження – 

драматичні тексти буковинських письменників 

(Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевського,  

І. Синюка).  

Актуальність наукової розвідки зумовлена 

потребою цілісного аналізу драматичного тексту, 

необхідністю розмежування понять “драматичний 

текст” і “драматичний твір”, вивченням обов'язкових 

чинників експресивності драматичного тексту, що 
впливають на розвиток діалогічних партій персонажів, 

зокрема прагматичних компонентів мовлення, які 

розглядають як певні правила успішної комунікації.  

У статті використано такі методи й прийоми 

лінгвістичного аналізу:  системно-функціональний аналіз, 

метод дискурсивного аналізу, контекстуально-

інтерпретаційний метод. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що 

комунікативно-прагматичні особливості ДТ буковинських 
письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. ще не були 

предметом аналізу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

сучасному мовознавстві ДТ вивчають у різних аспектах. 

У комунікативно-прагматичній парадигмі ДТ визначено 

як специфічний тип художнього тексту, що має свої 

структурно-мовленнєві особливості, зумовлені 

поєднанням інформаційних, прагматичних, 

стилістичних і когнітивних аспектів, де прагматичний 

аспект виявлено в мовленнєвих актах, синтаксичній 

організації реплік, інформаційній насиченості, 
іллокутивній чіткості. У межах лінгвокогнітивного 

підходу Х. Старовойтова трактує драму “як процес і 

продукт стилізованої й типізованої мовленнєво-

розумової діяльності та фізичної активності персонажів, 

що виступає засобом розкриття задуму адресанта, 

відображає ментальність, особливості мовлення 

представників мовного соціуму та усвідомлення 

драматургом навколишньої дійсності”16. Низка 

мовознавців досліджує драму у лінгвостилістичному 

аспекті “як продукт діяльності, що розкриває актуальні 

моральні, етичні й естетичні проблеми певної епохи, 
результат набору слів, форм, конструкцій, що залежать 

від змісту задуму, законів та можливостей мови”17. У 

руслі гендерної лінгвістики Н. Борисенко розглядає ДТ 

“як продукт діяльності автора, в якому втілено мовне і 

мовленнєве відображення комунікативних стереотипів, 

зумовлених ґендером і притаманних суспільству, 

членом якого є автор”18. В. Ніконова, з огляду на 

поетико-когнітивний аспект, визначає ДТ “як 

сукупність мовних і ментальних структур художнього 

світу письменника, результат складного процесу 

індивідуально-авторської інтерпретації реального світу, 
зумовленого історичними та культурними традиціями 

певної епохи, а також вимогами жанру трагедії як типу 

тексту”19. 

Драма – “це літературний твір, побудований у формі 

14 Moisiienko O. A. Strukturno-semantychni ta funktsionalni osoblyvosti remarky v khudozhnomu teksti (na materiali tvoriv A. Zei): 

avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 “Klasychni movy (novohretska mova)” [Structural and seman-

tic and functional features of the remarks in the artistic text (on the material of the works of A. Zei): Author's abstract. DIS. for science 

gain. degrees of the candidate. philological science], Kyiv, 2008, P. 1 [in Ukrainian]. 
15 Rusnak N. O. Dialektnyi tekst: linhvokohnityvnyi ta prahmatychnyi aspekty doslidzhennia: dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. filol. 

nauk: spets. 10.02.01 “Ukrainska mova” [Dialect text: cognitive and pragmatic aspects of research: dissertation for the degree: doctor of 

philological sciences], Chernivtsi, 2011, P. 34 [in Ukrainian]. 
16 Starovoitova Kh. V. “Kontseptualni mekhanizmy aktualizatsii arkhetypu materi v suchasnii frantsuzkii drami” [Conceptual mechanisms 

of actualization of the archetype of mother in modern French drama], Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho univer-

sytetu [Scientific Bulletin of the Izmail State Humanitarian University], Izmail, 2008, Vyp. 25, P. 137–139 [in Ukrainian]. 
17 Berkner S. S. “Yazyik kak instrument politiki: rol stereotipov i ideologizirovannoy leksiki” [Language as a policy tool: the role of stere-

otypes and ideology vocabulary], Esse o sotsialnoy vlasti yazyika [Essay about social authority], Voronezh, 2001. P. 85–89 [in Russian]; 
18 Voznenko N. V. “Spetsyfika vidtvorennia zasobiv komichnoho pry nimetsko-ukrainskomu perekladi khudozhnikh tekstiv (na materiali 

opovidannia F. Heriha “Randevu z Bohom”)” [Specifics of the reproduction of comic means at the German-Ukrainian translation of artis-

tic texts (on the material of F. Garya's story “Meeting with God”)], Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly 

Hoholia. Filolohchni nauky [Scientific notes of Nizhin’s state University named after Nicholas Gogol. Philological sciences], 2014, Kyiv, 

2003, P. 35–39 [in Ukrainian]; Mostova N. A. Linhvostylistychni zasoby stvorennia khudozhnoho obrazu v dramaturhichnomu teksti per-

shoi polovyny ХХ stolittia (na materiali pies Marselia Panolia “Marius”, “Fanny”): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. 

nauk : spets. 10.02.05 “Romanski movy” [Linguistic means of creating an artistic image in the drama text of the first half of the twentieth 

century (on the material of Marseille Panolia, “Marius”): Author's abstract. Dis. At the science degree], Kyiv, 2002, 19 p. [in Ukrainian]. 

Borysenko N. D. “Komunikatyvna povedinka personazhiv brytanskoi dramy: sotsiolinhvistychnyi aspect» [Communicative behavior of 

British drama characters: Sociolinguistic aspect], Literaturoznavchi studii [Literature studio], 2013, Vyp. 39(1), P. 133–138 [in Ukrainian]. 
19 Nikonova V. H. Kontseptualnyi prostir trahichnoho v piesakh Shekspira: poetyko-kohnityvnyi analiz: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. 

stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.04. “Hermanski movy” [Conceptual space of tragic in Shakespeare plays: Poetic-cognitive analy-

sis: Author's abstract. DIS. for science gain. degrees of the candidate.  Philological science], Kyiv, 2008, 32 p. [in Ukrainian]. 
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Struk I. Communicative and pragmatic features of a dramatic text as a kind of artistic speech... 

діалогу без авторської мови і призначений для сценічного 

виконання”20, “родовий різновид літератури (поряд з 

епосом і лірикою), зумовлений потребами театрального 

мистецтва; полягає в художньому моделюванні життєвих 

колізій за відсутності авторських характеристик дійових 
осіб”21. 

Драма як рід літератури має вияви в тріаді комедія, 

трагедія, драма, кожен з яких побутує в жанрових 

характеристиках. Жанр визначають як “тематичний 

технічно усталений тип художньої творчості, специфічний 

для кожного різновиду мистецтва, що визначений 

своєрідністю зображення”22. Жанрову термінологію ДТ 

становлять “власне драма, трагедія, комедія, трагікомедія, 

містерія, мораліте, фарс, водевіль, мелодрама”23. Проте 

буковинські драматурги індивідуально підходять до 

визначення жанрів творів, деталізуючи жанрові 
підзаголовки різними лексемами (комедія-шутка, драма-

дума, драматична алегорія, народна драма, суспільна 

драма, поетична казка – у С. Яричевського; фрашка, 

іграшка, дивоглядня – у Ю. Федьковича; народна 

мельодрама, образ, народна комедія-оперетка, комічна 

оперетка – у С. Воробкевича; образок – у І. Синюка).  

Помітно, що драматурги, з метою привернути увагу 

читача, позначають п’єсу в підзаголовку назвою іншого 

роду літератури, пор.: комедія-шутка, драма-дума, 

драматична алегорія, поетична казка, образок тощо. 

Зокрема І. Синюк у своїй п’єсі “Мужики” визначає 
жанровий підзаголовок як драматичний образок, хоча у 

літературознавстві образок – “невеликий за обсягом 

прозовий твір, основою якого є ескізне зображення певної 

події або сценки, пластичний опис ситуації”24. 

За способом відтворення інформації ДТ, як ХТ, мають 

вияви у прозовій та поетичній формі. Буковинські 

драматурги другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

надавали перевагу прозовим ДТ. Проте поетичний виклад 

інформації (ритмічно організоване мовлення) характерний 

драматичним творам С. Яричевського, Ю. Федьковича. У 

п’єсі “Довбуш” (перша редакція) спостерігаємо 
комбінований виклад матеріалу (одні репліки реалізує 

віршована форма, інші – прозова). Твори С. Воробкевича 

перенасичені піснями (наприклад, “Гнат Приблуда” (16), 

“Убога Марта” (20), “Пан мандатор” (17) тощо), що 

наближає кожну з них до опери.  

Йшлося, що у нехудожньому тексті реалізується мова 

у її спонтанному вигляді, у ХТ – мова, опрацьована 

відповідно до задуму автора, його художніх уподобань, 

стилю, мистецькій течії тощо. Специфіка ДТ в тому, що 

вербальна комунікація (вторинна моделювальна система, 

за Ю. Лотманом) імітує спонтанне розмовне мовлення, у 
нашій інтерпретації – квазіспонтанне мовлення (виділено 

нами) (далі спонтанне мовлення), яке має певні ознаки. 

Квазіспонтанне мовлення у ДТ реалізують квазімонологи, 

квазідіалоги, квазіполілоги  (далі монолог, діалог, полілог).  

У ДТ перевага надається простим реченням, навіть 

при вираженні складної думки, що сприяє створенню 

ілюзії спонтанності комунікативної взаємодії, наближеної 

до життєвої ситуації. Пріоритетний вибір простих речень і 

коротких реплік може бути пов’язаний з тим, що при 
слуховому сприйнятті до адресата (глядача) доходить 

лише та інформація, що не потребує складного 

декодування. 

Прагматична специфіка ДТ у наявності двох 

реципієнтів – глядача і читача. Вважаємо за доцільне 

розмежовувати поняття “драматичний текст” і 

“драматичний твір”. Глядач корелює з ДТ, а 

відтворювана на його основі сценічна дія сприймається 

двома шляхами – візуально і у формі реального мовлення 

дійових осіб (зорово-слуховий канал зв’язку). Велику роль 

у продукуванні драматичного твору відіграє театральність, 
зумовлена вербально-соматичним субкодом. Читач 

взаємодіє з ДТ, сприймання змісту тексту відбувається 

внаслідок читання (зоровий канал зв’язку).  

Щодо драматичного твору, то він становить синтез 

двох мистецтв: мистецтва художньої літератури та 

мистецтва театрального. І основним знаряддям цих двох 

мистецтв є слово.  

Драматичний твір визначаємо як семіотичну 

одиницю, у створенні якої беруть участь різні види 

мистецтва – театр, живопис, – соціально-культурний 

феномен, що відіграє важливу роль у створенні мовної 
картини світу певного соціуму. Драматичний твір 

“розрахований на звукове сприйняття й на присутність 

глядача”25, що пояснює наявність певних особливостей 

персонажного мовлення, передбачає взаємодію автора та 

читача / глядача, автора та персонажа, персонажа та 

читача / глядача, а також самих персонажів. Однак читач є 

пасивним учасником у драматичному творі. 

Отже, прагматична специфіка драми як універсуму 

культури і засобу комунікації дозволяє розмежувати 

драматичний текст і драматичний твір, які перебувають у 

відношеннях включення: ДТ як лінгвістичний феномен 
впливає на читача, а драматичний твір вербалізує 

театральну дію для глядача.  

У текстологію введено поняття креолізований текст. 

З початку 90-х років ХХ століття російські дослідники 

почали звертати увагу на властивість текстів поєднувати 

“іконічні (зображальні) та словесні елементи мас-медійних 

матеріалів, характеризуючи їх типи, види”26. Е. Анісимова 

визначає, що креолізовані тексти – “це тексти, фактура, 

яких складається з двох частин: вербальної і 

невербальної”27. 

Поняттєва парадигма включає цілий ряд термінів на 
позначення комунікації або її продуктів (структурно 

неоднорідних текстів), побудованих на поєднанні 

семіотично гетерогенних складників. Серед них – 

“креолізований текст, гібридний текст, супертекст; 

20 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11-ty t. [Ukrainian Dictionary: 11 volumes], za red. I. K. Bilodida, Kyiv, 1970–1980, T. 1–11, Т. 2, P. 406 

[in Ukrainian]. 
21 Literaturoznavcha entsyklopediia: U dvokh tomakh [Literature Encyclopedia: two volumes], avt.-uklad. Yu. Kovaliv, Kyiv, 2007, T. 2, 

P. 297 [in Ukrainian]. 
22 Ibidem, P. 364. 
23 Ibidem, P. 298. 
24 Ibidem, P. 141. 
25 Zonenashvili D. S. Dialog v drame i dialog v proze: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fIlol. nauk : spets. 10.02.04 

“Germanskie yazyiki” [Dialogue in drama and dialogue in prose: Dissertation for the degree: candidate of philological sciences], Moskva, 

1980, P. 8 [in Russian]. 
26 Anisimova E. Lingvistika teksta i mezhkulturnaya kommunikatsiya (na materialah kreolizovannyih tekstov) [Linguistics of the text and 

intercultural communication], Moskva, 2003, 128 p. [in Russian]. 
27 Ibidem. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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бімедіальний, полімедіальний, мультимедійний текст; 

полімодальний вербально-візуальний текст, полікодовий 

текст”28. 

У ДТ найменування персонажів, їхнього мовлення та 

мовлення автора репрезентовані різними (трьома) 
шрифтами, проте утворюють одне візуальне, структурне, 

змістове і функціональне ціле. Цікаво те, що у мелодрамі 

“Убога Марта” С. Воробкевич мелодію трембіти подає у 

нотах. У першодруках ДТ відтворена орфографія того 

часу. Тож ДТ розглядаємо як креолізований. 

Висновки й перспективи подальших розвідок. 
Драматичний текст є складним явищем зі своїми 

особливостями функціонування. Проникнути в структуру 

драматичного тексту, розкрити смисл авторських інтенцій 

стає можливим завдяки проведенню об’ємно-

прагматичного членування тексту. Комунікативнно-
прагматична організація ДТ впливає на процеси активного 

естетичного впливу художнього твору на свідомість 

адресата. 

Перспективу репрезентованого дослідження вбачаємо 

в подальшому поглибленні знань про категорійні ознаки 

тексту в комунікативно-прагматичному аспекті. 

 
Ivanna Struk. Communicative and pragmatic features of a 

dramatic text as a kind of artistic speech. The article formulates the 

theoretical foundations of the study of dramatic text, distinguishes 

between the concepts of “dramatic text” (affects the reader) and 

“dramatic work” (verbalizes the theatrical action for the viewer), 

because these linguistic realities are in the relationship of inclusion. A 

dramatic text is a unity organized according to certain laws, which has 

a clear structure: a certain number of lines, designed with the help of 

the author's remark, forms a dialogical unity; the combination of 

dialogic units forms a scene; the set of scenes constitute an act; several 

acts create a complete work. 

Obligatory factors of expressiveness of the dramatic text that 

influence the development of dialogic parts of the characters are 

pragmatic components of speech which are considered as certain rules 

of successful communication. In the communicative-pragmatic 

paradigm dramatic text is defined as a specific type of artistic text that 

has its own structural and speech features due to a combination of 

informational, pragmatic, stylistic and cognitive aspects, where the 

pragmatic aspect is found in speech acts, syntactic organization of cues. 

The scientific novelty of the research is DT of Bukovinian’s 

writers of the late nineteenth – early twentieth century that have not yet 

been the subject of analysis. 

The relevance of scientific research requires a holistic analysis 

of the dramatic text and difference between the concepts of “dramatic 

text” and “dramatic composition”, the study of mandatory factors of 

expressiveness of dramatic text, influencing the development of 

dialogic parts. 

The following methods and techniques of linguistic analysis are 

used in the article: system-functional analysis, method of discussion 

analysis, contextual-interpretive method. 

Conclusions. Dramatic text is a complex phenomenon with its 

own peculiarities of functioning. It is possible to penetrate into the 

structure of a dramatic text, to reveal the meaning of the author's 

intentions due to the volume-pragmatic division of the text. The 

communicative-pragmatic organization of DT influences the processes 

of active aesthetic influence of a work of art on the consciousness of 

the addressee. We see the prospect of the represented research in the 

further deepening of knowledge about the categorical features of the 

text in the communicative-pragmatic aspect. 

Key words: artistic text, dramatic text, dramatic composition, 

creolized text, quasi-spontaneous speech, quasi-dialogues, quasi-

monologues. 
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Александра Турик. Структура концепта Моисей в Книге Бытия. В современном обществе образ пророка, в 

частности Моисея, вызывает в сознании украинского народа уважение и стремление отыскать идейного лидера. 

Сейчас остается не проанализированной интерпретация языкового образа Моисея в Библии, что и обусловливает 

актуальность нашего исследования. Цель статьи - исследовать специфику интерпретации и моделирования 

речевого образа Моисея в тексте Библии. 

Научная новизна полученных результатов и выводов заключается в том, что в работе определен спектр средств 

воплощения образа Моисея в тексте Библии. В исследовании использованы общенаучные методы и приемы – 

лингвистического наблюдения, классификации, систематизации, сопоставления, абстрагирования, а также метод 

количественных подсчетов. Выводы. Концепт Моисей представлен в тексте Библии спектром таких концептуальных 

признаков: “посредник между Богом и людьмиˮ, “слуга Господнийˮ или “исполнитель воли Господаˮ, “проповедник 

воли Господней”, “беглец, который убил египтянинаˮ, “пророк, лишенный красноречия”, “известен каждому мудрец”, 

“защитник братьев своихˮ, “тот, кто работает на пользу собственного народаˮ, “тот, кого вытащили из водиˮ, 

“еврейское дитяˮ. 

Ключевые слова: лингвоконцептология, концепт, Моисей, образ, библейский образ. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями.  У всі часи біблійні образи, мотиви і 

сюжети надихали авторів до створення нових 

шедеврів. Так, до інтерпретації біблійних образів часто 

зверталися такі українські поети і прозаїки, як Іван 

Франко у поемі “Мойсей”, Олександр Олесь “По 

дорозі в казку”, Гнат Хоткевич у повісті “Авірон”, 

Павло Тичина у збірці “Плуг” (поезія “І Бєлий, і 

Блок…”), Роман Іваничук у романі “Шрами на скалі”, 

“Вода з каменю”, Володимир Дрозд у романі “Листя 

землі”, Ліна Костенко у романі “Записки українського 

самашедшого” та інші українські письменники. 

У сучасному суспільстві образ пророка, зокрема 

Мойсея, викликає у свідомості українців повагу, 

пошану та прагнення відшукати ідейного лідера. 

Наразі залишається не проаналізованою 

інтерпретація мовного образу Мойсея у Біблії, що й 

зумовлює актуальність нашого дослідження  

Мета наукової розвідки –  дослідити специфіку 

інтерпретації та моделювання мовного образу у Біблії. 

Наукова новизна одержаних результатів та 

висновків полягає в тому, що в роботі визначено 

спектр засобів мовленнєвого втілення образу Мойсея у 

тексті Біблії; виокремлено структурні, смислові та 

композиційні особливості творення образу; здійснено 

класифікацію всіх текстових реалізацій концепту 

Мойсей.  

Дослідження мовного матеріалу ґрунтується на 

засадах комплексного філологічного підходу з 

використанням лінгвокогнітивної методики аналізу 

феномена, зокрема методу концептуального аналізу 

(для моделювання внутрішньої структури концепту 

Мойсей); методу контекстуального аналізу (для 

висвітлення текстового втілення концепту Мойсей). У 

дослідженні використано загальнонаукові методи та 

прийоми – лінгвістичного спостереження, 

класифікації, систематизації, зіставлення, 

абстрагування, а також метод кількісних підрахунків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 90-х 

роках ХХ ст. лінгвоконцептологія постала як нова 

галузь когнітивної лінгвістики. Вона мала на меті опис 

концептів та мовних засобів, за допомогою яких вони 

реалізуються. Основним у когнітивній лінгвістиці є 

поняття концепту.  

Концепт – це абстрактна одиниця, яка вміщує всі 

лінгвальні та екстралінгвальні відомості про предмет. 

Він має складну та багатовимірну структуру. З одного 

боку, це згусток перших підсвідомих уявлень людини 

про предмет, наші знання, асоціації, уявлення та 

хвилювання, які фіксуються у пам’яті та утворюють 

концепт. З іншого боку, концепт ‒ це те, за допомогою 

чого звичайна людина може увійти у культуру та 

впливати на неї.  

За О. Кубряковою, концепт “відповідає уявленню 

про ті смисли, якими оперує людина в процесі 

мислення і які відображають зміст досвіду та знання, 

зміст результатів усієї людської діяльності та процесів 

пізнання світу у вигляді певних “квантів” знання”1. Із 

цього випливає, що концепти фіксують увесь 

історичний досвід нації та набувають цим самим нових 

концептуальних ознак. 
1 Kubriakova O. S. Kratkyi slovar kohnitivnykh terminov [A concise dictionary of cognitive terms], Moskva: MHU, 1996, P. 90  

[in Russian]. 

mailto:turik.oleksandra@bsmu.edu.ua


35                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Turik O. The structure of the concept of Moses in the Book of Genesis... 

2 Zhabotynska S. A. “Kohnitivnaia linhvistika: pryntsypy kontseptualnoho modelirovaniia” [Cognitive linguistics: principles of conceptual 

modeling], Linhvistychni studii [Linguistic studies], Cherkasy, 1997. Vyp. 2, P. 34 [in Russian]. 
3 Ckab M. V. Zakonomirnosti kontseptualizatsii ta movnoi katehoryzatsii sakralnoi sfery [Regularities of conceptualization and linguistic 

categorization of the sacred sphere], Chernivtsi: Ruta, 2008, 560 p. [in Ukrainian]. 
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С. Жаботинська, вважає, що “концепт – це будь-яка 

оперативна одиниця мислення, яка може передбачати 

або не передбачати наявність чіткої логічної форми”2. 

Таким чином, концепт є результатом інтелектуальної 

діяльності мовця, переосмислення ним мовного знаку 
В українському мовознавстві концепти 

досліджують чимало вчених (І. Єременко, З. Гузар, 

М. В. Скаб, Т. Вільчинська, Н. Піддубна та інші), однак 

комплексного аналізу концепту Мойсей ще немає. У 

літературознавстві образ Мойсея досліджували 

Я. Ярема, О. Забужко, Ю. Шерех, М. Неврлий, 

В. Сулима, В. Антофійчук та інші. Концепт Мойсей 

нерідко ставав об’єктом вивчення таких наук, як історія, 

філософія, богослів’я, психологія, лінгвістика, які кожен 

зі свого погляду трактує образ біблійного пророка та 

його діяльність3 4 5. 
Виклад основного матеріалу. У П’ятикнижжі 

Мойсея детально описано народження та життя 

відомого єврейського пророка – Мойсея та місію, 

покладену на нього. Проаналізуємо та визначимо 

функціонування лексеми Мойсей в тексті Біблії 

(переклад І. Огієнка). Найпершу згадку про зовнішність 

та таємницю народження Мойсея ми дізнаємося в 

другій книзі Мойсеєвій: І завагітніла вона, та й сина 

вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала 

його три місяці  (Вихід 2: 2); а  не могла його більше 

ховати. І взяла йому папірусову скриньку, і 
виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до 

неї дитину, та й поклала в очереті на березі Річки (Вихід 

2: 3). З тексту ми розуміємо, що народження Мойсея 

було окутане таємницею, адже його мати постійно 

приховувала його від інших6. 

Причиною цього був тогочасний нелюдський закон 

про вбивство новонароджених хлопчиків, який видав 

фараон. 

Мойсею пощастило, адже його знайшла фараонова 

дочка, змилосердилася над ним і забрала його до себе на 

виховання, що відклало відбиток на все подальше життя 
майбутнього пророка: І відчинила, та й побачила 

дитину, ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над 

ним, та й сказала: Це з єврейських дітей! (Вихід 2: 6); І 

підросло те дитя, і вона привела його до фараонової 

дочки, і він став їй за сина (Вихід 2: 10). З наведеного 

мікроконтексту маємо концептуальні ознаки: “гарнийˮ 

та “єврейське дитяˮ7. 

Тут знаходимо і вказівку на етимологію імені 

Мойсей: І вона назвала йому ймення Мойсей, і сказала: 

бо з води я витягла його (Вихід 2: 10). Звідси ми 

розуміємо, чому наразі прийнято ім’я Мойсей 

трактувати як “витягнутий з водиˮ  

Трохи далі подано інформацію про подальше життя 

Мойсея: І сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов 

він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь 

(Вихід 2: 11). 
Далі розповідається про те, як Мойсей убив 

єгиптянина задля справедливості, ця подія набула 

розголосу, а тому він змушений тікати: І побачив він 

єгиптянина, що бив єврея з братів його, І озирнувся він 

туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив 

єгиптянина, і заховав його в пісок (Вихід 2: 12); І почув 

фараон про цю справу, та й шукав, щоб убити Мойсея. І 

втік Мойсей від фараонового лиця, і оселився в країні 

Мідіян (Вихід 2: 15 )8. 

Ми розуміємо, що Мойсей скоїв злочин і це є 

порушенням загальноприйнятого морального закону, 
але, з іншого боку, він це все зробив заради захисту 

єгиптян та порятунку їх від гнобителя. Привертає увагу 

і те, що майже на кожній сторінці перших п’яти книг 

Біблії згадано Мойсея та його справи на користь 

власного народу. З цього можемо виокремити ще 

декілька концептуальних ознак: “захисник братів своїхˮ, 

“працює на користь власного народуˮ. Далі дізнаємося 

про те, як Мойсей пас отару і йому явився Янгол 

Господній: І сказав Мойсей: Зійду но, і побачу це 

велике видіння, чому не згорає та тернина? (Вихід 3: 3). 

Господь розповів Мойсеєві таємницю, що він хоче 
визволити його народ з-під руки гнобителя. Концепт 

Мойсей набуває нового концептуального значення: 

“проповідник волі Господньої”9.  

Цікавим є те, що традиційно лексема пророк 

включає у свій значеннєвий спектр уміння 

проповідувати та виступати перед народом, а в Біблії 

концепт Мойсей репрезентує протилежне значення до 

традиційного, адже Мойсей був абсолютно позбавлений 

дару красномовства та не навчений ораторського 

мистецтва: Та Мойсей сказав до Господа: О Господи, я 

не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, 
коли Ти говорив був до Свойого раба, бо я тяжкоустий 

та тяжкоязикий (Вихід 4: 10). Продовжується ця 

характеристика і надалі: І сказав Мойсей перед 

обличчям Господнім: Таж я необрізановустий! Як же 

слухати буде мене фараон? (Вихід 6: 30), але Мойсей 

виконав волю Господа і пішов до фараона: 

А Мойсей був віку восьмидесяти літ, а Аарон 

восьмидесяти і трьох літ, коли вони говорили до 

фараона (Вихід 7: 7). Тут ми знаходимо вказівку і про 

поважний вік Мойсея 10. 

Окрім віку пророка, дізнаємося і про ставлення 
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фараона та народу до нього: І дав Господь милість тому 

народові в очах Єгипту. Також і цей муж, Мойсей, був 

дуже великий в єгипетськім краї в очах фараонових 

рабів та в очах того народу (Вихід 11: 3); А той муж, 

Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, що на 
поверхні землі (Числа 12: 3)11. 

Наведений мікроконтекст ілюструє гарне ставлення 

людей до пророка і дає нам підставу виокремити ще 

декілька концептуальних ознак: “великий в єгипетськім 

країˮ, “найлагідніший за всяку людинуˮ. 

Навіть після смерті Мойсея народ оплакував його, 

виражаючи цим самим свою повагу до пророка та його 

діянь: І оплакували Мойсея Ізраїлеві сини в моавських 

степах тридцять день, та й покінчилися дні оплакування 

жалоби за Мойсеєм (Повторення Закону 34: 8). Далі йде 

мова про тернистий шлях Мойсея як пророка свого 
народу, його сходження на гору Синай: І ввійшов 

Мойсей у середину хмари, і вийшов на гору. І Мойсей 

пробував на горі сорок день та сорок ночей (Вихід 

24: 18)12.  

На горі Мойсей мав змогу розмовляти з Господом, 

усвідомити своє призначення та завдяки цьому стати 

посередником між ним та людьми: А Мойсей відказав 

своєму тестеві: Бо народ приходить до мене питатися 

суду Бога (Вихід 18: 15); Бо як мають вони справу, то 

приходять до мене, і я суджу поміж тим і тим, та 

оголошую постанови Божі та закони Його (Вихід 
18: 16). Можемо зробити висновок, що Мойсей не лише 

був посередником між людьми та Господом, а й суддею 

для народу. Звідси виокремлюємо такі концептуальні 

ознаки: “суддяˮ, “посередник між Господом і людьмиˮ. 

У тексті Біблії наголошено й на тому, що Мойсей 

несе на собі тяжкий тягар відповідальності за свій 

народ: Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, 

бо ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її 

сам один! (Вихід 18: 18). Мойсей усім серцем 

переймався за свій народ та його вчинки, а тому інколи 

міг гніватися на людей: І сталося, коли він наблизився 
до табору, то побачив теля те та танці... І розпалився 

гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх, та й 

розторощив їх під горою!.. (Вихід 32: 19)13. 

Також дізнаємося і про безмежну жертовність 

пророка, його розум та працю для народу: І був він там 

з Господом сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води 

не пив. І написав на таблицях слова Заповіту, Десять 

Заповідей (Вихід 34: 28). Звідси пропонуємо 

виокремити ще одну концептуальну ознаку: “той, хто  

хліба не їв і води не пив заради іншихˮ, яка підтверджує 

його прагнення допомогти своїй нації, навіть попри свої 
бажання14. 

Неодноразово знаходимо в тексті Біблії 

підтвердження, що вся праця Мойсея була пов’язана з 

виконанням волі Господньої. У Біблії знайдено 41 

мікроконтекст, який підтверджує вірність Мойсея 

Богові. Ми вважаємо, що ,,виконавець волі Господньоїˮ 

– це найголовніша концептуальна ознака, адже 

постійний повтор її в Біблії є дуже важливим і він 

впливає на підсвідомість:  І прибув Мойсей, і покликав 

старших народніх, та й виложив перед ними всі ті слова, 

що Господь наказав був йому (Вихід 19: 7); А коли 

Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з Ним, 

то здіймав покривало аж до свого виходу. І він виходив, 

і говорив до Ізраїлевих синів, що було наказано йому  
(Вихід 34: 4); А з блакиті й пурпуру та червені 

поробили вони службові шати для служення в святині. І 

поробили священні шати, що вони для Аарона, як 

Господь наказав був Мойсеєв (Вихід 39: 1); А пояс 

мистецький для накладання ефоду, що з ним з’єднаний і 

однакового з ним виробу, золото, блакить, і пурпур, і 

червень, і суканий віссон, як Господь наказав був 

Мойсеєві  (Вихід 39: 5); І він їх поклав на ефодові 

нараменники, камені на пам’ять для Ізраїлевих синів, як 

Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 39: 7)15.  

І прив’язали нагрудника від каблучок його до 
каблучок ефоду блакитною ниткою, щоб був на 

мистецькім поясі ефоду, і не буде рухатись нагрудник із

-над ефоду, як Господь наказав був Мойсеєві 

(Вихід 39: 21); Дзвінок і гранатове яблуко на подолку 

шати тієї навколо, на служення, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Вихід 39: 26); І пояса з суканого віссону, і 

блакиті, і пурпура та з червені, робота гаптяра, як 

Господь наказав був Мойсеєві  (Вихід 39: 29)16. 

І дали на нім блакитну нитку, щоб була на завої 

згори, як Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 39: 31); І 

скінчилася вся робота скинії, скинії заповіту. І зробили 
Ізраїлеві сини все, як Господь наказав був Мойсеєві, так 

зробили вони (Вихід 39: 32); І зробив Мойсей усе, як 

Господь наказав був йому, так він зробив (Вихід 40: 16); 

І розтягнув намета над внутрішньою скинією, і поклав 

скинійне накриття на неї згори, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Вихід 40: 19);  лицем, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Вихід 40: 25); І кадив він на ньому запашні 

кадила, як Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 40: 27); 

А жертівника цілопалення поставив при вході скинії, 

скинії заповіту, і приніс на ньому цілопалення та жертву 

хлібну, як Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 40: 29); 
Коли вони входили до скинії заповіту, і коли 

зближалися до жертівника, вони обмивалися, як 

Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 40: 32); І зробив 

Мойсей, як Господь наказав був йому. І зібралась 

громада до входу скинії заповіту (Левит 8: 4); І поклав 

завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його 

золоту квітку, вінця святости, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Левит 8: 9)17.  

І привів Мойсей Ааронових синів, і зодягнув їх у 

хітони, й оперезав їх поясом, і поклав на них накриття 

голови, як Господь наказав був Мойсеєві (Левит 8: 13); 
А бичка, і шкуру його, і м’ясо його, і нечистість його 

спалив в огні поза табором, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Левит 8: 17); А нутрощі та голінки пообмивав 

водою. І Мойсей спалив цілого барана на жертівнику, це 

цілопалення на пахощі любі, це огняна жертва для 

Господа, як Господь наказав був Мойсеєві (Левит 8: 21). 

І взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як 

колихання перед Господнім лицем, із барана 

посвячення. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь 
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наказав був Мойсеєві (Левит 8: 29); А лій і нирки та 

сальника на печінці з жертви за гріх спалив на жертівнику, 

як Господь наказав був Мойсеєві (Левит 9: 10); І буде це 

для вас на вічну постанову на очищення Ізраїлевих синів 

зо всіх їхніх гріхів раз у році. І він учинив, як Господь 
наказав був Мойсеєві (Левит 16: 34)18.  

І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів. І вони 

вивели того, хто проклинав, поза табір, та й закидали 

його камінням. І зробили Ізраїлеві сини, як Господь 

наказав був Мойсеєві (Левит 24: 23); І Мойсей 

перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано 

(Числа 3: 16); І перелічив Мойсей, як Господь наказав 

був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів 

(Числа 3: 42); І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та 

синами його за Господнім наказом, як Господь наказав 

був Мойсеєві (Числа 3: 51)19. 
За Господнім наказом перелічено їх через Мойсея 

кожного на службі його та на ношенні його. І були 

перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві (Числа 4: 

49); І зробив Мойсей й Аарон та вся громада Ізраїлевих 

синів для Левитів усе, як Господь наказав був Мойсеєві 

про Левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини (Числа 8: 20)
20. 

А по тому ввійшли Левити, щоб виконувати свою 

службу в скинії заповіту перед Аароном та перед 

синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про 

Левитів, так їм зробили вони (Числа 8: 22); І справили 
вони Пасху першого місяця, чотирнадцятого дня місяця 

надвечір у Сінайській пустині, усе, як Господь наказав 

був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини (Числа 9: 5); І 

зробив так Мойсей, як Господь наказав був йому, так 

він і зробив (Числа 17: 26); І зробив Мойсей, як Господь 

наказав був, і вийшли вони на Гор-гору на очах усієї 

громади (Числа 20: 27);І зробив Мойсей, як Господь 

наказав був йому. І взяв він Ісуса, і поставив його перед 

Елеазаром та перед усією громадою (Числа 27: 22); І 

Мойсей сказав Ізраїлевим синам усе так, як Господь 

наказав Мойсеєві (Числа 30: 1); І зробив Мойсей та 
священик Елеазар, як Господь наказав був Мойсеєві 

(Числа 31: 31). 

І дав Мойсей данину Господнього приношення 

священикові Елеазарові, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Числа 31: 41); І взяв Мойсей з половини 

Ізраїлевих синів вийнятого одного з п’ятидесяти з 

людини та зо скотини, та й дав їх Левитам, що 

виконують сторожу Господньої скинії, як Господь 

наказав був Мойсеєві (Числа 31: 47)21. 

Отже, одними з найголовніших концептуальних 

ознак концепту Мойсей є “слуга Господнійˮ чи 
“виконавець волі Господаˮ. Варто звернути увагу і на 

зовнішню та внутрішню зміни Мойсея, які відбулися 

після розмови з Господом та сходження з гори Синай: І 

сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві 

таблиці свідоцтва в Мойсеєвій руці при сході його з 

гори, що Мойсей не знав, що лице його стало 

променіти, бо Бог говорив з ним (Вихід 29: 34); І бачили 

Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, що променіло лице 

Мойсеєве.  І Мойсей знов накладав покривало на лице 

своє аж до відходу свого, щоб говорити з Ним (Вихід 

34: 35)22. 

 Знаходимо далі й опис зовнішності та вказівку на 

вік померлого Мойсея: А Мойсей був віку ста й 

двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось око 
його, і вологість його не зменшилась (Повторення 

Закону 34: 7)23. Варто звернути увагу, що навіть у 

похилому віці Мойсей залишався мудрою людиною 

Лексему Мойсей в тексті Біблії можуть замінювати 

іншими займенники: він (форма називного відмінка 3 

особи однини): І він вийшов від фараона й молився до 

Господа (Вихід 10: 18); І побачив тесть Мойсеїв усе, що 

він робить народові, та й сказав: Що це за річ, що ти 

робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а ввесь 

народ стоїть навколо від ранку аж до вечора? (Вихід 18: 

14); І він сказав до народу: Будьте готові на третій день; 
не входьте до жінок (Вихід 19: 15); І послав він юнаків, 

синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення, і 

принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички 

(Вихід 24: 5); І взяв він книгу заповіту, та й відчитав 

вголос народові. А вони сказали: Усе, що говорив 

Господь, зробимо й послухаємо! (Вихід 24: 7); А до 

старших сказав він: Сидіть нам на цім місці, аж поки ми 

вернемось до вас! А ось Аарон та Хур будуть із вами. 

Хто матиме справу, нехай прийде до них (Вихід 24: 14); 

І витесав він дві кам’яні таблиці, як перші. І встав 

Мойсей рано вранці, та й вийшов на гору Сінай, як 
Господь звелів був йому. І взяв він у руку свою дві 

таблиці кам’яні (Вихід 34: 4); І зробив Мойсей усе, як 

Господь наказав був йому, так він зробив (Вихід 40: 16); 

І вніс він ковчега до скинії, і повісив завісу заслони, і 

закрив ковчег свідоцтва, як Господь наказав був 

Мойсеєві (Вихід 40: 21); І кадив він на ньому запашні 

кадила, як Господь наказав був Мойсеєві (Вихід 40: 27); 

І зробив так Мойсей, як Господь наказав був йому, так 

він і зробив (Числа 17: 26); І буде це для вас на вічну 

постанову на очищення Ізраїлевих синів зо всіх їхніх 

гріхів раз у році. І він учинив, як Господь наказав був 
Мойсеєві (Левит 16: 34)24. 

 Йому (форма давального відмінка, чоловічого 

роду, 3 особи однини): І говорив Бог до Мойсея, та й 

сказав йому: Я Господь! (Вихід 6: 2); І він кликав до 

Господа! І показав йому Господь дерево, і він кинув 

його до води, і стала вода та солодка! Там Він дав йому 

постанову та право, і там його випробував (Вихід 16: 

25); І прибув Мойсей, і покликав старших народніх, та й 

виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав 

був йому (Вихід 19: 7); І вони сказали мені: Зроби нам 

богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, 
муж, що вивів нас із єгипетського краю, ми не знаємо, 

що сталось йому (Вихід 32: 23); І витесав він дві кам’яні 

таблиці, як перші. І встав Мойсей рано вранці, та й 

вийшов на гору Сінай, як Господь звелів був йому. І 

взяв він у руку свою дві таблиці кам’яні (Вихід 34: 4); А 

коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з 

Ним, то здіймав покривало аж до свого виходу. І він 

виходив, і говорив до Ізраїлевих синів, що було 

наказано йому (Вихід 34: 4); І Мойсей перелічив їх за 

file:///E:/ЖУРНАЛ/2021/2/ворд/Турiк_О._стаття_25.04.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/ЖУРНАЛ/2021/2/ворд/Турiк_О._стаття_25.04.doc#_ftn1#_ftn1


38                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem. 
 

Господнім словом, як йому наказано (Числа 3: 16)25. 

Також у тексті Біблії слово Мойсей замінюють 

указівним займенником той: І побачив Господь, що він 

зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог з‑посеред 

тієї тернини і сказав: Мойсею, Мойсею! А той відказав: 
Ось я! (Вихід 3: 4); І промовив до нього Господь: Що то 

в руці твоїй? Той відказав: Палиця (Вихід 4: 2); І сказав 

Він: Кинь її на землю! І той кинув її на землю, і вона 

стала вужем. І втік Мойсей від нього (Вихід 4: 3). 

Можливе й функціонування особового займенника ти 

замість лексеми Мойсей при звертанні Господа до 

пророка: Та Я буду з тобою! А це тобі знак, що Я послав 

тебе: коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете 

служити Богові на оцій горі (Вихід 3: 12); І вони 

послухають слова твого, і прийдеш ти та старші 

Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: 
Господь, Бог євреїв, стрівся був нам. А тепер ми підемо 

в триденну дорогу в пустиню, і складемо жертви 

Господеві, Богові нашому! (Вихід 3: 18); І станеться 

коли вони не повірять також обом тим ознакам, і не 

послухають твого голосу, то ти візьмеш води з Річки, і 

виллєш на суходіл. І переміниться та вода, що ти 

візьмеш із Річки, і станеться кров’ю на суходолі (Вихід 

4: 9); І сказав Господь до Мойсея: Коли ти підеш, щоб 

вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які Я вклав у 

твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а Я 

ожорсточу серце його, і він не  відпустить народу 
(Вихід 4: 21); І ти скажеш фараонові: Так сказав 

Господь: Син Мій, Мій перворідний то Ізраїль (Вихід 4: 

22); Ти будеш говорити все, що Я накажу тобі, а брат 

твій Аарон буде говорити фараонові, і нехай він 

відпустить Ізраїлевих синів з свого краю (Вихід 7: 2); І 

сказав Господь до Мойсея: Увійди до фараона, і говори 

до нього: Так сказав Господь, Бог євреїв: Відпусти Мій 

народ, і нехай вони служать Мені! Бо коли ти 

відмовишся відпустити, і будеш держати їх ще 

(Вихід 9: 1–2); І сказав Господь до Мойсея: Увійди до 

фараона, бо Я зробив запеклим серце його та серце 
рабів його, щоб показати ці ознаки Мої серед нього І 

щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що 

зробив Я в Єгипті, та про ознаки Мої, що вчинив я серед 

них. І ви будете знати, що Я Господь! (Вихід 10: 1– 2); І 

ввійшли Мойсей та Аарон до фараона, та й сказали 

йому: Так сказав Господь, Бог євреїв: Аж доки ти будеш 

відмовлятися впокоритися передо Мною? Відпусти Мій 

народ, і нехай вони служать Мені! (Вихід 10: 3); Бо коли 

ти відмовишся відпустити народ Мій, то ось Я взавтра 

спроваджу сарану на твій край (Вихід 10: 4)26. 

І сказав йому фараон: Іди від мене! Стережися, щоб 
ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли 

побачиш лице моє, ти помреш! (Вихід 10: 28); І народ 

був там спраглий води. І ремствував народ на Мойсея й 

говорив: Нащо це ти випровадив нас із Єгипту? Щоб 

повбивати спраглого мене та синів моїх, та отари мої? 

(Вихід 17: 3); І сказав Господь до Мойсея: Перейдися 

перед народом, і візьми з собою декого з старших 

Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив був Річку, 

візьми в свою руку, та й іди! (Вихід 17: 5); Ось Я стану 

перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, а ти вдариш у 

скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ! І зробив 

Мойсей так на очах старших Ізраїлевих (Вихід 17: 6)27. 

У тексті Біблії концепт Мойсей може бути 

виражений лексемами: Пан: так його називає Ісус, 
Аарон, сини Рувимові та Гадові сини:  І відповів Ісус, 

син Навинів, Мойсеїв слуга від своєї молодости, та й 

сказав: Пане мій Мойсею, заборони їм! (Числа 11: 28); І 

сказав Аарон до Мойсея: Будь ласкав, мій пане, не 

поклади ж на нас гріха, що були ми нерозумні та що 

прогрішились! (Числа 12: 11); І сказали Ґадові сини та 

сини Рувимові до Мойсея, говорячи: Раби твої зроблять, 

як пан наш приказує (Числа 32: 25); А раби твої 

перейдуть, кожен військовий озброєний, перед 

Господнім лицем на війну, як пан наш наказує (Числа 

32: 27); І сказали: Господь наказав моєму панові дати 
жеребком цей Край Ізраїлевим синам, і пан мій отримав 

Господнього наказа дати спадок нашого брата 

Целофхада його дочкам (Числа 36: 2)28. Лексема пан 

підкреслює поважне ставлення людей до Мойсея і його 

становище серед інших. 

Названо в Біблії Мойсея пророком: І не появився 

вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь 

обличчя-в-обличчя (Повторення Закону 34: 10)29. З 

цього мікроконтексту ми розуміємо, що навіть після 

смерті Мойсея подібного ідейного лідера в Ізраїлі так і 

не було. 
Народ у Біблії називає Мойсея мужем: І дав 

Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і 

цей муж, Мойсей, був дуже великий в єгипетськім краї 

в очах фараонових рабів та в очах того народу (Вихід 

11: 3); І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з 

гори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до 

нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед 

нами, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із 

єгипетського краю, ми не знаємо, що сталось йому 

(Вихід 32: 1); І вони сказали мені: Зроби нам богів, що 

будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що 
вивів нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що 

сталось йому (Вихід 34: 23); А той муж, Мойсей, був 

найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі 

(Числа 12: 3)30. 

Можливе використання лексеми раб для 

позначення концепту Мойсей. Так, у тексті Біблії 

Господь називає Мойсея своїм рабом: Не так раб мій 

Мойсей: у всім домі Моїм він довірений! (Числа 12: 7); 

Говорю Я з ним уста до уст, а не видінням і не 

загадками, і Образ Господа він оглядає. І чому не 

боялися ви нарікать на Мойсея, Мойого раба? (Числа 
12: 8); І впокоївся там Мойсей, Господній раб 

(Повторення Закону 34: 5)31. 

 Використання лексеми раб підкреслює, що 

Мойсей завжди виконував волю Господню і всі його 

накази та послання. 

Варто зазначити, що лексему Мойсей уживають у 

словосполученні з прикметниками на позначення 

величі, жертовності та інших позитивних рис пророка: 

великий, найлагідніший, найвірніший, довірений; та 
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відсутності дару красномовства: тяжкоязикий та 

тяжкоустий; а також з прикметниками, які 

підкреслюють належність Мойсея до Господа: 

Господній раб. 

Висновки. Концепт Мойсей представлений в 
тексті Біблії спектром таких концептуальних ознак: 

“посередник між Господом та людьмиˮ, “слуга 

Господнійˮ  чи “виконавець волі Господаˮ, 

“проповідник волі Господньої”, “утікач, який убив 

єгиптянинаˮ, “пророк, позбавлений красномовства”, 

“відомий кожному мудрець”, “велика людина в 

єгипетськім країˮ, “лагідніший за всіхˮ, “захисник 

братів своїхˮ, “той, хто працює на користь власного 

народуˮ, “той, кого витягли з водиˮ, “гарнийˮ, 

“єврейське дитяˮ, “суддяˮ.  У Біблії вся праця Мойсея 

була безпосередньо пов’язана з виконанням волі 
Господньої, що підтверджує 41 мікроконтекст.  

Концепт Мойсей у тексті Біблії виражено також 

лексемами пан, пророк, муж, раб та займенниками він, 

ти. Лексему Мойсей уживають у словосполученні з 

прикметниками на позначення величі, жертовності та 

інших позитивних рис пророка (великий, 

найлагідніший, найвірніший, довірений) та відсутності 

дару красномовства (тяжкоязикий та тяжкоустий), а 

також з прикметниками, які підкреслюють належність 

Мойсея до Господа: Господній раб. Мойсей у Біблії 

зображений справжнім пророком, якого поважають 
люди та фараон навіть після смерті. Він постійно 

виконує волю Бога та ніколи не скаржиться на свою 

важку долю, не потребує родини, кохання та друзів. 

 
Оleksandra Turik. The structure of the concept of Moses 

in the Book of Genesis. In modern society, the image of the 

prophet, in particular Moses, evokes in the minds of the Ukrainian 

people respect, esteem and the desire to find an ideological leader. 

Now the interpretation of the linguistic image of Moses in the 

Bible remains unanalyzed, which determines the relevance of our 

study.  

The aim of our work is to study the specifics of 

interpretation and modeling of the speech image of Moses in 

Ukrainian literature. 

The scientific novelty of the obtained results and conclusions 

is that the work defines a range of means of embodiment of the 

image of Moses in the text of the Bible.  

Methods. The analysis of the linguistic material is based on 

the principles of an integrated philological approach using the 

linguo-cognitive method of analyzing the phenomenon under 

study, in particular: the method of conceptual analysis (for 

modeling the internal structure of the concept of Moses), the 

method of contextual analysis (for highlighting the textual 

embodiment of the concept of Moses). In the article general 

scientific methods and techniques are used, such as – linguistic 

observation, classification, systematization, comparison, 

abstraction, as well as the method of quantitative calculations. 

Conclusions. It is worth noting that the concept Moses is 

used in conjunction with adjectives to denote the greatness, 

sacrifice and other positive traits of the prophet: great, most gentle, 

most faithful, trusted; and lack of eloquence: heavy-tongued and 

heavy-toothed; and also with adjectives that emphasize Moses' 

belonging to the Lord: the servant of the Lord. 

The concept of Moses is presented in the text of the Bible by 

a spectrum of such conceptual features: “mediator between God 

and men”, “servant of the God” or “doer of the Lord”, “preacher of 

the God”, “fugitive who killed the Egyptian”, “prophet without 

eloquence”, “Everyone knows the sage”, “the great man in the land 

of Egypt”, “the softest of all”, “the defender of his brothers”, “the 

one who works for the benefit of his own people ”, “the one who 

was pulled out of the water”.  

Key words: linguoconceptology, concept, Moses, image, 

semantics, biblical image. 
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Новикова Т. В. Этимологические словари об источниках церковнославянской лексики. В статье проанализирована 

церковнославянская лексика, которая, по этимологическим словарям, имеет разные пути вхождения в украинский язык: 

1) непосредственно из церковнославянского языка или при посредничестве литературно-письменного языка периода Киевской 

Руси; 2) из церковнославянского языка при посредничестве других языков: русского, чешского или словацкого; 3) из церковно-

славянского языка способом калькирования; 4) из других языков при посредничестве церковнославянского языка: из древне-

греческого, из среднегреческого, из новогреческого, из латинского, из тюркских, из древнееврейского, из германских. Акту-

альность статьи обусловлена необходимостью комплексного анализа церковнославянизмов, являющихся органическим ком-

понентом украинского языка. В исследовании использованы такие научные методы: описательный, сопоставимый, статисти-

ческий. Научная новизна заключается в том, что впервые системно описаны языковые и внеязыковые факторы появления 

церковнославянских заимствований в современном украинском языке, основные пути вхождения церковнославянизмов в укра-

инский язык. Выводы свидетельствуют о том, что среди специалистов отрасли и лингвистов продолжаются дискуссии относи-

тельно появления церковнославянизмов в украинском языке. 

Ключевые слова: церковнославянизм, церковнославянская лексика, лексикография, семантика, украинский язык, лекси-

ческая единица. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Одним із визначальних чинників 

українського культурно-національного відродження 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. є відновлення релігійно-
церковних традицій – важливої сфери духовного життя 

етносу, що зумовило підвищений інтерес до вивчення 

проблем функціонування лексики, пов’язаної з цією 

сферою, зокрема й церковнослов’янізмів, уходження 

яких у лексичну систему сучасної української мови є 

наслідком процесів міжмовної взаємодії, що тривала на 

українських землях ще від часів Київської Русі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мовознавців (Л. Булаховського, І. Вагилевича, 

А. Кримського, І. Огієнка, В. Сімовича, М. Трубецького, 

Б. Успенського, О. Шахматова) уже давно цікавлять 
питання взаємозв’язку церковнослов’янської та 

української мов, а також репрезентації 

церковнослов’янізмів у сучасній українській мові. 

Зокрема, чимало сучасних учених (М. Алефіренко, 

Л. Гнатюк, О. Горбач, І. Ісіченко, С. Корнієнко, 

С. Лісняк, Г. Межжеріна, Т. Мороз, В. Німчук, 

Ю. Осінчук, Г. Півторак, Н. Пуряєва, В. Русанівський, 

П. Сігалов, М. Скаб, А. Стаменова, Л. Ткач, 

О. Ткаченко, Л. Устюгова, О. Чмир, Ю. Шевельов, 

Л. Шевченко, О. Шимко, М. Юрковський та ін.) 

досліджують проблеми функціонування 
церковнослов’янізмів в українській мові та виникнення і 

розвитку церковнослов’янської мови в Україні. 

Елементи системного підходу до історико-

морфонологічних явищ церковнослов’янської мови 

простежуємо у працях О. Безпалька, В. Борковського, 

Л. Булаховського, Ф. Буслаєва, О. Востокова, 

Я. Головацького, М. Жовтобрюха, В. Журавльова, 

В. Колесова, П. Кузнєцова, Є. Куриловича, 

М. Максимовича, Ф. Мареша, А. Мейє, Р. Нахтігала, 

П. Сігалова, І. Срезневського, Л. Устюгової, 

Г. Хабургаєва, Ю. Шевельова та ін. 

Однак незважаючи на те, що існує чимало наукових 

розвідок, у яких досліджують зв’язок 
церковнослов’янської мови з українською, влив однієї 

мови на іншу, частково репрезентацію 

церковнослов’янських одиниць у лексичній системі 

української мови функціонування церковнослов’янізмів 

у творах художньої літератури та ін., проблема 

вивчення цього пласта лексики, зокрема його обсягу та 

місця в лексичній системі української мови, 

залишаються актуальними й сьогодні. 

Мета статті – систематизувати 

церковнослов’янізми, використовувані в сучасній 

українській мові, охарактеризувати їх репрезентацію в 
основних словниках; описати джерела та шляхи 

запозичення церковнослов’янізмів в українську мову за 

етимологічними словниками. Актуальність розвідки 

виливає з потреби комплексного аналізу 

церковнослов’янізмів, які є органічним складником 

української мови. Актуальність цієї проблематики в 

сучасному українському мовознавстві зумовлена не 

лише недостатнім її висвітленням і певною 

фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що, 

крім мовознавчих та історико-культурних аспектів, вона 

має певну реабілітаційну спрямованість. У дослідженні 
використані такі наукові методи: описовий, зіставний, 

статистичний. Наукова новизна роботи полягає у тому, 

що вперше системно описано мовні та позамовні 

чинники появи церковнослов’янських запозичень у 

сучасній українській мові, основні шляхи входження 

церковнослов’янізмів в українську мову. 

Виклад основного матеріалу. У лексичному складі 

сучасної української мови, який, окрім питомої лексики,  
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увібрав у себе до десяти відсотків запозичень, 

виокремлюють пласт церковнослов’янізмів, що належать 

чи не до найдавніших запозичень. 

Історія церковнослов’янських лексичних запозичень в 

українській літературній мові має дві характерні риси. 
Перша з них є наслідком внутрішнього розвитку 

української мови і пов’язана з фонетичною (і частково 

морфологічною) адаптацією церковно- 

слов’янських слів в українському мовному оточенні. Друга 

причина, екстралінгвальна, визначена специфікою 

політичної і культурної історії України. Для української 

мови властиве вживання адаптованих 

церковнослов’янізмів, улаштовування на місці 

церковнослов’янізмів загальновживаних їхніх лексико-

семантичних варіантів, які не містять в собі 

церковнослов’янських диференціальних ознак або пряма 
заміна церковнослов’янізмів “домашніми словами”. Саме 

ця особливість, за словами А. Стеманової, є причиною 

наявності в сучасній українській літературній мові значно 

меншої кількості церковнослов’янських лексем, ніж у 

сучасній російській літературній мові1. 

Проникаючи в українську мову, церковнослов’янізми, 

як і будь-які запозичені лексичні одиниці, піддавалися 

переоформленню відповідно до внутрішньомовних законів 

її розвитку: змінювалось (якщо вони мали у своєму складі 

звуки, не властиві для української фонетичної системи) 

звучання, слова набували нових значень та стилістичних 
якостей. Наприклад, церковнослов’янську лексему 

пєштєра, що мала м’який звук [шт’], почали вимовляти як 

пещера, пізніше як печера: не властивий українській 

вимовній системі звук змінювали на ближчий за 

акустичними властивостями український звук [ч]. Саме 

тому деякі церковнослов’янізми настільки міцно 

закріпилися в словнику української мови (знак, милосердя, 

єдиний, жертва предок та ін.), що пересічний носій 

сучасної української мови зовсім не відчуває, що вони 

запозичені. 

Церковнослов’янська лексика в українську мову, за 
етимологічними словниками, йшла різними шляхами: 

1) прямо з церковнослов’янської мови або за 

посередництва літературно-писемної мови періоду 

Київської Русі, їх в аналізованому масиві найбільше – 1814 

лексем (наприклад, агнець, аз, благо, брань, віщати, 

власть, вождь, воскресати, враг, глава, злак, істина, мощі, 

маститий, насущнй, нужда, обитель, празник, прах, 

предводитель, просвіщати, раб, седмиця, смрад, собор, 

согрішати, сокровенний, союз, срам, сторицею, страж, 

супостат, сущий, тать, тілеса, торжество, храм, 

хранитель, член, чреватий, юний, юродивий, язик “народ”); 
2) з церковнослов’янської мови за посередництва інших 

мов: російської – 118 (обличитель, община, запрет, 

здравиця, здраствувати, злорадий, обличитель, попрікати, 

превосхлдительство), чеської або словацької – 5 (благобит, 

вред); 3) з церковнослов’янської мови способом 

калькування – 42 (втілити – въплътити, навертати – 

обращати, нашестя – нашєствиє, одкровення – 

отъкровєниє, Різдво – Рождєство). Однак вважаємо, що 

таких кальок набагато більше, аніж дає “Етимологічний 

словник української мови”; 4) з інших мов за 

церковнослов’янського посередництва: зі старогрецької – 
583 (алілуя, амінь, апостол, архієрей, диякон, єпископ, канон, 

келія, коливо, лепта, митрополит, псалом, тартар, 

трапеза, фіміам, херувим, хрест), із середньогрецької – 91 

(ікона, іконостас, крилас, лампада, омофор, паламар, 

пресвітер, титло), з новогрецької – 8 (попадя), з латинської 

– 12 (легіон), з тюркських – 10 (бісер), з гебрайської – 

(Адам), з германських – 3 (жупел). 

Зазначимо, що слова з архі-, які запозичені з грецької 

(архіміцет) або через посередництво інших мов 

(архітектура, архітектоніка – з латинської, архіпелаг, 

архітрав – з німецької), не вважаємо такими, що в своїй 
основі мають структурний композит архі-, який прийшов з 

грецької через церковнослов’янську мову, а розглядаємо їх – 

як такі, що запозичалися прямо з цих мов разом із грецьким 

композитом архі-, хоча деякі з них (такі, як архітектура, 

архітектоніка) і функціонували в мові церковнослов’янській. 

Хоча в “Етимологічному словнику української мови” 

спостерігаємо й деякі неузгодження. Так, лексему ангел 

подано як запозичення з грецької, а агел – з грецької, але 

через церковнослов’янську. Думаємо, перша лексема також 

є запозиченням не прямо з грецької, а за посередництва 

церковнослов’янської.  
Деякі відмінності бачимо й між етимологічними 

словниками.  Наприклад, у російській мові слова чадо, 

часослов, щедрий, юда, юний та юродивий (за 

“Этимологическим словарем русского языка” М. Фасмера) є 

церковнослов’янізмами, а в українській “Етимологічний 

словник української мови” фіксує: чадо, юний та юродивий – 

з праслов’янської2, часослов – з грецької3, юда – з 

гебрайської4. Думаємо, що ці слова в українській мові також 

є церковнослов’янізмами, оскільки церковнослов’янська 

мова прийшла на територію Росії через Україну. Особливо 

це стосується слова юродивий, яке в розмовній та писемній 
мові Київської Русі мало значення “дурний”, а значення 

“святий”, думаємо, що прийшло з церковнослов’янської 

мови. 

Отже, у роботі ми розглядаємо не лише слова, що 

прийшли безпосередньо з церковнослов’янської мови, але за 

її посередництва з інших мов, зокрема з грецької, а також 

похідні від цих слів у сучасній українській мові. Як зауважує 

Г. Межжеріна, у мові ХІ – ХІІ ст. відбувалося неповне 

запозичення семантичних лакун; йшло вторинне 

накопичення матеріалу, поява паралельних, додаткових до 

вже наявних, словотвірних, семантичних структур, 
граматичних конструкцій. Засвоювалися не лише мовні 

одиниці (до того ж одиниці різних рівнів), а й способи та 

прийоми їх продукування5. Крім того, основна частина слів з 

церковнослов’янськими ознаками сформувалися в 

українській, російській і білоруській мовах, як зазначає 

Ф. Філін, поза межами церковнослов’янських текстів6. 

1 Stamenova, A. “Davn’obolgars’ka leksychna spadshchyna v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi” [Ancient Bulgarian lexical heritage in the 

modern Ukrainian literary language], Problemy slovyanoznavstva [Problems of Slavic studies], L’viv: LNU im. Franka, 2005, Vol. 55, P. 232‒234 

[in Ukrainian]. 
2 Melnychuk O. S., Bilodid I. K., Kolomiiets V. T., Tkachenko O. B. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. [Etymological dictionary of 

Ukrainian language in 7 volumes], Kyїv: Naukova dumka, 2006, Vol. 6, P. 275, 522, 525 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, P. 283. 
4 Ibidem, P. 519. 
5 Mezhzherina H. “Asymiliatsiya staroslovyanizmu zhestokyi u davn’orus’kiy movi XI – XII st.” [Assimilation of Old Slavonic zhestokyi is in the 

Old Russian language of the XI – XII centurie], Aktual’ni problemy ukrayins’koyi linhvistyky [Current problems of Ukrainian linguistics], K.: 

Kyyivs’kyy universytet, 2001, P. 62 [in Ukrainian]. 
6 Filin F. Istoki i sud’by russkogo lit’eraturnogo yazyka [Origins and destinies of the Russian literary language], Moskva: Nauka, 1981, P. 59  

[in Russian]. 
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На думку С. Корнієнко, слова церковнослов’янського 

походження становлять дві функціональні групи. Першу 

утворюють церковнослов’янізми, які не мають українських 

відповідників і ввійшли в нашу мову в процесі заповнення 

лакун назвами нових, важливих для духовного і 
культурного життя народу явищ. Друга група 

представлена лексемами на позначення понять, назви яких 

уже функціонували в українській мові, вступаючи з ними в 

антонімічні чи синонімічні лексико-семантичні 

відношення. Роль складників обох груп полягає у 

збагаченні лексичної системи у процесі називання нових 

мовних понять, розширенні словотвірних можливостей 

словесно-художнього вираження української мови7. 

За словами Г. Межжеріної, одним із аспектів 

дослідження генези лексичної системи української мови є 

реконструкція процесу асиміляції в ній 
церковнослов’янських слів та форм8. І одна з 

найважливіших обставин майже безперешкодної 

асиміляції церковнослов’янізмів у слов’янських мовах, і 

зокрема в літературно-писемній мові періоду Київської 

Русі, полягає в тому, що церковнослов’янська мова мала 

величезний, більш як на 90% спільнослов’янський фонд 

лексики, словотворчих формантів, граматичних форм 

тощо9. 

Як зауважує І. Ющук на українську 

церковнослов’янська мова (зокрема її лексика) суттєво не 

вплинула: нею користувалося тільки духовенство, а тому з 
церковнослов’янської українська мова засвоїла невелику 

кількість назв абстрактних понять, пов’язаних насамперед 

з релігією, мораллю10. 

Однак це дещо суперечлива думка, оскільки слів з 

абстрактними значеннями в нас досить багато, і серед них 

чимало власне церковнослов’янізмів. В останній час 

відбувається переосмислення рівня впливу 

церковнослов’янської мови на українську в бік його 

суттєвого збільшення, що, власне, й доводить наше 

дослідження. 

На думку В. Русанівського та В. Німчука, багато слів 
у літературно-писемному варіанті церковнослов’янської 

мови Київської Русі, очевидно, утворювалося за зразком 

староболгарських і з часом ставали здобутком 

східнослов’янських мов11. На цю особливість розвитку 

церковнослов’янської мови на Русі звернув увагу Ф. Філін: 

“Треба з’ясувати, що входило в руську мову безпосередньо 

зі старослов’янського (староболгарського) джерела, а що 

було створено самим русинами”12. Аналізуючи лексику 

“Повісті временних літ”, А. Львов відзначив, що 

церковнослов’янські за фонемним складом слова, на 

зразок власяниця, плат, оток, схранити “поховати”, 
скомрах та ін., насправді є лексичними одиницями 

літературно-писемної мови Київської Русі, що виступають 

у церковнослов’янській мові13. Ф. Філін долучає сюди 

лексему младость “юність, молодість”, що виникла на 

церковному ґрунті Київської Русі і якої не було в 

церковнослов’янській мові14. На нашу думку, таких 

випадків у мові чимало, і вони потребують спеціального 
діахронного дослідження, а отже, розрізнити 

“східнослов’янський старослов’янізм” чи 

“старослов’янський східнослов’янізм” без хронологічного 

дослідження пам’яток неможливо. З огляду на синхронний 

характер нашого дослідження ми будемо говорити про 

обидва ці типи як про церковнослов’янізми в українській 

мові, без розмежування того, з якого боку відбувався вплив 

тієї чи тієї мови оскільки це, очевидно, був взаємовплив. 

Адже, як зазначають В. Русанівський та В. Німчук, 

церковнослов’янська мова на Русі була живим, не 

позбавленим розвитку засобом спілкування. У галузі 
лексики в ній відбувалися ті ж процеси, що і в 

староцерковнослов’янській редакції: утворення 

синонімічних рядів, а звідси лексичне варіювання. У 

більшості випадків лексичні і словотвірні варіанти входили 

до складу вже усталеного лексичного запасу 

староцерковнослов’янської мови15. 

Ми будемо спиратися у визначенні походження тих 

чи тих лексем на етимологічні словники та виокремлені в 

лінгвістиці фонетичні й словотвірні ознаки 

церковнослов’янської мови. 

Отже, вплив церковнослов’янської мови на 
українську відбувався постійно, хоч і мав функціонально-

вибірковий характер. Відносини між 

церковнослов’янською та українською мовами сприяли 

швидкому поширенню церковнослов’янізмів на теренах 

сучасної України, і це полегшувало розуміння 

церковнослов’янської літургії для неосвічених прихожан, 

робило максимально зрозумілим церковне богослужіння. 

Таким чином, уходження церковнослов’янізмів у 

лексичну систему сучасної української мови є наслідком 

складних процесів міжмовної взаємодії, які тривали на 

українських землях ще від часів Київської Русі. 
Церковнослов’янські запозичення адаптувалися до 

фонетико-граматичної та семантико-словотвірної систем 

української мови. 

Церковнослов’янська лексика, за етимологічними 

словниками, потрапляла в українську мову різними 

шляхами: безпосередньо з церковнослов’янської мови або 

через літературно-писемну мову Київської Русі, 

запозичувалася з церковнослов’янської мови за 

посередництва інших мов – через російську, чеську та 

словацьку, або, навпаки, запозичувалася з інших мов – з 

грецької, латинської, тюркських, гебрайської, польської – 
за посередництва церковнослов’янської. У такий спосіб 

лексичний склад сучасної української мови ввібрав у себе 
7 Korniyenko S. Leksychni staroslovyanizmy v ukrayins’kiy literaturniy movi XIX st. (semantychnyy i stylistychnyy aspekty) [Lexical Old 

Slavonic in the Ukrainian literary language of the XIX century (semantic and stylistic aspects)], Extended abstract of candidate’s thesis. 

Dnipropetrovs’k, 2008, P. 13 [in Ukrainian]. 
8 Mezhzherina H. Asymiliatsiya staroslovyanizmu zhestokyi u davn’orus’kiy movi XI – XII st…, op. cit., P. 61 [in Ukrainian]. 
9 Zhukovskaya L. “O niekotoryh probliemah istorii russkogo litieraturnogo yazyka drevnieyshego perioda” [About some problems of the 

history of the Russian literary language of the most ancient period], Voprosy yazykoznaniya [Linguistic issues], 1972, № 5, P. 74 [in Rus-

sian]. 
10 Yushchuk I. Ukrayins’ka mova [The Ukrainian language], Kyїv: Lybid’, P. 201 [in Ukrainian]. 
11 Rusanivs’kyy V., Nimcuk V. “Spivvidnoshennia funktsiy davn’orus’koyi i staroslovyans’koyi mov u Kyyivs’kiy Rusi (XI–

XIII st.)” [Correlation of functions of Old Russian and Old Slavic languages in Kievan Rus (XI–XIII century)], Slovyans’ke movoznavstvo 

[Slavic linguistics], Kyїv: Naukova dumka, 1983, P. 197 [in Ukrainian]. 
12 Filin F. Istoki i sud’by russkogo lit’eraturnogo yazyka…, op. cit., P. 30. 
13 L’vov A. L’eksika “Pov’esti vr’emennuh l’et” [Lexicon “Tale of Bygone Years”], Moskva: Nauka, 1975, P. 4–5, 8 [in Russian]. 
14 Filin F. Istoki i sud’by russkogo lit’eraturnogo yazyka…, op. cit., P. 59. 
15 Rusanivs’kyy V., Nimcuk V. Spivvidnoshennia funktsiy davn’orus’koyi i staroslovyans’koyi mov u Kyyivs’kiy Rusi (XI–XIII st.)… op. 

cit., P. 202. 
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близько 1,5 відсотків церковнослов’янізмів. 

За нашими спостереженнями, чимало значень як 

релігійно-церковних (відпущення – “церк. прощення 

гріхів”, віра – “рел., визнання існування Бога, переконання 

в реальному існуванні чогось надприродного”16), так і 
нерелігійних (всує – “ц.-с., марно, даремно”, десниця – 

“заст., книжн., уроч., права рука, а також рука взагалі”, 

“житіє – 2. ірон., рідко, життя” та ін17.), очевидно, 

прийшли в українську мову через церковнослов’янську, а 

не прямо з церковнослов’янської, як це фіксують 

етимологічні словники. 

У зібраному матеріалі чимало лексем, яких із 

прийняттям християнства запозичали з 

церковнослов’янської мови через відсутність відповідного 

релігійно-церковного поняття: грясти, істина, жезл, 

одесную. Окремі з них словники фіксують як запозичення з 
інших мов – з грецької, латинської чи гебрайської мов. 

Однак ми вважаємо, що лексеми на зразок анафема, 

Пасха, олтар запозичені за посередництва 

церковнослов’янської. Серед них є лексеми релігійно-

церковного змісту (амвон – “підвищення в церкві перед так 

званими царськими вратами, з якого виголошуються 

проповіді”, Іуда (Юда) – “1. За Біблійною легендою – 

учень Ісуса Христа, який зрадив свого вчителя за 10 

срібляників”, олтар – “церк., те саме, що вівтар”18) та 

нерелігійного змісту (Іуда (Юда) – “2. зневажл., лайл., 

зрадник, запроданець”, сатана – “біс, диявол”, фіміам – 
“пахуча речовина для обкурювання, ладан”19). 

У “Словнику української мови” в 11-и т. можна 

побачити заідеологізовані формулювання до багатьох слів 

з релігійними значенням, що можна пояснити обставинами 

радянських часів, зокрема: амвон – “підвищення в церкві 

перед так званими царськими вратами, з якого 

виголошуються проповіді”; Іуда (Юда) – “1. За Біблійною 

легендою – учень Ісуса Христа, який зрадив свого вчителя 

за 10 срібляників”20. Сьогодні можна побачити зміни до 

значень такого роду слів, що дає змогу говорити про 

релігійну свободу в Україні. Так, зокрема “Великий 
тлумачний словник сучасної української мови” за 

редакцією В.Т. Бусела фіксує подекуди зміни у значеннях 

слів, наприклад: Амвон – “Підвищення в церкві перед 

вівтарем, з якого виголошуються проповіді”. Однак 

більшість слів повторюють ті самі пояснення й 

маркування, що засвідчені у “Словнику української мови” 

в 11-и т., наприклад, Іуда (Юда) – “1. За Біблійною 

легендою – учень Ісуса Христа, який зрадив свого вчителя 

за 10 срібляників”21. Якщо звернутися до “Словника 

української мови” в 20-и т., то тут можна побачити зовсім 

іншу картину – слова з релігійною семантикою 
засвідчують інші формулювання й маркування: Іуда (Юда) 

– “1. (з великої літери), бібл. Один із дванадцяти учнів 

(апостолів) Ісуса Христа, який зрадив свого Вчителя і 

одержав за це 30 срібних монет”22. 

Однак не всі слова з церковнослов’янськими 

фонетичними та словотвірними особливостями, уживані в 

сучасній літературній мові, запозичені безпосередньо з 

церковнослов’янської мови. Є в ній і такі лексеми з цими 

ознаками, що виникли значно пізніше в процесі 

словотворення, яке відбувалося вже в сучасній українській 

мові (наприклад, благоустрій, мигдалеподібний, 

членороздільний, юннатівський). Це пояснюють тим, що 

українська мова для творення нових слів іноді 
використовує давні церковнослов’янські основи і 

церковнослов’янські словотворчі морфеми, що дає змогу 

говорити про значний вплив церковнослов’янської мови на 

словотвірну систему сучасної української мови. 

Висновки та перспективи майбутніх досліджень. 

Отже, входження церковнослов’янізмів у лексичну 

систему сучасної української мови є наслідком складних 

процесів міжмовної взаємодії, які тривали на українських 

землях ще від часів Київської Русі. Церковнослов’янські 

запозичення адаптувалися до фонетико-граматичної та 

семантико-словотвірної системи української мови. 
Перспективу дослідження бачимо у вивченні 

функціонування церковнослов’янізмів на матеріалі текстів 

різних стилів, а також у дослідженні впливу 

церковнослов’янської мови на українську у сфері 

морфології та синтаксису. 
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 Ономастика 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 1(29), P. 44-48       

Светлана Шийка. Историческая антропонимика как научная система в контексте украинских и 

румынских исследований. Цель статьи ‒ проанализировать особенности исторической антропонимики как 

научной системы знаний в контексте украинских и румынских исследований. Методы исследования: 

философские: диалектический, синергетический, аналитический; общенаучные: изучение источников, анализ, 

синтез; лингвистические: описательный, структурный. Научная новизна заключается в формировании 

институциональных основ исторической антропонимики как научной системы. Выводы. Историческая 

антропонимика ‒ синергетическая, инновационная научная система, объединяющая совокупность знаний о 

собственных именах, сферу научной и познавательной деятельности человека и социальный институт со своей 

инфраструктурой и функциями. 

Ключевые слова: антропонимика, история, историческая антропонимика, язык, научная система, личное 

название, Румыния, Украина. 

Постановка проблеми. Сучасна наука як складна та 

організована система інформації, сфера людської 

діяльності і соціальний інститут має своєю метою пізнання 

законів розвитку природи і суспільства та використання 

знань для суспільних потреб. Розвиток її йде від 
емпіричного нагромадження дослідного матеріалу, його 

вивчення, узагальнення і систематизації, абстрактного 

моделювання подій, явищ і процесів, встановлення певних 

закономірностей, і врешті, до побудови логічно 

обґрунтованої стрункої системи знань, яка дозволяє 

пояснити відомі факти і прогнозувати нові. Ієрархічно 

наукова система як родова субстанція об’єднує видові та 

підвидові наукові галузі. Однією з них є історична 

антропоніміка. 

Антропологічний поворот в гуманітарних 

дослідженнях, посилений інтерес до з’ясування 
походження людських іменувань та дослідження процесів 

динаміки їх змін упродовж суспільної еволюції, наукове і 

практичне значення вивчення лексики і словотвору різних 

епох для пояснення питань мовознавства й історії мови, 

історичних фактів та подій, етнічної, матеріальної та 

духовної культури активізують розвиток історичної 

антропоніміки як частини лінгвістичної науки. У 

науковому середовищі України та Румунії останнім часом 

актуалізується проблематика досліджень, пов’язана з  

інституціоналізацією історичної антропоніміки як 

системної наукової галузі знань, розвитком її загально-
теоретичної бази. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історична 

антропоніміка логічно постає як видове поняття у 

відношенні до антропоніміки < ономастики < лінгвістики, 

тому використовує уже існуючий науковий 

термінологічний та методологічний апарат цих наук, а 

також результати фундаментальних досліджень 

мовознавців різних країн, зокрема, М. Бірила (Білорусь),  

С. Роспонда (Польща), О. Суперанської (Росія) та ін. Разом 

з тим, вагомий внесок у становлення та розвиток науки про 

власні особові назви в історичній ретроспективі й 
сучасному баченні вносять українські та румунські вчені. 

У дослідженні здійснено посилання на праці І. Желєзняк, 

А. Зубко, Ю. Карпенка, Л. Кравченко, М. Худаша,  

С. Пахомової, С. Шийки, В. Яременка, а також А. Беркару,  

І. Боамфи, С. Вішована, О. Забави, О. Зампфіра,  

Х. Йонеску, А. Марін, Г. Молдовеану, Н. Фелекана, 

О. Фелекана та ін. 

Мета статті – проаналізувати характерні особливості 

історичної антропоніміки як наукової системи знань у 

контексті українських та румунських досліджень. У роботі 

використано методи дослідження: загальні або 
філософські: діалектичний, синергетичний, аналітичний; 

загальнонаукові: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, 

систематизація, системний підхід), емпіричні (вивчення 

джерел, порівняння, опис та ін.); спеціально наукові або 

лінгвістичні: описовий, структурний, типологічний. 

Наукова новизна дослідження полягає у формуванні 

інституційних науково-теоретичних засад історичної 

антропоніміки як наукової системи. 

Виклад основного матеріалу. Розширення 

суспільних знань мотивують проведення 

вузькопрофільних наукових досліджень і появу та 
розвиток нових наукових галузей за логічним “родово-

видовим” принципом. У процесі історичної еволюції 

виділилася в самостійну наукову систему ономастика – 

“розділ мовознавства, що вивчає власні назви, їх будову, 

системну організацію, функціонування, розвиток і 

походження”1, “лінгвістична дисципліна, об’єктом 

1 Karpenko Yu. “Onomastyka” [Onomastics], Entsyklopediia "Ukrainska mova" [Encyclopedia "Ukrainian language"], Kyiv, 2004, P. 437 

[in Ukrainian]. 
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розвиток і походження”1, “лінгвістична дисципліна, 

об’єктом вивчення якої є походження, становлення та 

еволюція власних імен; сукупність власних назв у мові, у 

регіоні, епосі тощо”2, у надрах ономастики, як зазначає 

І. Желєзняк3, у ХІХ столітті зародилася антропоніміка 
(рідше антропономастика4) – розділ ономастики, що 

вивчає антропоніми – “власні імена людей, закономірності 

їх виникненя, розвитку, функціонування”5. А вже у 

середині ХХ століття, М. Худаш, характеризуючи 

антропоніміку як “молоду, дуже потрібну і перспективну 

галузь науки”, що досліджує сучасну й історичну 

українську антропонімію, виокремлює поняття “історичної 

антропоніміки”6. 

Зауважимо, що запроваджуючи вперше до наукового 

обігу термін “ономастика”, хорватський лінгвіст 

Т. Маретич мав на увазі власне антропоніміку7. Питання 
про визначення історичної антропоніміки як частини 

антропоніміки, що є розділом ономастики, в українській 

науці і віднесення її до історичної чи філологічної наукової 

сфер залишається дискусійним. Українські історики, серед 

яких А. Зубко8, В. Яременко9, вважають її історичною 

дисципліною10, доповнюючи препозиційним уточнюючим 

словом “спеціальна”. О. Компан відносить її до 

“допоміжних” історичних дисциплін. За цим 

трактуванням, власні особові назви слугують в історичних 

дослідженнях джерельною базою для пояснення 

суспільних фактів, подій чи процесів. Добре розуміння 
імені, як стверджує румунський вчений О. Фелекан, “може 

дати нам правильне сприйняття навколишнього 

Всесвіту”11.  

А. Зубко зазначає, що важливою є інформація про зміст 

оніма, особливості іменованого об’єкта, історичну епоху, в 

якій виникла власна назва, етнос, що її створив, мову, на 

якій вона створена та ін.12 Історична антропоніміка, за 

твердженням О. Діанової, виступає “лінгвістичним 

джерелом, свідченням про минуле розселення народів, 

проживання того чи іншого етносу на даній території, його 

міграцію”, а також надає додаткові відомості до соціальної 

історії, зокрема, “допомагає зрозуміти особливості 
соціальних відносин у суспільстві, виявити соціокультурні 

зрушення, які характерні для переломних епох”13. 

Антропоніми, як зауважує дослідниця з університету 

Овідія в Констанці А. Марін, дозволяють скласти 

“дзеркальну картину” території, відображаючи різні 

позамовні аспекти – етнічну структуру населення, ступінь 

культури, вплив моди тощо14. З іншого боку, важливим є 

самопізнання конкретних власних імен15, вивчення їхньої 

лексичної форми, використання антропонімів у 

дослідженнях з історії мови. А це вже, як зазначає  

С. Вішован, предмет розгляду антропоніміки як мовної 
дисципліни, підгалузі ономастики16 < лексикології < 

лінгвістики, що вивчає власні імена людей. “Сьогодні 

приналежність антропонімії як інтегрованої науки про 

ономастику до галузі мовознавства є безсумнівною 

справою”, –  стверджує Г. Молдовеану17. Лінгвістику 

історичну – діахронічну, динамічну, еволюційну ‒  

О. Ахманова визначає як “напрям мовознавства, що 

потребує вивчення мови у зв’язку з конкретною історією її 

розвитку”18. З усіх елементів мови ім’я людини, як 

зазначає А. Граур, найбільш пов’язане з еволюцією 

суспільства і є “частиною традиції, історії країни” та “дає 
інформацію про культуру та побут в цілому”19.  

Питання про іменування людини в процесі історичної 

еволюції суспільства настільки глибоко проникає у 

сутність антропонімічних досліджень, що варто вести мову 

не про розрізнення, а про інтеграцію їх історичного й 

лінгвістичного напрямів. Крім цього у свій понятійний 

зміст, як зазначає Л. Городилова, особові назви включають 

2 Onomastică [Onomastics], URL: https://dexonline.ro/definitie/onomastică [in Romanian]. 
3 Zheliezniak I. “Antroponim” [Anthroponym], Entsyklopediia "Ukrainska mova" [Encyclopedia "Ukrainian language"], Kyiv, 2004, P. 30 

[in Ukrainian]. 
4 Vişovan S. “Din istoricul preocupărilor de antroponimie în lingvistica românească (І)” [The History of the Anthroponymy Research in 

the Romanian Linguistics (I)], Buletin ştiinţific, fascicula filologie, Seria A [Scientific bulletin, philology issue, Series A], 2011, Vol. XX, 

P. 144 [in Romanian]. 
5 Kravchenko L.O. Ukrainska onomastyka: antroponimika [Ukrainian onomastics: anthroponymy], Kyiv: Znannia, 2014, Р. 226  

[in Ukrainian]. 
6 Khudash M.L. Z istorii ukrainskoi antroponimii [From the history of Ukrainian anthroponymy], Kyiv: Naukova dumka, 1977, P. 6  

[in Ukrainian]. 
7 Zubko A. “Ukrainska onomastyka: zdobutky ta perspektyvy” [Ukrainian onomastics: achievements and prospects], Onomastyka Ukrainy 

pershoho tysiacholittia nashoi ery [Onomastics of Ukraine of the first millennium AD], O. V. Abakumov ta in., Kyiv: Nauk. dumka,  

P. 264 [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 262 [in Ukrainian]. 
9 Yaremenko V.I. “Istorychna onomastyka u tvorchii spadshchyni Tarasa Shevchenka” [Historical onomastics in the creative heritage of 

Taras Shevchenko], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal], 2010, № 2, P. 164 [in Ukrainian]. 
10 Kompan O.S. “Onomastyka yak dopomizhna istorychna dystsyplina” [Onomastics as an auxiliary historical discipline], Istorychni dzh-

dzherela ta yikh vykorystannia [Historical sources and their use], Kyiv, 1966, Vyp. 2, P. 54‒55 [in Ukrainian]. 
11 Felecan Oliviu. Un excurs onomastic în spaţiul public românesc actual [An onomastic excursion in the current Romanian public space], 

Cluj-Napoca, 2013. P. 11 [in Romanian]. 
12 Zubko A. “Ukrainska onomastyka: zdobutky ta perspektyvy”…, op. cit., P. 262‒ 263. 
13 Dyanova E.V. Ystorycheskaia antroponymyka: v 3 ch. Ch. 1. Ystorycheskaia antroponymyka XI–XVII vekov [Historical anthrop-

anthroponymy: in 3 hours, Part 1. Historical anthroponymy of the XI-XVII centuries], Petrozavodsk, 2019, P. 3‒4 [in Russian]. 
14 Marin Ana. “Considerałii privind interferenłele româno – sud-slave în antroponimie” [Considerations regarding the Romanian-South-

Slavic interferences in anthroponymy], Ovidius University Annals of Philology [Ovidius University Annals of Philology], 2002, Vol. XIII, 

P. 149 [in Romanian]. 
15 Zăbavă Elena-Camelia. “Sistemul antroponimic oltenesc. Caracteristici generale” [The Oltenian anthroponymic system. General charac-

teristics], Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică [Annals of the University of Craiova. Philological Scienc-

es Series. Linguistics], 2009, № 1‒2, P. 416 [in Romanian]. 
16 Vişovan S. “Din istoricul preocupărilor de antroponimie…, op. cit., P. 144. 
17 Moldoveanu Gheorghe. “Antroponimia, parte integrantã a tradiþiilor culturale româneªti (І)” [Anthroponymy, an integral part of 

Romanian cultural traditions (І)], Revista românã [Romanian Magazine], 2010, N 3 (61), P. 13 [in Romanian]. 
18 Akhmanova O.S. Slovar lynhvystycheskykh termynov [Dictionary of linguistic terms], Moskva, 1966, P. 210, URL: https://

www.klex.ru/j3t [in Russian]. 
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“етнографічну, історичну, соціальну, культурологічну 

інформацію і дуже швидко реагують на будь-які зміни, які 

відбуваються в суспільстві”20. Історична антропоніміка 

пов’язана з археологією, генеалогією, географією, 

діалектологією, історіографією, історіософією, 
психологією, а також з топонімікою, етнонімікою та 

іншими ономастичними галузями. Тому природньо 

вважати її синергетичною дисципліною. 

Історична антропоніміка як наукова система 

реалізується у трьох підсистемах: як система знань, як 

соціальний інститут, призначений для формування 

наукового знання, і як сфера діяльності людини, 

організована за певними правилами і методиками.  

Наукова парадигма історичної антропоніміки як 

системи знань об’єднує сукупність загальних ідей, 

лінгвістичних концепцій дослідження термінологічної 
тріади: антропонім – антропонімія – антропоніміка за 

ознаками генетичного, структурно-системного і 

функціонального підходів. Теорії, що стосуються природи, 

значення й характерних ознак власних назв, їх зв’язку із 

загальними назвами та іменованими об’єктами, процесів 

індивідуалізації й узагальнення, систематизовані в 

посібнику Л. Кравченко21. 

Варто зауважити, що традиційна історична 

антропонімія, як зазначає С. Смольников, “розглядається в 

еволюційному аспекті, з точки зору формування основних 

антропонімічних категорій: особового імені, імені по-
батькові, прізвища, прізвиська” та похідних одиниць, 

“історії їх формування і закріплення в мові”. Для ресурсної 

антропоніміки характерні структурний, етимологічний та 

ономастичний аспекти дослідження антропонімів не 

пов’язаних із конкретним носієм імені22. Разом з тим, для 

повноцінного пояснення основних тенденцій розвитку 

антропонімії, які призвели до формування сучасної 

офіційної форми іменування людини, важливо 

враховувати не тільки “потенціальність” особового імені, 

але і його “актуальність”, активність і функціональність в 

конкретний історичний період. Зазначене мотивує 
розвиток функціональної антропоніміки, в основі якої 

лежить використання індивідуальних іменувань людини в 

мові, їх взаємодія з мовним і мовленнєвим середовищем у 

парадигматичному, синтагматичному і комунікативному 

аспектах, взаємовплив особових назв та їх варіювання23. 

Не менш важливим фактором вивчення антропонімів є 

врахування антропоцентричного, суб’єктивного і 

мислетворчого процесів їх виникнення і використання, 

оскільки “мова існує не в мовленні, а в людській 

свідомості, у ментальному лексиконі, у мозку, у вигляді 

концептів”, а “концепт і слово не є тотожними явищами”24. 
Цей вимір існування власних назв пов’язаний із розвитком 

когнітивної антропоніміки. Тобто, в історичній 

антропоніміці співіснують три основні напрямки: 

антропоніміка ресурсів, функціональна антропоніміка і 

когнітивна антропоніміка. 

Метою історичної антропоніміки як галузі сучасного 
мовознавства є вибудовування цілісної наукової системи 

лінгвістичних знань про власні особові назви людей в 

ретроспективному розвитку, яка моделюється 

синтаксичною конструкцією: “історична антропонімія” → 

“дослідження історичної антропонімії”. Об’єктом 

вивчення історичної антропоніміки є власна особова назва 

як історичне джерело лінгвістичного характеру, що існує в 

усній традиції або зафіксована у письмових, образотворчих 

чи інших історичних джерелах. Предметом наукової галузі 

є дослідження походження, еволюції і функцій імені особи 

у мові етносу чи території, способів його утворення й 
особливостей використання, методика аналізу 

антропонімів і з’ясування їх значення для пояснення 

історико-лінгвістичної інформації. 

Одночасно з різноаспектним пізнанням власних 

особових назв – синхронічним чи діахронічним, 

регіональним чи ареальним, тощо – відбувається процес 

інституціоналізації історичної антропоніміки як наукової 

системи із своїм термінологічним апаратом, цілями і 

завданнями, функціями і проблемами, тобто сама вона 

перетворюється на предмет наукових досліджень. Спектр 

засадничих понять складають: антропонім (від 
грец. ἄνθρωπος – людина та ὄνομα – ім’я, назва) – вид 

оніма, власна назва людини або групи людей25, у 

Тлумачному словнику румунської мови під антропонімом 

розуміється також “топонім, що походить від імені 

людини”26; антропонімія – сукупність антропонімів; 

антропонімікон або іменник – репертуар або список 

особових назв деякого народу чи соціуму в певний 

історичний період27; антропонімійна система ‒ внутрішньо 

організована сукупність засобів і моделей мовної 

ідентифікації особи, властивих тому чи іншому народові28; 

антропонімічна система – певним чином організована 
сукупність антропонімів деякого етносу для певного 

періоду29; антропонімічна формула – певна модель 

структурної закономірності неодновимірного, 

багатоступеневого способу номінації особи, засвідченої 

значним числом однотипних іменувань деякого регіону 

або часового періоду30; антропонімне інформаційне поле ‒ 

сукупність окремих лексичних шарів особових назв, 

об’єднаних за певною тематикою: ім’я, прізвище, ім’я по 

батькові, прізвисько, псевдонім тощо, або певним 

діахронічним часовим відрізком та різної інформації, 

пов’язаної з інституціоналізацією історичної 
антропоніміки як наукової системи. Основні завдання 

20 Gorodilova L.M. “Istoricheskaya antroponimika ХХ‒ХХІ vv.: napravleniya i problemyi issledovaniya” [Historical anthroponymics of 

the XX ‒ XXI centuries: directions and problems of research], Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat 

State University], 2012, Spets. vyip. [1] A, P. 80 [in Russian]. 
21 Kravchenko L.O. Ukrainska onomastyka…, op. cit., Р. 6‒7. 
22 Smolnikov S.N. Funktsionalnyie aspekty istoricheskoy antroponimiki (na materiale delovoy pismennosti Russkogo Severa XVI–XVII 

vekov) [Functional aspects of historical anthroponymy (based on the business writing of the Russian North of the 16th – 17th centuries)], 

Doctor's thesis: 10.02.01, Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyiy universitet, Sankt-Peterburg, 2005, P. 6‒11 [in Russian]. 
23 Ibidem, P. 10 [in Russian]. 
24 Horpynych V. Karpenko O. Yu. “Problematyka kohnityvnoi onomastyky” [Problems of cognitive onomastics], Movoznavstvo 

[Linguistics], 2007, N 1, P. 83 [in Ukrainian]. 
25 Podolskaya N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii [Dictionary of Russian Onomastic Terminology], Moskva: Nauka, 1978, 

P. 30‒31 [in Russian]. 
26 Antroponim [Anthroponym], URL: https://dexonline.ro/definitie/antroponim [in Romanian]. 
27 Podolskaya N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii…, op. cit., Р. 33. 
28 Khudash M.L. Z istorii ukrainskoi antroponimii…, op. cit., Р. 76.  
29 Podolskaya N.V. Slovar russkoy onomasticheskoy terminologii…, op. cit., Р. 35. 
30 Pakhomova S.M. Evoliutsiia antroponimnykh formul u slovianskykh movakh [Evolution of anthroponymic formulas in Slavic languag-

es], Uzhhorod, 2012, P. 74 [in Ukrainian]. 

https://dexonline.ro/definitie/antroponim
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наукової сфери полягають у виявленні й систематизації 

антропонімного фактажу, дослідженні особливостей 

номінації на синхронічному та діахронічному рівнях, 

лінгвістичному аналізі (генетичному, структурному, 

функціональному) особових назв, врахуванні лінгвальних і 
позалінгвальних факторів їх використання впродовж 

суспільно-історичної еволюції, прогнозуванні напрямів і 

форм практичного використання антропонімічних знань. 

До проблемних досліджень історичної антропоніміки 

відносяться: дослідження основних принципів номінації 

людини, вироблення критеріїв поділу власних і загальних 

назв, встановлення межі між ними; дослідження процесів 

виникнення конкретних форм найменувань людини, 

словотвору різних видів антропонімів; розвиток 

досліджень емпіричного характеру, збір і систематизація 

певних історичних антропоніміконів та їх всебічне 
лінгвістичне вивчення; регіональні дослідження власних 

особових назв на певному історичному відрізку і в 

діахронічному вимірі та вибудовування на їх основі опису 

загальної динаміки становлення певної моделі іменування 

особи;31 32; розробка теоретичних основ історичної 

антропоніміки, зокрема, удосконалення загальної теорії 

власного особового імені, подальше структурування 

галузевої термінології, врахування висновків часткових 

досліджень в узагальнених монографічних роботах, 

розвиток методології антропонімічних досліджень шляхом 

використання нетрадиційних методів аналізу онімних 
одиниць – когнітивного, функціонального, 

етнолінгвістичного та ін.; формування інформаційного 

простору історичної антропоніміки шляхом оцифрування 

історичних та лінгвістичних джерел, наукових праць, 

розширення сфери лексикографічних видань; прикладне 

застосування результатів антропонімічних досліджень для 

пояснення та відновлення фактів історії мови і народу, 

правопису і перекладу власних особових назв,  процесів 

іменування топооб’єктів тощо. 

Функції антропоніміки обумовлені її об’єктом, 

предметом і завданнями. Серед них, зокрема: пізнавальна, 
що полягає у нагромадженні антропонімного матеріалу, 

його описі і систематизації, виявленні закономірностей, 

формулюванні гіпотез та перевірці їх достовірності за 

допомогою результатів суспільного досвіду і практики, 

вибудовуванні антропонімічної теорії; епістемічна, що 

розглядає власні особові назви як засіб збереження та 

передачі суспільно-історичної інформації, відображення 

ментальних особливостей народу чи певної території, 

зв’язку мови з дійсністю; когнітивна, що вивчає 

особливості мислетворення власних особових назв 

окремим індивідом чи соціальною групою і використання 
їх у ментальному лексиконі; практично-дієва, що полягає у 

різноаспектному прикладному застосування 

антропонімічних знань, зокрема номінаційної, 

ідентифікаційної та диференційної функцій антропонімів; 

інтегруюча, що забезпечує інтеграцію знань різних наук 

щодо назв іменування людини; організаційно-методична, 

що поєднує організаційні і методологічні заходи процесів 

отримання, поширення і застосування нових знань; 

соціологічна, що сприяє формуванню всебічно розвиненої 

і компетентної особистості, соціалізації людини, культурно

-освітньому удосконаленню суспільства. 
Історична антропоніміка як соціальний інститут, 

призначений для формування наукового знання, є певною 

соціальною інфраструктурою, яка базується на соціально-

інституціональних, нормативно-правових, моральних, 

когнітивних, методологічних імперативах. Важливою є 

координаційна роль відділу історії української мови та 

ономастики Інституту української мови НАН України і 

провідних – Одеської, Донецької та Ужгородської 

ономастичних шкіл. Суб’єктами інформаційної взаємодії, 

як в Україні так і в Румунії, виступають окремі науковці, 

постійно діючі наукові школи, кафедральні, редакційні та 
ін. колективи, учасники епізодичних наукових заходів, 

користувачі соціальних мереж, дослідники-аматори й 

популяризатори вирішення антропонімічних проблем33. 

Історична антропоніміка як сфера діяльності 

людини реалізується за певними правилами і методиками. 

Румунський учений із університету ім. Олександра Іоана 

Кузи І. Боамфа називає принципи організації 

антропонімічних досліджень: принцип перевірки, принцип 

врахування історичного контексту, принцип диференціації. 

Він групує методи дослідження у дві категорії: методи 

збору антропонімічної інформації і методи аналізу та 
тлумачення антропонімів34. Українська дослідниця 

історичної антропонімії С. Шийка класифікує методи 

досліджень особових назв з позицій дієвості та 

функціональності за етапами наукового дослідження: 

методи формулювання ідеї, мети і завдань, визначення 

об’єкта і предмета дослідження, висунення гіпотез; методи 

фіксації емпіричних фактів та їх первинного узагальнення; 

методи лінгвістичного аналізу предмета дослідження; 

методи узагальнення і систематизації результатів, опису й 

презентації матеріалів дослідження35. Ефективність 

наукової діяльності залежить від рівня сформованості 
гуманістичного і креативного середовища, що базується на 

принципах синергізму, партнерства, толерантності, 

дотримання етичних правил. Пріоритетними її напрямками 

є вилучення з інформаційних джерел за методом 

експедицій антропонімійного фактажу; його 

систематизація, класифікація і первинна обробка; власне 

лінгвістичне дослідження зібраної інформації; 

узагальнення і репрезентація результатів. Обмін 

інформацією та поширення теоретичних і прикладних 

досягнень суб’єктів наукової діяльності здійснюється 

засобами окремих чи системних колективних та 
індивідуальних публікацій, періодичних фахових видань, 

збірників наукових праць, динамічних мультимедійних 

презентацій тощо. 

Історичну антропоніміку можна з упевненістю 

віднести до інноваційних інформаційних утворень, 

враховуючи те, що виділилася вона в окрему наукову 

31 Zamfir Alexandru. The anthroponymic system of roma people from Romania historical and comparative perspective [The 

anthroponymic system of roma people from Romania historical and comparative perspective], Summary Doctor's thesis, "Ovidius" 

university of Constanța, Constanța, 2019 [in Romanian]. 
32 Shyika S.V. “Ukrainska istorychna antroponimika na mezhi stolit” [Ukrainian historical anthroponymy at the turn of the century], Scien-

tific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph, Riga: Izdevnieciba “Baltija Pub-

lishing”, 2020, P. 2, P. 603‒620 [in Ukrainian]. 
33 Vişovan S. “Din istoricul preocupărilor de antroponimie…, op. cit., P. 162. 
34 Boamfă Ionel. “Preliminary considerations on the anthroponymy research methodology”, 4th International Multidisciplinary Scientific 

Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017, P. 61 [in English]. 
35 Shyika S.V. “Metodolohiia doslidzhen v istorychnii antroponimitsi” [Research methodology in historical anthroponymy], Naukovyi 

visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo) [Scientific Bulletin of the Ivan Franko State Pedagogical Uni-

University. Series: Philological Sciences (Linguistics)], 2020, N 14, P. 209‒212 [in Ukrainian]. 
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галузь синхронно із процесами інформатизації і, практично, 

всі її засадничі та функціональні джерела оцифровані. 

Власні назви утворюють “ономастичний простір” або 

“онімний простір”36. Румунський дослідник О. Фелекан 

розглядає питання традиційної й інноваційної 
антропоніміки у “румунському публічному просторі”. 

Стосовно історичної антропонімії можна вести мову про 

онімний простір історичної антропоніміки як сукупність 

власних особових назв людей (пор. класифікації в 

українській37 та румунській38; 39 мовах), які 

використовувалися певним народом упродовж тривалого 

історичного розвитку й актуалізовані в сучасному мовному 

вжитку, а також “нові антропоніми” які, як зазначає 

дослідник антропонімії Бая-Маре Н. Фелекан, “співпадають 

із способом мислення та рівнем освіти кожної людини, 

причетної до акту іменування”40. Під інформаційним 
простором історичної антропоніміки треба розуміти 

частину загального інформаційного простору як родової 

категорії, мета якого полягає у відображенні за допомогою 

лінгвістичних, візуальних (статичних і динамічних), 

звукових та ін. інформаційних моделей еволюції розвитку 

особових назв людей та результатів людського мислення 

щодо цього. 

Ресурсна антропонімічна база, зафіксована на 

електронних чи інших носіях та в Інтернет-мережі, у 

сукупності із засобами її використання утворює 

інформаційну інфраструктуру історичної антропоніміки. 
До неї відносяться: подані у графічних форматах DjVu, pdf, 

jpeg, tiff та ін. ономастичні й антропонімічні праці вчених 

минулих епох; оцифровані історичні й сучасні ономастичні 

та ін. джерела; ономастичні лексикографічні видання: 

словники, довідкова література, бібліографічні видання; 

результати сучасних теоретичних та прикладних 

антропонімічних досліджень, репрезентованих у вигляді 

монографій, навчальних посібників, дисертацій тощо; 

окремі наукові статті, антропонімічні розвідки, ресурсні 

регіональні матеріали, поширені у віртуальній електронній 

мережі;  електронні копії лінгвістичних фахових видань, 
збірників наукових праць, матеріалів наукових та науково-

популярних заходів: конференцій, конгресів, семінарів, 

круглих столів, дистанційного обговорення проблем та ін.; 

інша змінна інформація, яка стосується проблематики 

історичної антропоніміки. 

Перспективними напрямками структуризації знань з 

історичної регіональної антропоніміки, на нашу думку, 

могли б стати авторські ономастичні Інтернет-портфоліо. 

Складниками одного з них – класика української ономатики, 

дослідника антропонімії Закарпаття П. Чучки – є електронні 

варіанти історико-етимологічних словників “Прізвища 
закарпатських українців”, “Слов’янські особові імена 

українців”, бібліографічного покажчика “Покликання”, а 

також монографія “Антропонімія Закарпаття”, низка 

наукових статей, які ще потребують оцифрування. Разом із 

здобутками його учнів і послідовників, результатами 

досліджень особових назв мешканців регіону іншими 

вченими, вони утворюють повний антропонімний кейс 

ареалу українського Закарпаття. Варто відзначити також 

динамічність наповнення інформаційного антропонімного 

кейсу історичної Ровенщини – старожитнього краю з 

глибокою архаїкою і мовною диференційованістю, 

започаткованого у працях Я. Пури, Н. Мандрик й 

актуалізованого в наукових розвідках С. Шийки41. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє 
трактувати історичну антропонімію як синергетичну та 

інформаційно-інноваційну наукову систему, яка об’єднує 

постійно зростаючу систему знань про особові назви, сферу 

наукової та пізнавальної діяльності людини, організовану за 

певною методологією, та соціальний інститут зі своєю 

інфраструктурою і функціями. Детальне вивчення різних 

антропоніміконів створює можливості для лінгвістичного, 

візуального, звукового та ін. моделювання  синхронічного і 

діахронічного розвитку власних особових назв людей та 

результатів людського мислення щодо цього, пізнання 

питань мови, історії, культури. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з 

удосконаленням теоретичних засад історичної 

антропоніміки як системної наукової галузі, прикладним 

застосуванням їх до вивчення антропоніміконів регіонів 

України та Румунії, вибудовуванням на цій основі цілісної 

системи лінгвістичних знань про особові іменування людей. 
 
Svetlana Shiyka. Historical anthroponimics as a scientific system in 

the context of Ukrainian and Romanian research. In the scientific 
environment of Ukraine and Romania, the problems of research related to the 

institutionalization of historical anthroponimics as a systemic scientific field of 

knowledge, the development of its general theoretical basis have recently become 
relevant. The purpose of the article is to analyze the features of historical 

anthroponimics as a scientific system of knowledge in the context of Ukrainian 

and Romanian research. Research methods: general or philosophical: 
dialectical, synergetic, analytical; general scientific: theoretical (analysis, 

synthesis, generalization, systematization, system approach), empirical (study of 

sources, comparison, description, etc.); specially scientific or linguistic: 
descriptive, structural, typological. Scientific novelty lies in the formation of 

institutional scientific and theoretical foundations of historical anthroponimics as 

a scientific system. Conclusions. The study allows to interpret historical 
anthroponimics as a synergetic and information-innovative scientific system that 

combines a system of knowledge about personal names, the sphere of scientific 

and cognitive activity of man, a social institution with its infrastructure and 
functions. A detailed study of various anthroponymicons creates opportunities for 

linguistic, visual, sound, and others modeling the development of people's 

personal names and the results of human thinking in this regard, knowledge of 
language issues, cultural history. Prospects for further research are related to 

improving the theoretical foundations of historical anthroponimics as a systemic 

scientific field, their application to the study of anthroponyms of the regions of 

Ukraine and Romania. 

Key words: anthroponimics, history, historical anthroponimics, language, 

scientific system, personal name, Romania, Ukraine. 
 
Світлана Шийка ‒ кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри журналістики та українознавства Національного університету 

водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна. Коло 

наукових інтересів: ономастика, методика української мови, 
журналістика. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, 

двох ономастичних словників, співавтор двох монографій. 

Svetlana Shiyka ‒ Candidate of Philological Sciences, Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of Journalism and Ukrainian 

Studies, National University of Water Management and Environmental Sciences, 

Rivne, Ukraine. Research interests: onomastics, methods the Ukrainian 
language, journalism. Author of more than 50 scientific and educational works, 

two onomastic dictionaries, co-author of two monographs. 
 
Received: 24.01.2021 

Advance Access Published: March, 2021 

____________________  
© S. Shiyka, 2021  

36 Felecan Oliviu. Un excurs onomastic în spaţiul public românesc actual…, op. cit., P. 14‒119. 
37 Kravchenko L.O. Ukrainska onomastyka…, op. cit., Р. 20. 
38 Ionescu Christian. -escu în antroponimia românească [-escu in Romanian anthroponymy], SCL, 1980, N 4(28), P. 417 [in Romanian]. 
39 Bercaru Anca. “Nume feminine de origine laică în antroponimia românească” [Female names of secular origin in Romanian anthroponymy], 

Romanoslavica, XLII, Р. 169, 181 [in Romanian]. 
40 Felecan Nicolae. “Dinamica numelor de botez reflectată în antroponimia municipiului Baia Mare” [The dynamics of baptismal names reflected 

in the anthroponymy of Baia Mare municipality], Numele și numirea–inteferențe multietnice în antroponimie. Conferință internațională (1) [Name 

and naming - multiethnic interferences in anthroponymy. International conference (1)], 2011, P. 50 [in Romanian]. 
41 Shyika S.V. “Metodolohiia doslidzhen v istorychnii antroponimitsi”…, op. cit., Р. 615‒617. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/DjVu
https://uk.wikipedia.org/wiki/PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://uk.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://dspace.bcu-iasi.ro/static/web/viewer.html?file=http://dspace.bcu-iasi.ro/bitstream/handle/123456789/5657/Ionescu%2c%20Christian%2c%20-escu%20in%20antroponimia%20romaneasca%2c%20SCL%2c%20An%2031%2c%20Nr.%204%20iulie-august%2c%201980%2c%20p.%20417-421.pd


49                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2021, №:1 (29)  

КОНЦЕПТ КАЯТТЯ У СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОЇ  

МАТРИЦІ“ХРИСТИЯНСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ”  

ТА ЙОГО ВЕРБАЛІЗАТОРИ 

Руслан Вакарюк,  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

 r.vakariuk@chnu.edu.ua 

 

THE CONCEPT REPENTANCE IN THE STRUCTURE  

OF THE COGNITIVE MATRIX “CHRISTIAN MORAL VALUES”  

AND ITS VERBALIZERS 

Ruslan VAKARIUK,  

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,  

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7107-7983 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2021, №:1(29), P. 49-53 

UDK  81’42:811.11  
DOI  10.24061/2411-6181.1.2021.240  

 

Германські мови 

 
German languages  

 

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 1(29), P. 49-53       

Руслан Вакарюк. Концепт раскаяние в структуре когнитивной матрицы “христианских нравственных цен-

ностей” и его вербализаторы. Цель исследования. Статья посвящена изучению фразеоконцепта РАСКАЯНИЕ в сис-

теме христианских нравственных ценностей англоязычной лингвокультуры. Методы исследования. В предлагаемом 

исследовании основным стал метод когнитивно-матричного анализа. Он основывается на понятии матрицы (сетки) до-

менов (matrix domain), при котором графически представленная “в виде сетки матрица понимается как простой набор 

концептуальных областей, а концептуальная область (домен) – как контекст для актуализации значения слова. Научная 

новизна. В разведке конкретизирован терминологический объем понятия “библейский фразеологизм / библиизм”; очер-

чена сущность метода когнитивно-матричного анализа. Выводы. На базе анализа фразеографических источников охара-

ктеризована понятийная составляющая концепта РАСКАЯНИЕ, а также определено место данной лингвоментальной 

сущности в структуре интегративного концепта (матрицы) христианских нравственных ценностей и соотнесенность 

концепта РАСКАЯНИЕ с конкретной концептуальной областью (доменом). Определены и охарактеризованы библейс-

кие фразеологизмы – вербализаторы данного концепта. 

Ключевые слова: Библия, фразеологизм, библейский фразеологизм, домен, концепт, когнитивная матрица, верба-

лизация. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Сучасна лінгвістика актуалізує питання 

взаємозв’язку мови з ментальністю та культурою 

народу. Аналіз, збереження та конструювання 
інформації відбувається у свідомості людини у формі 

концептів, які є базовими одиницями ментальної 

репрезентації знань. Оскільки мова надає найбільш 

природний доступ до свідомості людини, виявлення та 

аналіз мовних репрезентантів концептів відіграють 

провідну роль у дослідженні наповнення концептів у 

різних лінгвокультурах. Зокрема, наприкінці ХХ та на 

початку ХХІ століття важливим і перспективним 

напрямком розвитку гуманітарного знання виступає 

дослідження текстів, фундаментальних для культури 

людства. До числа таких текстів у межах 
християнського світу належить передусім Біблія, яка 

справила визначний вплив на цілу низку європейських 

культур. Вагомою частиною культурної спадщини стала 

біблійна фразеологія, яка, з одного боку, вербалізує 

засновану на християнському віровченні систему 

морально-етичних цінностей, з іншої – акумулюючи 

досвід лінгвокультурної спільноти, репрезентує 

загальний стан суспільної моралі у конкретний період 

історичного розвитку. 

Осягнення усього багатства біблійного 

фразеофонду, зокрема англійської мови, вимагає 
передусім класифікації й опису біблійних 

фразеологізмів з точки зору їх структурно-семантичних 

і когнітивних властивостей, а також окреслення 

особливостей динаміки їх функціонування у другій 

половині XX та на початку XXI століть. Новизна 

пропонованої розвідки полягає у дослідженні ментально

-мовної суті КАЯТТЯ, що відображає моральний досвід 

людської спільноти. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Оскільки в межах християнського світу Біблія стала 

вагомим світоглядно-орієнтуючим і культуротворчим 

чинником, певним “пратекстом” для багатьох 

літературних творів (О. Бігун), фразеологізми 

біблійного походження так чи інакше перебували у 

фокусі уваги багатьох дослідників (Бабкін, 1970; 

Солодуха, 1977; Мокієнко, 1986; І. Харазіньскі 1987; 

Brasch, 1987 та ін.). Особливо плідними щодо вивчення 

фразеологізмів біблійного походження стали останні 

два десятиліття, що збагатили фразеологію новими 

науковими теоріями, які  зосереджуються на 
когнітивних, прагматичних, лінгвістичних, 

перекладознавчих аспектах фразеологізмів. Аналіз 

наявного теоретичного матеріалу засвідчує існування 

двох основних напрямків вивчення біблійних 

фразеологізмів англійської мови. Перший з них 

стосується розв’язання загальних проблем фразеології, у 

тому числі й біблійного походження, а другий – це 

розвідки вітчизняних й зарубіжних фахівців у галузі 

англістики. Перший з указаних напрямків 

представлений дослідженнями термінологічнологічних 

аспектів проблеми (Ж. Краснобаєва-Чорна, С. Стоффел, 
Л. Сміт та ін.); висвітленням питань наукової 

методології (С. Жаботинська, І. Колеснікова, І. Купіна, 

Л. Мойсеєнко та ін.); розвідками в галузі системно-

функціональних характеристик біблійних ідіом у різних 
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мовах (Л. Антропова, А. Біріх, В. Гак і Є. Ройзенбліт, 

Л. Гільмутдінова, І. Дубровська, Й. Матешіч, 

Є. Солодухо, О. Солошенко, І. Хостай та ін.)1. Другий 

напрямок – праці в галузі англістики М. Болдирєва та В. 

Алпатова, Н. Іванової, А. Корнеевої, О. Куніна та ін. 
Актуальними також є аспекти перекладу бібліїзмів (Т. 

Малютіна, Р. Зорівчак). Водночас перелічені та інші 

праці вказаного спрямування не вичерпують усіх 

можливих шляхів вивчення такого складного феномену 

як англійська біблійна фразеологія, що й зумовлює 

актуальність обраної теми. 

Мета даної розвідки полягає в описі 

фразеоконцепту КАЯТТЯ як компонента когнітивної 

матриці ХРИСТИЯНСЬКІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ. 

Для досягнення поставленої мети було визначено 

такі завдання: 
конкретизувати сутність поняття “біблійний 

фразеологізм”; 

з’ясувати обсяг та місце концепту КАЯТТЯ в 

матричній сітці ХРИСТИЯНСЬКІ МОРАЛЬНІ 

ЦІННОСТІ та його співвіднесеність з конкретною 

концептуальною сферою (доменом); 

визначити й охарактеризувати основні 

біблійні фразеологізми – вербалізатори даного 

концепту. 

Методи дослідження. У пропонованому 

дослідженні  основним став метод когнітивно-
матричного аналізу, засади якого розроблені 

Ю.М.  Болдирєвим2. Він ґрунтується на понятті матриці 

(сітки) доменів (matrix domain), при якому графічно 

представлена у вигляді сітки матриця розуміється як 

простий набір концептуальних областей, а 

концептуальна область (домен) – як контекст для 

актуалізації значення слова. Матриця доменів 

ідентифікується у розвідці як вербалізована за 

посередництва системи біблійних фразеологізмів 

американської та британської англійської мов ціннісна 

система християнства. Алгоритм здійснення когнітивно
-матричного аналізу передбачає послідовність таких 

основних операцій: 1) виявлення взаємопов'язаних 

аспектів єдиного знання про Бога, людину, суспільні 

взаємини у християнській системі цінностей, яке 

відображене у британській та американській картинах 

світу; 2) процес когнітивно-матричного моделювання, 

який передбачає побудову інтеграційного концепту на 

основі когнітивної сітки; таким інтеграційним 

концептом у реферованому дослідженні є 

ХРИСТИЯНСЬКА СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ; 3) опис 

компонентів матриці як системи когнітивних контекстів 
(базових і небазових доменів), що лежать в основі 

формування значень мовних одиниць – концептуальні 

контексти “ЛЮДИНА”, “СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ”, 

“ДОБРОБУТ”, “САКРАЛЬНЕ”; 4) інвентаризація та 

опис засобів мовної актуалізації цих контекстів, 

структурно організованих у відповідні лексико-

семантичні поля / фразеосемантичні поля та 

фразеосемантичні групи. 

Результати й обговорення 

1. Поняття фразеологізму біблійного походження 

Фразеологічний фонд англійської мови становить 

складну систему, яка охоплює цілу низку мікросистем, 

позначених власною специфікою. Одну з таких 

мікросистем фразеології утворюють біблійні 

фразеологізми – фразеологічні одиниці, об'єднані 

Біблією як загальним генетичним джерелом3. 

 Як робоче визначення біблійного фразеологізму 

ми приймаємо дефініцію Н.В. Черкас як максимально 

змістовну, чітку й ощадливу: біблійний фразеологізм – 
це стала мовна одиниця, узуальна форма якої 

зафіксована у словнику. Біблійні фразеологізми мають 

смислову цілісність, структурну сталість, експресивно-

емоційну образність4. 

Виходячи з цього, концепт КАЯТТЯ, що презентує 

наріжний камінь християнського світобачення, можна 

розглядати як ментальну суть, що об’єктивується у мові 

за посередництва, зокрема біблійних фразеологізмів, що 

транслюють ідею визнання своїх гріхів перед Богом 

(покаяння), людьми, самим собою. Академічний 

словник української мови витлумачує “розкаяння” як 
“почуття жалю з приводу якого-небудь свого 

помилкового, необачного вчинку”5. 

В одному з найавторитетніших словників 

англійської мови – Collins English Dictionary – 

“розкаяння” (repentance) характеризується як: 

in British English: 

1. remorse or contrition for one's past actions or sins 

2. an act or the process of being repentant; penitence; 

in American English: 

a repenting or being penitent; feeling of sorrow, etc., 

esp. for wrongdoing; compunction; contrition; remorse6. 
При визначенні специфіки біблійних 

фразеологізмів, що вербалізують концепт КАЯТТЯ в 

сучасній англомовній картині світу, треба узяти до 

уваги, що з точки зору етимології в сучасному 

мовознавстві виокремлюються різні групи біблійних 

ідіом, зокрема: 

1) вирази, які в тексті Біблії характеризуються 

цілісністю значення (alpha and omega – альфа і омега, to 

keep as an apple of smb's eye – зберігати як зіницю ока); 

2) фразеологізми, утворені на базі вільних 

словосполучень з Біблії, які фразеологізації (to hide one's 
light under a bushel – заривати талант у землю); 

3) фразеологічні одиниці, не представлені 

лексичним складом в Біблії, але семантично пов’язані з 

1 Dzera O. V. Indyvidualno-avtorske traktuvannia bibliinykh motyviv yak perekladoznavcha problema (na materiali ukrainskykh 

perekladiv tvoriv Dzh. H. Bairona) [Individual-authorial interpretation of biblical motives as a translation problem (based on Ukrainian 

translations of works by J.G. Byron)] (Master's thesis), Taras Shevchenko National University, Kyiv, 1999, 26 р. [in Ukrainian]. 
2 Boldyrev N. N. “Kognitivno-matrichnyj analiz anglijskih hristianskih toponimov” [Cognitive matrix analysis of English Christian place 

names], Voprosy kognitivnoj lingvistiki [Cognitive linguistics issues], 2008, Vol. 4, P. 5–14 [in Russian]. 
3 Korneeva A. P. Anglijskie frazeologicheskie edinicy biblejskogo proishozhdenija v jazyke i rechi [English phraseological units of 

biblical origin in language and speech] (Master's thesis), Moskovskiy gosudarstvenn'y universitet imeni M. V. Lomonosova, Moscow, 

2009, P. 3 [in Russian]. 
4 Cherkas N.V. Movno-stylistychni zasoby vidobrazhennia bibliinykh motyviv u povoiennomu amerykanskomu romani [Linguistic and 

stylistic means of reflecting biblical motives in the postwar American novel] (Master's thesis), Lviv National University named after Ivan 

Franko, Lviv, 2004, P. 9 [in Ukrainian]. 
5 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes] (1970–1980); Academy of Sciences of the 

USSR. Institute of Linguistics, Kyiv: Naukova Dumka, Vol. 8, P. 691 [in Ukrainian]. 
6 Collins English Dictionary, 2021, URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism
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її текстами (forbidden fruit – заборонений плід)7. 

Що ж до вербалізаторів концепту КАЯТТЯ, то 

варто наголосити, що емпіричний матеріал засвідчує їх 

належність переважно до останнього типу 

словосполучень біблійного походження. Тобто маються 
на увазі фразеосполуки, які не представлені в Біблії 

текстуально, але є ремінісценціями чи алюзіями 

сюжетів Святого письма, як, наприклад, оповіді про 

Марію Магдалину чи притчі про блудного сина. Такі 

бібліїзми, згідно з висновками   Н. П. Матвеєвої, взагалі 

не зустрічаються в Біблії ні в прямому, ні в переносному 

значенні, а утворюються в мові на основі (пере)

осмислення тих чи інших біблійних сюжетів8.  

Отже, вони можуть бути віднесені до категорії 

постбіблійних фразеологічних одиниць, тобто тих, що 

оформилися як сталі вирази після того, як Біблія стала 
набутком широких верств населення завдяки її 

перекладу новими європейськими мовами в часи 

Реформації (німецькою – М. Лютер, 1534 р.; 

англійською – King James Bible – переклад Біблії, 

здійснений під орудою англійського короля Якова I).  

Це дозволяє розглядати біблійні фразеологізми, у 

тому числі, й вербалізатори концепту КАЯТТЯ в 

контексті явищ інтертекстуальності і прецедентності – 

як міжмовні запозичення, вербальні одиниці, марковані 

зв’язком із текстом Святого Письма як прецедентним 

текстом, завдяки чому вони залишаються “впізнаваними 
й емоційно та когнітивно вартісними” і поза межами 

відповідного вербального комплексу9. 

Унаслідок “реінтерпретації” (переосмислення) ці 

“уламки” тексту Писання перестають сприйматися як 

суто його фрагменти й перетворюються на “факти 

культури”. На когнітивному рівні ці вербальні “сколи” 

біблійних текстів виступають ключами до розуміння 

певної ситуації, моделі поведінки, риси характеру тощо, 

як наприклад, у назві картини Рембрандта “Повернення 

Блудного сина” (1663–1669). Це концептуальні 

структури представлення ситуацій, “свердловини 
змісту” – знаки, за якими стоїть культурно значуща або 

енциклопедична інформація10. 

2. Матриця ХРИСТИЯНСЬКА СИСТЕМА 

ЦІННОСТЕЙ. 

Розуміння біблійних фразеологізмів як знаків 

культури співвідносить їх з “культурологічним 

знанням”, що постає як знання аксіологичне і в 

“контексті інтерпретацій культури як регулятивно-

нормативної сфери людської життєдіяльності, де 

цінності, поряд з нормами, зразками, ідеалами є 

найважливішими компонентами цієї регулятивної 
системи”11. Отже, християнська система цінностей, 

вербалізована у фразеологічних одиницях біблійного 

походження, виступає способом трансляції 

християнської морально-ціннісної системи, релігійна 

громада вкладає свої моральні вимоги в рамки ширшого 

бачення реальності та життя людини і очікує, що її 
члени своїм життям відповідатимуть такому баченню.  

Морально-етичний комплекс, заснований на 

християнському віровченні, у процесі функціонування 

майже постійно перебуває у стані взаємодії з 

культурою, зберігаючи особливості, зумовлені 

релігійним напрямком. Кожне релігійне вчення, 

релігійна традиція пропонує вірянину або члену 

соціуму, в якому вона існує, певний вказівник щодо 

життя згідно з християнськими моральними цінностями. 

Беручи на себе роль морального керманича, релігія 

транслює свої цінності насамперед через мову, у тому 
числі й за посередництва фразеологічних одиниць 

біблійного походження. 

Система бібліїзмів англійської мови як вербальна 

репрезентація ціннісно-етичних уявлень, питомих для 

англомовної картини світу, характеризується розмаїттям 

смислів і багатоаспектністю відображеного, знання про 

світ і людину в ньому, що дозволяє говорити про 

особливий формат цього знання, яке неможливо 

описати простим набором обов’язкових і 

факультативних елементів чи характеристик. Тому для 

увиразнення закарбованого в біблійних фразеологізмах 
морально-духовного досвіду людства ми використали 

надбання сучасної когнітивістики, зокрема 

концептуальний аналіз, що є процедурою, яка дозволяє 

через дослідження мовних об’єктивацій концепту 

встановити зв’язок явища, що стоїть за ним, зі знаннями 

про навколишню дійсність, а також метод когнітивно-

матричного аналізу, що лежить у площині когнітивної 

лінгвістики. Когнітивна матриця в сучасній лінгвістиці 

визначається як “система взаємопов'язаних когнітивних 

контекстів або галузей концептуалізації об'єкта”12, як 

“набір доменів, який концентрується навколо певного 
концепту”13, а домен розуміється як “широкий концепт, 

на тлі якого ідентифікується інший концепт, більш 

вузький в інформаційному плані”14. 

Виходячи з цих засадничих положень, на підставі 

проаналізованого емпіричного матеріалу можна 

стверджувати, що матриця ХРИСТИЯНСЬКІ 

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ є системою когнітивних 

контекстів, до яких належать: 

домен “ЛЮДИНА”, який містить субдомен 

“ЛЮДИНА БУДЬ-ЯКОГО ГЕНДЕРУ”, субдомен 

“ЧОЛОВІК”, субдомен “ЖІНКА” та субдомен “ДІТИ”; 
домен “СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ”. який охоплює 

7 Birih A.K., Mokienko V.M., Stepanova L. I. Slovar' russkoj frazeologii [Dictionary of Russian phraseology], Sankt-Peterburg: Folio-press, 1998, 

P. 12–14 [in Russian]. 
8 Matveeva N. P. Bibleizmy v russkoj slovesnosti [Biblical Studies in Russian Literature], Russkaja slovesnost' [Russian literature and language], 

1993, Vol. 2, P. 17 [in Russian]. 
9 Karaulov Ju.N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost' [Russian language and language personality], Moscow: Nauka, 1987, Р. 217 [in Russian]. 
10 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: terminological encyclopedia], Poltava: Environment, 

2006, Р. 492 [in Russian]. 
11 Komarov E. N. Cennostnye orientiry v zagolovkah francuzskih i rossijskih sredstv massovoj informacii  [Value guidelines in the headlines of the 

French and Russian mass media] (Master's thesis), Volgograd State pedagogical University, Volgograd, 2003, Р. 82 [in Russian]. 
12 Boldyrev N.N. “Kognitivno-matrichnyj analiz anglijskih hristianskih toponimov” [Cognitive matrix analysis of English Christian place names], 

Voprosy kognitivnoj lingvistiki [Cognitive linguistics issues], 2008, Vol. 4 ,P. 5–14 [in Russian]. 
13 Bondarenko S.V., “Shevchenko I.S. Matrychne modeliuvannia yak metod linhvokohnityvnoho doslidzhennia” [Matrix modeling as a method of 

linguocognitive research], Visnyk Kyivskoho nats. linhv. un-tu. Seriia “Filolohiia”[Messenger of Kyiv national linguistic university. Series 

„Philology‟], 2012, Vol. 15(2), P. 11. 
14 Zhabotinskaja S. A. “Koncept/domen: matrichnaja i setevaja modeli” [Concept / Domain: Matrix and Network Models], Kul'tura narodov 

Prichernomor'ja [Сulture of the peoples of the Black Sea region], 2009, Vol. 1(168), P. 256 [in Russian]. 



52                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Vakariuk R. The concept “repentance” in the structure of the cognitive matrix christian moral values and its verbalizers... 

в себе субдомени “ПОЗИТИВНА СОЦІАЛЬНА 

ВЗАЄМОДІЯ”, який, у свою чергу, містить субдомени 

“ДОПОМОГА”, “ПРИХИЛЬНІСТЬ”, і “НЕГАТИВНА 

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ”, який охоплює субдомени 

“ГРІХ”, “ЗРАДА” та “КОНФЛІКТ”; 
домен “ДОБРОБУТ”, що містить два основні 

субдомени: “БАГАТСТВО” та “БІДНІСТЬ”, домен 

“САКРАЛЬНЕ” – два основні субдомени “БОГ” та 

“СВЯТИНЯ”. 

У цій матричній сітці концепт КАЯТТЯ не 

представлений як самостійний компонент, однак він 

присутній у ній завдяки стійкому асоціативному зв'язку 

між компонентами концептуальної зв'язки ГРІХ ↔ 

ПОКАЯННЯ/КАЯТТЯ, що нерідко актуалізуються в 

межах одного фрагмента дискурсу. 

Такий підхід дозволяє розглядати концепт 
ПОКАЯННЯ/РОЗКАЯННЯ та біблійні фразеологізми, 

які його об’єктивують, на тлі концептуальних 

субпросторів “НЕГАТИВНА СОЦІАЛЬНА 

ВЗАЄМОДІЯ” (як вербалізовану ментальну суть, що 

входить до понятійного поля “ГРІХ”) і “ПОЗИТИВНА 

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ”. 

Також наголосимо, що оскільки з позицій 

когнітивної лінгвістики мовні репрезентації є 

вираженням ментальних схем, які стоять за ними, –

концепт КАЯТТЯ може розглядатися як фразеоконцепт. 

О. В. Федіна пропонує визначати фразеоконцепт як 
дискретне ментальне утворення, що має відносно 

впорядковану структуру відповідно до законів 

упорядкування та гармонізації елементів реального 

світу, яка формується на засадах почуттєвого та 

раціонального сприйняття світу представниками 

відповідної культури. Фразеоконцепт об’єктивується 

фразеологізмами, у даному  випадку – фразеологізмами 

біблійного походження – під час взаємодії семіотичних 

засобів мови, ‒ когніції (пізнання) та культури. Він 

утворюється за допомогою мікроконцептів, 

вербалізованих фразеологічними одиницями, які 
згруповуються на основі єдності поняття, що 

відображає ту чи іншу рису характеру людини і у 

єдності відображуваних семантичних ознак15. 

3. Вербалізатори концепта КАЯТТЯ 

Концепт КАЯТТЯ/ПОКАЯННЯ як такий, що 

виражає одну з найвищих цінностей у системі 

християнського світосприйняття, метою якої є 

досягнення людиною ідеального буття, розмаїто 

представлений у Святому Письмі. Та оскільки ця 

ментальна суть за своїм змістом виражає рух 

особистості від негативної до позитивної (ідеальної) 
суспільної взаємодії, то основним способом його 

розкриття в Біблії є презентація цілої низки прикладів 

розкаяння грішників та їх навернення до доброчесного 

життя. Ця обставина зумовлює дві особливості 

вербалізації концепту КАЯТТЯ Я/ПОКАЯННЯ в 

англомовній картині світу. Перша з них полягає у тому, 

що вони здебільшого об’єктивуються за допомогою 

фразеологічних одиниць, що належать до лексико-

фразеологічного поля "ЛЮДИНА"; друга – у 

використанні для вербалізації антропонімних 

фразеологізованих номінацій алюзивно-ремінісцентного 

типу, які не представлені у Писанні як вербальний 

комплекс. При цьому такими вербалізаторами стають не 

усі персонажі біблійних оповідей, що втілюють у своїх 
поведінкових домінантах ідею покаяння чи розкаяння, а 

лише ті з них, які стереотипізувались і перетворились на 

факти культури. 

У цьому сенсі найбільш репрезентативним 

вербалізатором концепту КАЯТТЯ в англомовній 

картині світу є біблеїзм prodigal son: за даними 

британського й американського корпусів англійської 

мови, він вживається 36 разів у BrE та 457 разів в AmE. 

Відповідно до Google Books NgramViewer, указаний 

вище фразеологізм виявляв тенденцію до зниження 

частотності, проте після 1989 року спостерігається 
незначне підвищення його вживання у британському, та 

після 1972 року досить значне підвищення частотності в 

американському варіанті англійської мови. 

У “Collins dictionary” бібліїзм prodigal son 

визначається з поміткою “Bible” як “a wastrel son who 

was welcomed back warmly on his homecoming in 

repentance: Luke 15:11-32”16. У даному тлумаченні зміст 

фразеологізованої постбіблійної антропонімічної 

номінації найбільш близький до першоджерела – притчі 

Ісуса Христа в 15-му розділі Євангелія від Луки, що 

ілюструє невимовне Боже милосердя і прощення до всіх 
грішників, які зі щирим каяттям звертаються до Нього. 

Головними персонажами є батько, який уособлює Отця 

Небесного, старший син, який виступає в образі 

найправеднішого  віруючого і молодший (блудний) син, 

який виступив уособленням віруючого, який відступив 

від Бога, покаявся щиро і волає до Нього про прощення. 

У тлумаченнях, які ми віднайшли в інших 

фразеографічних джерелах, акцент робиться не на 

безмежній милості й всепрощенні Отця Небесного, а на 

факті розкаяння "блудного сина", який зневажив звичаї 

та перестороги родини, заборони суспільства, "обпікся", 
завдяки чому усвідомив хибність своїх прагнень, пор.: 

a man or boy who has left his family in order to do 

something that the family disapprove of and has now 

returned home feeling sorry for what he has done17; 

a son/daughter who leaves his or her parents to do 

things that they do not approve of but then feels sorry and 

returns home – often used figuratively18. 

One who has returned after spending time away doing 

or pursuing something that was not condoned by the family 

or organization they had left, and who is now repentant for 

their actions. The phrase comes from a parable in the Bible 
about a son who leaves his father to seek his fortune and 

returns humbled19. 

Отже, у цій групі визначень представлене 

переносне значення бібліїзму prodigal son як людини, 

яка залишила певну спільноту людей або звичні заняття 

в пошуках чогось більш привабливого, а згодом – 

зазвичай після невдач – повертається до колишнього 

життя. Можна сказати, що для цих тлумачень провідним 

є мотив “повернення додому”, який у сучасній 

15 Fedina O.V. Frazeosemantychne pole kontseptu liudyna v rosiiskii movi: funktsiino-prahmatychnyi aspekt [Phraseosemantic field of the 

concept of man in the Russian language: functional-pragmatic aspect] (Master's thesis), Oles Honchar Dnipro National University,  

Dnipro, 2020, P. 111 [in Ukrainian]. 
16 Collins English Dictionary, 2021, URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biblicism  
17 Cambridge Dictionary, 2021, URL: https://dictionary.cambridge.org/ 
18 Merriam-Webster Dictionary, 2021, URL: https://www.merriam-webster.com  
19 The free dictionary by Farlex, 2021, URL: https://www.thefreedictionary.com/ 
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лінгвокультурі нерідко використовується з іронічною 

метою. 

Наведемо деякі характерні контексти вживання 

даної фразеологічної одиниці біблійного походження. У 

контекстах на кшталт 
/…/ So we now have erm, reference to the bible and the 

erm, prodigal son. The prodigal son was a black sheep to 

his father /…/ (KGP S_unclassified ABC, BNC) 

/…/ Grimsson! The fifth Milgrim boy. Shunned, 

abandoned, black sheep, prodigal son. Lying fucking eyes. 

Huh. Dad never told you. He said /…/  (2018 TV Maniac 

ABC, CCAE) та ін. 

бібліїзм prodigal son співвідноситься з 

фразеологізмом black sheep, який виник поза межами 

біблійного дискурсу і походить із ситуації, коли в білій 

отарі з’являється випадково чорна вівця. Негативні 
оцінні конотації у даному випадку зумовлені тим, що 

чорна шерсть вважалася комерційно небажаною, 

оскільки її не можна було фарбувати. Окрім цього, в 

Англії у 18 та 19 століттях чорний колір овець 

асоціювався з образом диявола. У сучасному вживанні 

вираз утратив деякі свої негативні відтінки, хоча 

зазвичай так номінують члена групи, який має певні 

характеристики, які ця група вважає небажаними. Саме 

таке розуміння виразу black sheep відображене в 

дефініції з “Collins dictionary”, пор.: 

 a person who causes shame or embarrassment because 
of deviation from the accepted standards of his or her 

group20. 

Висновки. Виявлені та досліджені у роботі 

особливості функціонування фразеоконцепту КАЯТТЯ 

в англомовній картині світу дозволяють розглядати його 

як лінгвоментальну суть, що у своїй асоціативній зв’язці 

з концептом ГРІХ розкривається в концептуальному 

просторі субдоменів “ПОЗИТИВНА СУСПІЛЬНА 

ВЗАЄМОДІЯ” та “НЕГАТИВНА СУСПІЛЬНА 

ВЗАЄМОДІЯ”, що виформовують концептуальну галузь 

“СУСПІЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ” в сітці інтегративного 
концепту ХРИСТИЯНСЬКА СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ. 

Основними вербалізаторами даного концепту є 

бібліїзми, пов’язані з персонажами біблійних оповідей і 

належать до лексико-фразеологічного поля 

“ЛЮДИНА”.  

З точки зору подальших наукових студій 

перспективним видається поглиблене вивчення інших 

компонентів когнітивної матриці ХРИСТИЯНСЬКА 

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ, використання інших 

теоретико-методологічних підходів до вивчення 

англійських бібліїзмів, а також зіставний аналіз їх 

семантичного складу та частотності уживання в 

лінгвокультурах різних країн англомовного ареалу і 

різних національних лінгвокультурах.  

 
Ruslan Vakariuk. The concept repentance in the structure 

of the cognitive matrix “christian moral values” and its 

verbalizers. The mail aim of the research. The article deals with 

verbalizers of the phrasal concept REPENTANCE in the system of 

Christian moral values of the English language culture. In the 

proposed study, cognitive-matrix analysis was implemented as the 

main research methodology, the principles of which were 

developed by Yu. M. Boldyrev. It is based on the concept of matrix 

(nets) domains, in which the matrix can be illustrated graphically 

as a grid. It is understood as a simple set of conceptual areas, and 

the conceptual sphere or domain - as a context for updating the 

meaning of the word. The domains‟ matrix is identified in 

intelligence as a value system of Christianity verbalized through 

the system of biblical phraseology of American and British 

English. Scientific novelty. The exploration specifies the 

terminological scope of the term “biblical phraseology / biblical 

expression”; the essence of the method of cognitive-matrix analysis 

is shown, too. Conclusions. The analysis is underpinned by 

phraseographic sources and the conceptual component of the 

concept REPENTANCE has been characterized. This analysis has 

revealed the place of this linguistic essential quality in the structure 

of the integrative concept (matrix) of CHRISTIAN MORAL 

VALUES and the correlation of the concept of REPENTANCE 

with the domain of repentance is determined. The selected biblical 

expressions, verbalizers of this concept, are defined and 

characterized. 

Key words: Bible, idiomatic phrase, biblical expression, 

cognitive matrix, domain, concept, verbalization. 
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Галина Лапа, Альбина Семисюк, Александр Рак. Морфологические, синтаксические и когнитивно-дискурсивные 

аспекты английского терминологического тезауруса “Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека”. 

Цель статьи – описать номинации тезауруса “Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека” как часть 

медицинского дискурса, определить их характерные признаки, а именно: морфологические, синтаксические и когнитивно-

дискурсивные особенности для углубленного изучения профессионального языка и терминологической лексики этой области 

медицины. В исследовании использованы следующие научные методы и приемы: описательный, статистический, метод 

анализа, морфологического и синтаксического моделирования, структурно-семантический анализ терминов. Актуальность 

научного исследования заключается в необходимости интегрированного изучения языковых явлений в профессиональной 

литературе, анализа взаимодействия их структурных, семантических и когнитивно-дискурсивных аспектов. Выводы. 

Синонимические отношения терминов, метафоризация, заимствования, переход общеупотребительных лексических единиц в 

терминологическую лексику свидетельствуют о высоком уровне систематичности терминов, необходимых для унификации, 

стандартизации профессиональной терминологии, и являются основой лексикографической кодификации. 

Ключевые слова: дискурсивная модель, конгнитивный аспект, профессиональная терминология, терминологическая 

компетенция, английский медицинский дискурс “Инфекционные заболевания наружных покровов тела человека”. 

Problem statement and its connection with important 

scientific tasks. Professional vocabulary as an element of the 

terminological system, if the latter is understood as an ordered 

totality of terminological units that correctly explain the system 

of concepts and present the professional sphere of human 
knowledge or activity, is characterized by interconnected 

linguistic elements and constitutes a structurally organized 

entirety, which is under study in cognitive-discourse aspect of 

learning English professional language of medicine in the part - 

Infectious diseases of the outer coverings of the human body. 

Purpose of the article – description of the English 

terminology “infectology” – infectious diseases, definition of 

its characteristics and features in the format of morphological, 

syntactic and cognitive-discoursive aspects of its thesaurus in 

order to pick out the professional language of the concept 

"Infectious diseases of the human body" as a part of the 
medical discourse for determining it as a system of 

terminological vocabulary in this field of medicine, that is a 

higher degree of lexical units organization, distinguishing by 

accuracy of semantic boundaries. 

The relevance lies in the direction of modern linguistic 

studies on the integrated study of linguistic phenomena in the 

professional literature, in the interaction of their structural, 

semantic and cognitive discoursive aspects. The interest of the 

discourse under study is connected with the question of the 

professional language functioning in relation with the provision 

of interactive processes in the adjacent sphere, optimization of 
structural and semantic methods of organization of professional 

tests. 

The novelty of the article is that the system of English 

terms for infectious diseases of the outer coverings of the 

human body as a structurally organized whole in 

morphological, semantic and cognitive discourses is therefore 

studied and described, we study the features and peculiarities of 

their components; it is substantiated that there are conceptual 
connections between terms, and each element is dependent on 

the word place, function and semantics. 

Methods. Integrated use of the linguistic description 

methods, quantitative, corps - analysis of information volume 

and determination of dominant morphological and syntactic 

models, structural and semantic analysis of terms, definition of 

cognitive value, descriptive. 

In connection with the professional vocabulary 

determination of the above-mentioned concept as a part of 

medical discourse, we will define the studied terminology as a 

system of terms in the field of infectious diseases, which is 
characterized by a sufficient degree of terminological 

vocabulary and precise semantic boundaries. 

Epidemiological situation concening the occurrence, 

spreading, prevention and treatment of the new and registration 

of the returned highly contagious infectious diseases are of 

great medical and social threat due to the danger, lack of the 

effective treatment. This became especially relevant with 

COVID-19 apparition, which led to pandemia. Eurointegration 

processes in the fight against infectious diseases have 

necessitated the linguistic study of the indicated professional 

languages, where functioning terms, branch vocabulary 
accumulate the meaning of concepts and reproduce the essence 

of the speech basis of this conceptual apparatus. The studied 

terminology has a conceptual nature, as its composition is 
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constantly enriched at the expence of the adjacent medical 

concepts. 

The analysis of the latest research and publications 

that initiated the solution to the problem.  English 

professional discourse under study is characterized by the 
openness of its model, the possibility of introduction of 

additional descriptors and paticularization of the already 

functioning lexical units to become an effective means of 

communication1 in the solving of the society questions under 

conditions of the infectious diseases presence in the following 

aspects: legislative sphere, business documentation, exchange 

of experience in treatment, vaccination, charity, humanitarian 

aid, exchange of specialists and preventive medicine. 

Based on a comprehensive analysis of the structural and 

semantic parameters of English lexical professional units of the 

studied discourse, we have found that this discourse is natural 
and consists of a totality of clearly defined blocks that represent 

the unity of the language activity and its result: skin, derma, 

abscess, subcutaneous, exanthematous disease, virus, allergic 

dermatitis, cutaneous tuberculosis, dermatomucosis,ulcus-

ulcera.  

Dominant morphological and syntactic models were 

identified, their structures made possible to see substantial 

relationships between the parameters of these structures and 

available varieties2.  

Morphemes, words, abridgements, ellipses, abbreviations 

(different types), complexes, built according to different 
models, are specific features of the English sublanguage 

infectology in the part of infectious diseases of the outer 

coverings of the human body. In this situation, we share the 

opinion of Kogan I. N3. that semantic means of terminological 

vocabulary formation is more often based on metaphorical 

meaning transfer, as well as knowledge foresight of one object 

by means of comparison with the other, that is one of the means 

of presenting knowledge in linguistic form – skin contagion, 

the transition of commonly used words in terms of similarity of 

forms, size, locations, functions, etc. – pruritus-infantilis, 

erysipelas, erythematous erysipelas, rubella-German measles, 
rubeola scarlatinous, Eilers-danlos disease – dermatolysis, 

dermaallergose, itching dermatose, dermatomycosis – 

cutaneous mycosis, furuncle, impetigo, lechen, subcutaneous 

infection, i.c. – intracutaneous, S.D. – skin dose. Semantic 

transformation of the commonly used vocabulary, the format of 

its adaptation for the use as new units of nomination of a new 

special zone of professional language, in our case infectious 

diseases of the outer coverings of the human body are a source 

of replenishment of this industry language4.  

Word-building means of forming the terminological 

vocabulary of the studied corps create the following: - prefixes 
a- / ad-, de ’, in-, non-, re-, un-, under-, tele- . They modify the 

lexical meanings of the units, pointing to the features; suffixes 

er / or indicate the semantic features of the term; transfer of 

meaning in nominations: living beings to the name of inanimate 

that is explained by the tendency to an increase of the concept 

cognitive loading; conversion models, as a means of forming 

new terminological units in terminological system under study, 

are a construction of nouns – verbs and verbs – nouns. 

 According to the formal structure, terminological units 

are divided into - single-word (monolexems, complex 
composites) – multilexem terminological combinations: 

adjective + noun, abridgements, abbreviations (initial), 

complex, fixed models, borrowings from other professional 

languages, internationalisms. 

The formation of terminological units is realized 

according to the following productive models: noun + noun, 

abbreviation + noun, morphological means, prefixes and 

suffixes borrowed from Latin, eponymous formations, 

toponyms- all this depends on the class of nominative units on 

morphological level5.  

In foreshortening of cognitive – discoursive aspects of 
term formation, we define the terminological competence of the 

terms that function and in the English discourse, which we 

study as the ability to reflect, understand and name special 

knowledge about the studied professional language. 

This problem is always the subject of discussion of 

linguists because professional discourse dynamically requires 

new competency approaches in terms of professional 

nomination and creation of the branch dictionaries for 

intercommunication of professionals. As a basis concerning 

understanding the abovementioned methodologies, we take the 

work of L. Hoffaman, which presents his cognitive-discoursive 
aspects of term formation, where the postulate that the basic 

standards for describing the structure of concepts of activity 

(verbally mediated activity in a particular subject area) is taken 

into consideration, since professional activity is a hierarchy of 

its types and is manifested through the variation of all means of 

term formation by means of which a diverse description of 

terminological representations is possible, in our case infectious 

diseases of human skin coverings6. 

 The basis for the English professional discourse of 

infectious diseases of the human skin are internal language 

resources, as the thesaurus of terminological units to some 
extent goes beyond the national language. Foreign 

morphological elements are a valuable source, because the 

language, which also borrows them, accepts into its established 

system of term formations and correctly responds to the real 

needs of professional activity of society, which contributes to 

the enrichment of this profession, namely to invent and record 

their own language equivalents to international nomenclature as 

to the names of the pathogens of infectious diseases of the skin 

of the human body in the sense of codification. The conducted 

linguistic analysis allows us to conclude that in the studied 

discourse there are various synonymous relations that 
contribute to the lexicosemantic organization of nominative 

units of this terminology as a holistic system, the presence of 

several nominative units to denote one concept indicates the 

dynamics of this language. We also recorded the phenomenon 

of antonymy, polysemy and homonymy, which emphasize the 
1 Sikora I. “Contemporary approach to terminological competence, management and terminology teaching on the basis of courses for translators 

offered by Polish higher education institutions”, Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Ed. By G. Budin, 

V. Lusicky, Vienna: University of Vienna, 2014. P. 500-508 [in English]. 
2 Gimer N.O. Termin yak osnova fakhovoi movy [Term as a basis of professional language], Lviv, 2008, P. 12–17 [in Ukrainian]. 
3 Kogan I. N. “Movna norma i termin” [Linguistic norm and term], Doslidzhennia leksikologii, gramatyky ukrainskoyu movoyu [Research of lexi-

cology, grammar in Ukrainian language, Dnipropetrovsk: Lithograph, 2010, Vol. 9, P. 27 [in Ukrainian]. 
4 Mishchenko A.L. Lingvistyka fakhovykh mov ta suchasna model naukovo-tekhnichnogo perekladu (na prykladi nimetskomovnoii fakhovoii 

komunikatsii): monografiya [Linguistics of professional languages and a modern model of scientific and technical translation (on the example of 

German-language professional communication): monograph], V.: New book, 2013, P. 38–40 [in Ukrainian]. 
5 Yenikeeva S.M. (1999). Formuvannia ta funktsionuvannia novykh slovotvorchykh elementiv angliiskoyu movoyu [Formation and functioning of 

new word-forming elements in English], Avtoref. na zdobut. nauk. stup. kand. filol. nauk., Zaporizhzhia, 1999, 20 p.  

[in Ukrainian]. 
6 Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachspiache: Eine Einfuhring [Means of communication of technical language: an introduction], Tubingen: 

Narr, 1985, URL: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:002016101 [in German]. 
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degree of professionalism of the selected terminological units. 

Nomination (process and result) is a linguistic modeling 

of reality through internalization in thinking, verbalization of 

concepts in accordance with the system-structural and 

onomasiological organization of a particular language. Naming 
processes must meet the needs of communication, in particular 

in the field of science, because the scientist can freely possess 

scientific discourse, direct and correct research only in the 

presence of a unified, standardized system of terms. 

There are two tendencies in the nomination of terms: 

1. Name and installation of new more modern accurate 

information, as most terms are concretized and clarified their 

content, have a specialization with a high level of 

professionalism. 

2. Savings of language resources: extensive use of 

borrowings, internationalisms for easy operation in scientific 
and professional discourses. Classification of professional 

vocabulary by semantic connections: synonyms, antonyms, 

homonyms, in addition, we find logical contextual thematic-

semantic fields, which are a combination of two – and more 

special lexical units by their semantics, which is based on the 

concept of "lexically coded" which reflects the connection 

between the concepts and semantic relations of the professional 

language for convenient operation in scientific and professional 

discourses. Examples of these trends are the terms of the 

studied discourse, which are characterized by a wide range of 

motivation and semantic transparency. The meaning of the term 
is conveyed here by means of standard values of constituent 

terminoelements, forming multicomponent terminological 

units, for example by means of frequency prefixes, suffixes, 

Latin terminoelements, where there is a system of economical 

placement of professional information, which occurs by means 

of abbreviations of initial reductions, blending models that 

result in values of professional vocabulary, such as telenursing 

– online medical services, care for patients outside the medical 

institution online, in self-isolation, or increased contagiousness 

of infectious diseases, this indicates the universality of the 

cognitive scheme and the preservation of the scientific concept. 
Telehealth start-up and resource guide7.  

Conclusions. The linguistic analysis allowed to confirm 

that the English thesaurus of the concept “Infectious diseases of 

the outer coverings of the human body”, as a guest of the 

sublanguage "Infectology" in morphological, syntactic and 

cognitively debatable aspects is a holistic terminology, the 

presence of various, according to the formation model, 

professional nominative units is evidence of constant 

development of this discourse in order to become an effective 

means of intercommunication for professionals. 

Prospects for further research: linguistic analysis of the 
English professional language “Infectology” guest “Kovid-19” 

in the field of social medical dimensions in the cognitive-

discoursive aspect with the object of fulfilment of lexicographic 

and codification vocabulary as material for compiling the 

branch dictionary of  “Infectology”. 
 
Галина Лапа, Альбіна Семисюк, Олександр Рак. 

Морфологічні, синтаксичні та когнітивно-дискурсивні аспекти 

англійського термінологічного тезаурусу “Інфекційні 

захворювання зовнішніх покривів тіла людини”. У статті 

розглядаються морфологічні, синтаксичні та когнітивно-

дискурсивні аспекти англійського термінологічного тезаурусу 

“Інфекційні захворювання зовнішніх покривів тіла людини”, 

аналізується відкритий характер його моделі, підкреслюється 

можливість введення додаткових дискриптів щодо деталізації 

семантичних та когнітивних властивостей вже існуючих фахових 

термінологічних одиниць з метою дослідження типологічного та 

лексикографічного опису фахової мови, що функціонує у 

англійському дискурсі “Інфектологія”. 

Мета статті – описати  номінації тезаурусу “Інфекційні 

захворювання зовнішніх покривів тіла людини” як частину  

медичного дискурсу, визначити їхні характерні ознаки, а саме: 

морфологічні, синтаксичні та когнітивно-дискурсивні особливості 

для поглибленого вивчення професійної мови та термінологічної 

лексики цієї галузі медицини.  

У дослідженні використано такі наукові методи та 

прийоми: описовий, статистичний, метод аналізу, морфологічного 

та синтаксичного моделювання, структурно-семантичний аналіз 

термінів тощо.  

Актуальність наукової розвідки полягає у потребі сучасних 

лінгвістичних досліджень щодо інтегрованого вивчення мовних 

явищ у професійній літературі, у необхідності з’ясування взаємодії 

їх структурних, семантичних та когнітивно-дискурсивних аспектів. 

Інтерес досліджуваного дискурсу пов’язаний з питанням 

функціонування професійної мови, інтерактивних процесів у науці 

тощо. 

 Висновок. Синонімічні відношення термінів, метафоризація, 

запозичення, перехід загальновживаних лексичних одиниць у 

термінологічну лексику засвідчують високий рівень 

систематичності термінів, необхідних для уніфікації, стандартизації 

професійної термінології, та є основою лексико-графічної 

кодифікації. 

Ключові слова: дискурсивна модель, конгнітивний аспект, 

фахова термінологія, термінологічна компетенція, англійський 

медичний дискурс “Інфекційні захворювання зовнішніх покривів 

тіла людини”. 
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(АПСНІМ), 2021, № 1(29), P. 57-60       

Наталия Скрыцкая,  Татьяна Никифорук  Лексическая семантика глаголов для обозначения проявления 

споров в английском языке. Семантическое значение глаголов для обозначения споров обосновывается культурой 

языка, привычками и традициями людей. Анализ глаголов для обозначения споров  базируется на формализованном 

методе лексико-семантического анализа. Этот метод исследует семы, объединены в лексические единицы, а также связи 

между ними. Актуальность исследования заключается в необходимости формирования новых сем, а также определения 

глаголов  высшей и наивысшей степеней полисемии, изучения  моносемантических рядов лексического значения глаго-

лов для обозначения споров в английском  языке. Целью статьи является исследование семантики глаголов для обозна-

чения проявления споров в английском языке. Методы исследования: описательный, аналитический, методы анализа и 

синтеза. Выводы. В результате исследования определены лексические и семантические особенности глаголов для обоз-

начения споров в английском языке. 

  Ключевые слова: глаголы споров, семы, лексемы, полисемия, моносемантические ряды, высшая и наивысшая 

степени обозначения глаголов, лексическое значение глаголов споров. 

Problem statement and its connection with 

important scientific tasks. The lexical set of English verbs 

denoting debate comprises 40 language units. Similar to 

contrasted Ukrainian lexemes, English language units have 

also been subdivided into three groups: verbs with the 
highest degree of polysemy, verbs with the middle degree of 

polysemy, and monosemantic ones.  

The urgency of the research is to study lexical 

semantics of the verbs denoting debate in English.  

The aim of the article is to identify common and 

distinctive semantic and monosemantic characteristics of the 

language units denoting debate in English language 

understudy.  

The first group of words denoting debate in English is 

represented by 5 lexical units possessing 8-6 meanings (to 

oppose, to argue, to fence, to struggle, to dispute). 
The first in this group is the lexeme to oppose which 

possesses 8 meanings characterizing it as a verb indicating 

the process of opposing someone as an antagonist: ‘to set as 

an opponent or adversary’, ‘to be in opposition’. The 

meaning of resistance is clearly obvious in the seme ‘to act 

against or furnish resistance to; combat’ which correlates 

this lexeme with the verb to dispute. The two verbs are also 

semantically close in the semes indicating opposition ‘to set 

against, esp. for comparison or contrast’ and ‘to set 

(something) opposite something else, or to set (two things) 

so as to be opposite one another’. The word to oppose also 
indicates the state of unfriendliness, enmity, and animosity – 

‘to be hostile or adverse to, as in opinion’ as well as 

preventing, inhibiting and baffling – ‘to hinder or obstruct’. 

The analyzed lexeme reveals its semantics in the set phrase 

as opposed to defined as follows: ‘as contrasted with’. 

The language unit to argue is semantically close to the 

word to dispute in its meaning ‘to participate in a formal 

debate’. The distinctive positive lexical feature of the 
analyzed verb is its ability to indicate discussing and 

clarifying the issue – ‘to state the reasons for or against’ 

and explaining, indicating – ‘to maintain in reasoning’, ‘to 

show; indicate’. The indication to convincing and presenting 

support is obvious in the meaning ‘to persuade or compel by 

reasoning’. In addition, the lexeme to argue is capable of 

forming set phrases revealing its semantics of debate: argue 

around and around – ‘to argue (about something) in a 

circuitous, indirect fashion, without an end or satisfactory 

result’, argue back – ‘to respond angrily or rudely at an 

inappropriate or unwelcome time’, argue out – ‘to discuss 
opposing views, with the goal of resolving a dispute’, argue 

the toss – ‘to dispute something’, arguing for the sake of 

arguing – ‘continuing a disagreement solely out of 

obstinacy’, can't argue with that – ‘a phrase used when one 

cannot or does not want to dispute what another person has 

said or suggested’1. 

The following semantics meanings: ‘to engage in 

skilful or witty debate, repartee, etc.’ and ‘to evade a 

question or argument, esp. by quibbling over minor points’ 

semantically refer the lexeme to fence to the semantic space 

of debate and unites it with the word to argue. The studied 
word is also used in the following positive meanings: ‘to 

construct a fence on or around (a piece of land, etc.)’, ‘to 

close (in) or separate (off) with or as if with a fence’, 

1 Oxford Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (date 30.03. 2021) [in English]. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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‘archaic to ward off or keep out’. The negative meanings of 

the lexeme include: ‘to fight using swords or foils’, ‘to 

receive stolen property’.  

The meaning of arguing and competing is characteristic 

to the verb to struggle – ‘to compete or argue with 
somebody/something, especially in order to get something’. 

Other meanings of the lexeme describe it as a verb of 

fighting, wrestling: ‘to fight against somebody/something in 

order to prevent a bad situation or result’, ‘to fight 

somebody or try to get away from them’. The analyzed word 

also denotes striving and attempting – ‘to try very hard to do 

something when it is difficult or when there are a lot of 

problems’ and toiling – ‘to move somewhere or do 

something with difficulty’. The lexical unit also reveals its 

semantics in the set phrase to struggle against someone or 

something – ‘to strive or battle against someone or 
something’2. 

The word to dispute possesses six meanings which 

describe it as the verb of arguing, debating ‘to engage in 

argument or debate’, ‘to argue or debate about’, ‘to argue 

against’, ‘call in question’, quarreling ‘to argue vehemently; 

quarrel’, ‘to quarrel or fight about; contest’ and opposing 

‘to strive against; oppose’.  Thus, the verb is semantically 

close to all lexemes with the highest level of polysemy – to 

oppose, to argue, to fence, to struggle.  In addition, the 

investigated language unit has the ability to form 
phrases: dispute something with someone – ‘to argue with 

someone about something, such as an amount of money’. 

The second group of lexemes denoting debate in 

English contains 26 verbs possessing 5-2 meanings and it 

represents the largest group in our investigation. It is 

composed of such lexical units as: to debate, to wrangle, to 

disagree, to clash, to discuss, to contend, to contradict, to 

withstand, to contest, to question, to quarrel, to collide, to 

bandy, to resist, to defy, to fend, to bicker, to agitate, to 

counter, to belie, to confute, to dissent, to controvert, to 

quibble, to thwart, to brawl. 

The language units to debate, to wrangle, to disagree, 

to clash and to discuss are characterized by 5 meanings. The 

verbs to debate and to wrangle share the meaning of being 

involved in argument ‘to engage in argument or discussion’. 

At the same time the words to debate and to clash coincide 

in the meaning ‘to dispute or disagree about’. The meaning 

‘to argue or discuss (a question, issue, or the like), as in an 
assembly’ semantically unites the verbs to debate and to 

discuss. The distinctive features of the word to debate are 

‘to participate in a formal debate’ and ‘to engage in formal 

argumentation with’, ‘to deliberate; consider’. In addition to 

above-mentioned features, the analyzed verb forms a phrase 

that allows to deeper disclose its semantics:  debate on 

something – ‘to hold a long and disciplined discussion on a 

particular subject’3. 

The word to wrangle is characterized mainly by negative 

semantics defined as ‘to argue or dispute, esp. in a noisy or 

angry manner’, ‘to argue or dispute’, ‘to obtain, often by 
badgering or scheming; wangle’ containing the indications of 

altercation, sharp disagreement and bickering. The only 

positive seme of the analyzed verb denotes tending the cattle – 

‘to tend or round up (cattle, horses, or other livestock)’. 

Moreover, the semantics of debate is revealed in the set phrase 

denoting squabbling: wrangle for an ass's shadow – ‘to argue 

over trivial matters’. 

The semantics of conflicting actions is the common 

feature of the language units to disagree and to clash. The 

main meaning of the verb to disagree is ‘to dissent in opinion 

(from another person) or dispute (about an idea, fact, etc.)’ 

which reveals its semantics of holding different opinions. In 
addition to the meaning of conflict, the analyzed language unit 

denotes the failure to correspond to something. The negative 

meaning of being not suitable or satisfactory is revealed in the 

seme ‘to be unacceptable (to) or unfavourable (for); be 

incompatible (with)’. The word is also characterized by its 

individual semantic feature ‘to be opposed (to) in principle’. 

The analyzed lexeme discloses its semantics in the set 

expression agree to disagree – ‘of two parties, to mutually 

accept that they simply do not (and will not) share the same 

view on a particular issue, in the interest of moving past the 

issue or avoiding further confrontation’ which is used to 
denote the way of resolving a conflict. 

 The language unit to clash is mostly characterized by 

negative semantics revealed in its two meanings: ‘to conflict; 

disagree’, ‘to engage in a physical conflict or contest (often 

fol. by with)’. The physical actions performed with a certain 

sound effect are expressed in the meanings ‘to strike or collide 

with a loud, harsh, usu. metallic noise’ and ‘to strike with a 

loud, harsh, usu. metallic noise’. The negative quality of the 

color is disclosed in the meaning ‘(of juxtaposed colors) to be 

offensive to the eye’.   

The word to discuss is characterized by positive 
semantics denoting the process of considering, deliberating: 

‘to speak with another or others about; talk over’, ‘to examine 

or consider (a subject) in speech or writing’. The process of 

human communication is expressed in the meaning ‘to speak 

with another or others about something’. The lexeme also has 

specific lexical meaning of considering something in speaking 

or in the written form: ‘to examine or consider a subject in 

speech or writing’. The positive semantic meaning ‘to come to 

an agreement as a result of a discussion’ indicates the way of 

overcoming various conflicts and concurring. 

Eleven lexemes to contend, to contradict, to withstand, 

to contest, to question, to quarrel, to collide, to bandy, to 

resist, to defy and to fend (4 meanings) are characterized by 

both common and distinctive features. The verbs to contend, 

to contest and to defy are united by their common semantics 

denoting fight and struggle against smb. or smth.  

The ability to form phrases is the characteristic feature of 

the language units to contend, to contradict, to withstand, to 

contest, to question, to quarrel, to collide and to bandy. 

Contend against someone or something – ‘to fight or compete 

against someone or something’ and contend with a problem – 

‘to put up with a difficulty; to struggle with the problems 
caused by someone or something’; be no contest – ‘used to say 

that one side in a competition is so much stronger or better 

than the other that it is sure to win easily’; to call in or into 

question – ‘to dispute; challenge’ and ‘to cast doubt upon; 

question’; to quarrel out – ‘to engage in a dispute or argument 

over some issue’; to quarrel with (smth.) – ‘to disagree with, 

argue against, or complain about something’; bandy words 

(with smb.) – ‘to argue with somebody or speak rudely to 

them’; to collide with someone or something – ‘to crash with 

or bump into someone or something’4.  

The distinctive feature of the lexeme to contend is its 
ability to be used in negative and positive meanings: ‘to 

struggle in rivalry, battle, etc; vie’ and ‘to argue earnestly; 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Longman Dictionary of Contemporary English for advanced leaners, 6th Edition. URL:  www.Idoceonline.com (date: 14.04.2021) [in English].   
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debate’, ‘(tr; may take a clause as object) to assert or 

maintain’.  

The lexical unit to contradict is characterized only by 

negative semantics which unites it with the language units to 

withstand, to defy and to resist in the seme indicating the 
process of opposing someone: ‘to assert the contrary or 

opposite of; to act or make efforts in opposition’. The verb 

under study also possesses the meaning of verbal differing or 

disproving: ‘to speak contrary to the assertions of’ and ‘to 

imply a denial of’. 

Apart from the meaning of opposing and resisting, the 

verb to withstand is characterized by the positive seme 

indicating endurance: ‘to bear; tolerate the effects of’.   

In addition to its semantics of opposing ‘to withstand, 

strive against, or oppose’, ‘to withstand the action or effect of’ 

and ‘to act or make efforts in opposition’, the word to resist is 
characterized by its semantic feature indicating restraining from 

something: ‘to refrain or abstain from, esp. with difficulty’.  

The language unit to defy has the specific meaning 

referring it to the military sphere – ‘to invite to do battle or 

combat’. The characteristic feature of the verb is its negative 

semantic indication to instigating negative feelings and 

conflicts: ‘to challenge or provoke (someone to do something 

judged to be impossible); dare’. It also has a positive semantics 

denoting the way of avoiding conflicts ‘to elude, esp in a 

baffling way’’. 

 The lexical meaning ‘to challenge; dispute’ indicating 
challenging and disputing unites the words to contest and to 

question.  The distinctive feature of the verb to contest is its 

indication of instructions on how to resolve the conflict through 

both peaceful and military action: ‘to struggle or fight for, as in 

battle’; ‘to dispute’; ‘to call in question; challenge’; ‘to 

contend’.  

The lexeme to question possesses its individual semantics 

of interrogating which is obvious in its two meanings: ‘to ask 

questions of; interrogate’, ‘to ask; inquire’. It also possesses an 

indication of doubting: ‘to make a question of; doubt’. 

The language units to quarrel and to bandy share the 
semantic meanings of the quarrel ‘to disagree angrily; 

squabble; wrangle’, ‘to exchange (words) in a heated or hostile 

manner’. Both lexemes have their individual distinctive 

features. The verb to quarrel is characterized by the meaning 

denoting terminating the relationship with other people – ‘to 

end a friendship as a result of a disagreement; fall out’ as well 

as denouncing – ‘to make a complaint; find fault’5. 

The verb to bandy contains the semantics of fighting and 

is defined as: ‘to give and receive (blows)’. The language unit is 

also used to denote human actions and manners of 

communicating: ‘(often foll by about) to circulate (a name, 
rumour, etc)’, ‘to throw or strike to and fro; toss about’.  

The word to collide is characterized by the individual 

semantics denoting ‘to clash; conflict’. It also indicates various 

physical activities: ‘to cause to collide’ and ‘to strike one 

another or one against the other with a forceful impact; crash’. 

The verb to fend is characterized by positive semantics 

denoting defending, fighting for the preservation of something, 

resisting ‘to ward off (often fol. by off)’, ‘to defend’, ‘to resist or 

make defense’ and ‘to provide; manage; shift’. 

The verbs to agitate, to bicker, to counter, to belie, to 

confute possess three meanings.  The lexemes in this subgroup 
share common lexical features as well as are characterized by 

their distinct semantic peculiarities.  

The words to bicker, to counter, and to belie are 

semantically close in their meaning ‘to oppose; to set 

(something) opposite something else, or to set (two things) so 

as to be opposite one another’.  

The word to bicker is characterized by the individual 

semantics and has the negative meaning ‘to engage in peevish 
argument; wrangle’. This meaning is also enhanced by the set 

phrase bicker about (something) – ‘to argue or squabble with 

someone about something’. In addition, the studied language 

unit is also used in the positive meanings ‘to run or flow 

rapidly’ and ‘to flicker; glitter’ denoting various parameters of 

physical phenomena. The meaning of opposition is 

characteristic to the lexeme to counter which is defined as ‘to 

move or act in opposition to; oppose’. The semes of responding 

in retaliation ‘to offer in response’ and ‘to meet or return (a 

blow) by another blow’ also describe the verb under study. The 

lexeme to belie is used in the meaning of contradicting and 
misrepresenting the information ‘to show to be false; 

contradict’, ‘to give a false impression of; misrepresent’. The 

negative meaning of deceiving also describes the studied verb 

‘to be false to or disappoint’. 

The language units to agitate and to confute share the 

semantics ‘to participate in a formal debate’. The verb to 

agitate expresses disturbing and troubling someone used in the 

meanings ‘to cause to move with violence or sudden force’ and 

‘to upset; disturb’. The language unit under study is also used 

in the positive meaning ‘to arouse interest in (a cause, for 

example) by use of the written or spoken word; discuss or 
debate’. The verb to confute possesses the meanings indicating 

disproving and refuting ‘to prove to be false, invalid, or 

defective; disprove’, ‘to prove (a person) to be wrong by 

argument or proof’. The language unit also denotes the process 

of confusing ‘to bring to naught; confound’. 

Five lexemes to dissent, to controvert, to quibble, to 

thwart and to brawl have two meanings.  

The verb to dissent possesses its specific semantics 

denoting disaccording ‘to differ in sentiment or opinion, esp. 

from the majority (often fol. by from)’ as well as rebuffing ‘to 

reject the doctrines or authority of an established church’6. 
The language units to controvert, to quibble and to thwart 

coincide in the meaning of ‘to oppose; to set (smth.) opposite 

something else, or to set (two things) so as to be opposite one 

another’ indicating oppose, resist and objection. 

However, they also have their specific semantic features. 

Thus, the language unit to controvert also denotes refuting and 

denying ‘to deny, refute, or oppose (some argument or 

opinion)’ while the verb to thwart is characterized by the 

semantics of preventing and frustrating ‘to oppose successfully 

or prevent; frustrate’. The lexeme to quibble expresses 

disagreement over minor issues ‘to argue or complain about 
trivial matters; bicker, carp, or cavil’. The meaning of eluding 

from direct answers also characterizes the studied word ‘to use 

evasive or ambiguous language; equivocate’. In addition, the 

language unit to quibble is used in the set expression quibble 

over (something) with (someone) – ‘to argue, dispute, or 

contend with someone over or about something, especially that 

which is trivial or petty’. 

The verb to brawl has negative connotation denoting 

fighting ‘to fight or quarrel angrily and noisily; wrangle’. It is 

also characterized by the positive semantics denoting physical 

parameters of sound ‘to make a bubbling or roaring noise, as 
water flowing over a rocky bed’. The language unit to thwart 

indicates movement ‘to be or move across’. 

The vocabulary denoting debate in the English language 

5 Ibidem.   
6 Ibidem. 
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is composed of 9 monosemantic verbs (to altercate, to 

canvass, to deliberate, to squabble, to repugn, to 

discord, to disaccord, to recalcitrarte and to feud)7.  

To altercate, to canvass, to deliberate and to 

squabble form the semantic microsystem with the 
following meaning: ‘to engage in argument or 

discussion; to argue or discuss’ which expresses a noise 

argument, heated discussion, debate, wrangle etc.  

The language unit to discord semantically relates 

with the lexeme to disaccord in the meaning of ‘to 

dispute or disagree about’. 

Other verbs in this group do not share common 

semantic features. The lexeme to feud reveals extremely 

negative semantics ‘to carry on or perpetuate a bitter 

quarrel or state of enmity; to continuously argue or 

fight with someone about someone or something’. The 

verb to repugn indicates expressing vigorous opposition 

‘to oppose or conflict (with)’, the semantics of the word 

to recalcitrate contains indications of a high degree of 

disagreement and disorder ‘show strong objection or 
repugnance; manifest vigorous opposition or 

resistance; be obstinately disobedient’. 

Our research has shown that each word is 

individual, but at the same time 6 monosemantic 

lexemes are interrelated in their meanings, forming the 

chain of direct and indirect connections.  

The results of the analysis of the verbs denoting 

debate in English are represented in Table 3.2 

manifesting the quantitative ratio and percentage of the 

singled out groups of verbs.  

7 Oxford Learner’s Dictionary…op.cit. 

№ Group of verbs Quantity Percentage 

1 Verbs with the highest degree of polysemy 5 12,5 % 

2 Verbs with the middle degree of polysemy 26 65% 

3 Monosemantic verbs  9 22,5% 

  Total 40 100% 

                                                                                               Table 1.1.  

Lexical stock of the language units denoting debate in English  

The data of the table prove that the verbs with the middle 

degree of polysemy comprise the largest group in the research 

sample making up 65% of all selected English language units. 

The group of monosemantic lexemes denoting debate is 

represented by 22,5% of lexemes while the group of verbs with 
the highest degree of polysemy is the least represented one and 

comprises 12,5% of the total sample. 

Conclusion. Individual characteristics of the verbs 

denoting debate in English  include:  

a) different semantic composition of the analyzed lexemes 

in the contrasted languages; 

b) overwhelming the negative meanings in the English 

language. 

c)  different ratio of lexemes according to the degree of 

polysemy.  

The relation of the lexical and semantic composition of 
the comparable words is represented by a matrix in which the 

lexical semantics of the studied verbs is revealed, their relations 

and the place in the language system, etc.  

 
Наталія Скрицька, Тетяна Никифорук. Лексична 

семантика дієслів на позначення прояву суперечки в 

англійській мові. Лексичне значення дієслів на позначення 

прояву суперечки визначається культурою мови, звичками і 

традиціями народу. Аналіз дієслів на позначення прояву 

суперечки  ґрунтується на формалізованому методі лексико-

семантичного аналізу. Даний  метод досліджує семи, об’єднані в 

лексичні одиниці, і, відповідно, зв’язки між ними. Завдяки цьому 

описано сферу впливу людини на повсякденне життя та відносини 

між людьми. 

 Історіографія. Дослідженням лексичного значення дієслів 

на позначення прояву суперечки в англійській мові займаються 

такі зарубіжні вчені, як А. Круз, Девід Крістал,   

Г. Ліч, М. Мьорфі, Пітер Метью та інші. 

 За основу дослідження взято такі лексикографічні джерела: 

Cambridge Advanced Leaner’s Dictionary,  Longman Dictionary of 

Contemporary English for advanced leaners, 6th Edition, Macmillan 

English Dictionary for Advanced Leaners, Mark Laster The Big Book 

of English Verbs 1st Edition, Oxford Learner’s Dictionary.   

   Актуальність даної проблематики зумовлена 

необхідністю аналізу формування нових сем, вищих та найвищих 

ступенів полісемії та утворення нових моносемантичних рядів  в 

лексичному значенні дієслів на позначення прояву суперечки. 

Метою статті є дослідження семантики дієслів на позначення 

прояву суперечки в англійській  мові. Об’єктом дослідження 

послугували особливості лексичного значення дієслів на 

позначення прояву суперечки в англійській мові. Методи 

дослідження: описовий, аналітичний, методи аналізу і синтезу. 

Наукова новизна полягає у тому, що вивчення дієслів на 

позначення прояву суперечки із визначенням їхніх ступенів 

полісемії та дослідженням моносемантичних рядів ще не були 

предметом аналізу. 

Висновки. У результаті дослідження  визначено лексичне 

значення дієслів на позначення прояву суперечки в англійській 

мові, а також проаналізовано різних ступенів полісемії цих 

дієслів.   

 Ключові слова: дієслова суперечки, семи, лексеми, 

полісемія, моносемантичні ряди, вищий та найвищий ступені 

визначення дієслів, лексичне значення дієслів суперечки. 
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Оксана Данилович. Парадигматические отношения между лексико-семантическими группами 

прилагательных в научном стиле английского языка. Статья посвящена изучению парадигматических связей 

прилагательных на семантическом уровне в научном стиле. Устанавливаются и сравниваются парадигматические связи 

в ядре и первой периферии. Цель статьи – исследовать и сравнить парадигматические связи прилагательных в научном 

стиле. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения парадигматических связей 

прилагательных в научном стиле. В исследовании использован статистический метод, а именно корелляционный анализ, 

который позволяет установить степень и характер связей. Выделение ядра и первой периферии, изучение связей как 

внутри ядра и 1 периферии, а также парадигматичских связей между ними является научной новизной работы. 

Выводы. Парадигматические связи ЛСГ прилагательных 1 периферии  болем независимы между собой, способны 

вступать в свободные связи. А между ЛСГ прилагательных ядра отмечаем тенденцию к зависимости, избирательности и 

взаимовлиянию.   

Ключевые слова: сочетаемость, прилагательное, лексико-семантическая группа, парадигматические связи. 

Постановка проблеми та її звʼязок із 

важливими науковими завданнями. Й. Трір 

підкреслює взаємопов’язаність усіх членів мовної 

структури: “У мові ніщо не існує самостійно, незалежно. 

Оскільки утворення структури мови складає основний її 
зміст, її сутність, усі лінгвістичні компоненти є 

результатом процесу утворення (членування) цієї 

структури. Кінцеве значення кожного компонента 

визначається остаточно і тільки за його відношенням та 

функціями у межах всієї лінгвістичної структури”1. Ідея 

системності лексики не суперечить інтуїтивним уявленням 

про різноманітні зв’язки, які існують між окремими 

словами та групами слів2. Системне вивчення лексики 

передбачає членування лексико-семантичної системи на 

семантичні поля, лексико-семантичні групи (далі ЛСГ), 

синонімічні ряди, тематичні ряди і т.д. ЛСГ є сукупностями 
слів, які об’єднані за принципом наявності в них загальної 

семантичної ознаки, первісного значення, що виступає як 

інваріант, а сполучуваність лексем через свої зв’язки 

виявляються як варіанти. У ЛСГ елементи зв’язані та 

об’єднані внутрішньомовними відношеннями. ЛСГ може 

містити слова, які позначають матеріальні об’єкти, ідеальні 

об’єкти, абстрактні та конкретні значення. Коли мова йде 

про парадигматичні зв’язки між словами, то при цьому 

зазвичай мають на увазі зв’язки між денотативними 

компонентами значень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Різноманітні 
парадигматичні відношення і зв’язки, які існують між 

елементами словникового складу, охоплюють такі явища 

як синонімію, антонімію, гіперогіпонімію тощо в працях 

Р.А. Будагова, Е.М. Верещагина, Г. Гочева, С.В. Кійко, 

М.П. Кочерган, Т.Б. Крючкова, В.В. Левицького, 

Л.А. Новикова, О.М. Селиверстової, Ю.С. Степанова, 

А.А. Уфимцевої та інших.   

Дослідження лексичного складу мови з погляду 

парадигматики не втра-чає своєї актуальності, про що 

свідчать численні роботи, при-свячені теоре-тич-ним і прак

-тичним аспектам цього аналізу, а саме: К. Бірмана, 
М. Зальгрена, С. Бордага, Ф. Сана, Х. Рубенштейна, 

С. Шульте, Г. Шутце, Дж. Перерзена, Р. Раппа, 

Г. Лапези, С. Еверта, П. Турна, П. Пантеля та ін. Цій 

проблемі присвячено багато робіт В.В. Левицького, 

Л.В. Бистрової, В. І. Кодухова, В.Г. Гака, Г.В. Гікової, 

Л. Когут, М. Попової та ін. Ми досліджували 

парадигматичні зв’язки у публіцистичному3 та 

1 Trier J. “Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung“ [The linguistic field. A dispute], Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Ju-

gendbildung, 1934, P. 25 [in German]. 
2 Shmelyov D.N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki [Problems of semantic analysis of vocabulary], М.: Nauka, 1973, P. 103  

[in Russian]. 
3 Danylovych O. D. “Paradygmatychni vidnoshennya prykmetnykiv na semantychnomu rivni u publitsystychnomu styli” [Paradigmatic 

relations of adjectives in the publicistic style], Pytannya suchasnoi filologii v konteksti vzaemodiy mov ta kultur [Questions of modern 

philology in the context of the interaction of languages and cultures](27-28 grudnya, 2019), Venice, Italy, 2019, P. 69–73 [in Ukrainian]. 
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художньому4 стилях, проте невивченими залишаються 

парадигматичні зв’язки у науковому стилі, що зумов-

лює актуальність нашого дослідження.  

Мета статті – проаналізувати та зіставити 

парадигматичні зв’язки прикметників у науковому 
стилі.  

Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка 

з наукових статей із різних галузей природничих і 

гуманітарних дисциплін: фізики, астрономії, хімії, 

біології, математики, юриспруденції, соціології, 

лінгвістики, літературознавств англійських та 

американських наукових журналів (The SPIE Magazine 

of Photonics Technologies and Application, The Scientific 

American, The Atmospheric Chemistry and Physics, The 

American Spectator, The Journal of the American 

Mathematical Society, The Independent Review, The 
Federal Communications Law Journal, The Law Journal 

UK, The Journal of English Linguistics, The Phonetica, 

The Sign Systems Studies). Загальний обсяг –10100 

словосполучень прикметників з іменниками.  

Методи дослідження. Лексика має системний 

характер, що доведено при пoділі слів на різні лексичні 

групи, підсистеми, елементи яких пов’язані між собою та 

існують у певних відношеннях. Мовлення є ймовірнісною 

системою, лінгвістичний розподіл якої можливо вивчити 

за допомогою квантитативного підходу. У дослідженні був 

використаний кореляційний аналіз, що дозволяє 
встановити ступінь і характер зв’язку між досліджува-

ними явищами5. Кореляція може бути позитивною (при 

прямо пропорційному зростанні обох ознак) або 

негативною (при обернено пропорційній зміні). Величина 

коефіцієнта кореляції коливається в межах від –1 до +1. 

Чим більша залежність існує між ознаками, тим більше 

величина коефіцієнта кореляції буде наближатися до 1, і, 

навпаки, при відсутності статистичної залежності 

величина коефіцієнта кореляції буде близькою до нуля чи 

дорівнюватиме нулю. 

 
де r – коефіцієнт лінійної кореляції,  

S – сума отриманих у результаті тієї чи іншої операції 

величин,  

xi – значення першої ознаки,  

yi – значення другої ознаки,  

x – середня (теоретична) величина значень першої 

ознаки,  

y – середня величина для другої ознаки6. 
Виклад основного матеріалу. На основі частоти 

вживання ЛСГ прикметників з ЛСГ іменників та 

кореляційного аналізу ми дослідили парадигматичні 

зв’язки ЛСГ прикметників, їх характер та ступінь. У 

дослідженні задіяно 22 ЛСГ прикметників. Принципи 

виділення ЛСГ прикметників, ЛСГ іменників та їх перелік 

наведені у нашій статті за 2004 р7. Для дослідження 

парадигматичних відношень треба знати число ступенів 

свободи df. При обчисленні коефіцієнта кореляції df= n-2, 

де n – кількість пар, які піддаються кореляції: df= 22-2=20. 

Значущі зв’язки при df= 20 дорівнює 0,42 (p=0,05). Тому 

зв’язки від 0,42 до 0,6 вважаються слабкими, від 0,61 до 0,8 

– середніми, від 0,81 до 1- сильними. 

За допомогою частоти вживання виділяємо ядро, 
ближню та дальню периферії. До ядра будуть входити 

наступні ЛСГ прикметників: 1) “За сферою 

діяльності” (2466), 2) “Вартість, значення, якість, 

функція” (1157), 3) “Вік, час” (590), 4) “Оцінка об’єкта 

щодо його форми, об’єму та величини” (1214), 5) “Оцінка 

об’єкта у його порівнянні з ознаками інших 

предметів” (2693), 6) “Інтенсивність, міра”  (462), 7) “За 

складом, матеріалом об’єкта” (342). 

До 1 периферії належать 5 ЛСГ прикметників: 1) 

“Національна приналежність” (127), 2) 

“Адміністративні, регіональні, класові 
розмежування” (108), 3) “Просторова оцінка щодо 

протяжності, відстані, тривалості” (285), 4) 

“Природний та фізичний стан” (193), 5) “За географічним 

розташуванням” (270). 

До 2 периферії належать ЛСГ прикметників: 1) 

“Емоційний стан, почуття” (51), 2) “Колір та 

яскравість” (4), 3) “Риси характеру, звички” (9), 4) 

“Поведінка та дії по відношенню до об’єкта” (48), 5) 

“Швидкість” (18), 6) “Температура” (21), 7) “Оцінка 

розумових здібностей людини” (25), 8) “Оцінка 

функціональних органів та частин тіла” (3).    
Як показує таблиця 1, спостерігаємо різні за своєю 

силою зв’язки між ЛСГ прикметників у ядерній групі. За 

кількістю співпадають сильні зв’язки (5) та слабкі (5). На 1 

зв’язок менше зафіксовано для середніх зв’язків. Немає 

жодної ЛСГ прикметників, яка б мала зв’язки з усіма ЛСГ 

прикметників ядерної групи. Зазначимо, що всі ЛСГ 

прикметників беруть активну участь в утворенні зв’язків, 

окрім ЛСГ прикметників “За складом, матеріалом 

об’єкта”. Дана ЛСГ утворює 1 сильний зв’язок з ЛСГ 

“Оцінка об’єкта щодо його форми, об’єму та величини”. 

Очевидно, ці ознаки найбільше корелюють між собою. 
Хоча у науковому стилі виділяється саме зв’язок матеріалу 

та форми, об’єму, величини. 

По три сильних зв’язки зафіксовано для ЛСГ 

прикметників “За сферою діяльності” та ЛСГ 

прикметників “Оцінка об’єкта у його порівнянні з 

ознаками інших предметів”. Ці три зв’язки співпадають 

для цих ЛСГ прикметників. Відзначаємо зв’язок з ЛСГ 

прикметників “Вартість, значення, якість, функція”, 

“Інтенсивність, міра” та між собою. Але не тільки 

сильні зв’язки перетинаються. Зауважимо, що середній 

зв’язок цих ЛСГ прикметників з ЛСГ прикметників 
“Оцінка об’єкта щодо його форми, об’єму та величини” 

та слабкий зв’язок з “Вік, час” також однакові. Ще одна 

подібність між даними ЛСГ визначається у відсутності 

зв’язку з ЛСГ прикметників “За складом, матеріалом 

об’єкта”. Тотожність парадигматичних зв’язків та 

найбільша кількість синтагматичних зв’язків (19 для 

кожної) та 18 спільних синтагматичних партнерів 

свідчить про високий ступінь кореляції між ними та їх 

взаємозалежність.  

r
x x y y

x x y y
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По два сильних зв’язки демонструють ЛСГ 

прикметників “Вартість, значення, якість, функція”  та 

ЛСГ “Інтенсивність, міра”, які співпадають з ЛСГ 

прикметників, що були розглянуті вище. Також 

визначається один середній зв’язок між цими ЛСГ 
прикметників та збіг слабкого зв’язку з ЛСГ 

прикметників “Вік, час”. Відмінність за силою зв’язку 

проявляється у зв’язку з ЛСГ прикметників “Оцінка 

об’єкта щодо його форми, об’єму та величини”, з якою 

ЛСГ прикметників “Вартість, значення, якість, 

функція” утворює сильний зв’язок, а з ЛСГ 

“Інтенсивність, міра” – слабкий. Ці ЛСГ прикметників 

також виявляють багато спільних ознак, збіг більшості 

парадигматичних зв’язків та десяти спільних ЛСГ 

іменників свідчать про спільні семантичні ділянки, які 

потребують відповідних ознак. 

Всього один сильний зв’язок фіксуємо для ЛСГ 

прикметників “Оцінка об’єкта щодо його форми, об’єму 

та величини” з ЛСГ “За складом, матеріалом об’єкта”. 

ЛСГ “Вартість, значення, якість, функція” має два 
сильних зв’язки з ЛСГ “За сферою діяльності” та 

“Оцінка об’єкта у його порівнянні з ознаками інших 

предметів”, два середніх з “Інтенсивність, міра” та 

“Оцінка об’єкта щодо його форми, об’єму та величини” 

та один слабкий зв’язок з “Вік, час”.   

Єдина ЛСГ прикметників, яка утворює всі слабкі 

зв’язки, є ЛСГ прикметників “Вік, час”. Це засвідчує, що 

дана ЛСГ прикметників утворює зв’язки, які є вільними і 

не взаємообумовлюють появу одна одної чи конкуренції 

між складовими парадигматичних партнерів.            

     1     2     3     4     5     6     7 

1.За сферою діяльно-

сті 

    × 0,948   0,574 0,651 0,989 0,961    - 

2.Вартість, значен-

ня, якість, функція 

      ×   0,495 0,644 0,943 0,754    - 

3.Вік, час         × 0,538 0,579 0,418    - 

4.Оцінка об’єкта 

щодо його форми, 

об’єму та величини 

          ×   0,671 0,466 0,899 

5.Оцінка об’єкта у 

його порівнянні з 

ознаками інших пре-

дметів 

            × 0,813    - 

6.Інтенсивність, 

міра 

               ×    - 

7.За складом, мате-

ріалом об’єкта 

                 × 

Таблиця 1.  Величини кореляції ЛСГ прикметників ядерної групи. 

         1         2         3        4        5 

Національна прина-

лежність 

       ×       -      0,784          -         - 

Адміністративні, 

регіональні, класові 

розмежування 

   

         × 

  

          - 

 

     0,817 

  

        - 

За географічним 

розташуванням 

          ×         -         - 

Просторова оцінка 

щодо протяжнос-

ті, відстані, три-

валості 

        

          × 

  

        - 

Природний та фі-

зичний стан 

                × 

Таблиця 2. Величини кореляції ЛСГ прикметників 1 периферії. 

Спостерігаємо обмеженість зв’язків серед ЛСГ 

прикметників 1 периферії. Виявлено два зв’язки, з них 

один сильний та один середній. Середній зв’язок 

зафіксований для ЛСГ прикметників “Національна 

приналежність” з ЛСГ “За географічним 
розташуванням” та сильний для ЛСГ 

“Адміністративні, регіональні, класові розмежування” 

з ЛСГ “Просторова оцінка щодо протяжності, 

відстані, тривалості”. Потрібно зазначити, що ЛСГ 

прикметників, які входять до 1 периферії, 

характеризуються щонайменш одним парадигматичним 

зв’язком. Малочисельність парадигматичних зв’язків, а 

також їх обмеженість у сильних та середніх зв’язках 

засвідчують їх незалежність та відсутність 
взаємообумовленості. 

Висновки. Аналіз зв’язків ЛСГ прикметників 1 

периферії з ядерною групою показав, що єдина ЛСГ 

прикметників “Національна приналежність” не 
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утворює жодного зв’язка з ЛСГ прикметників ядра. 

Натомість найбільшу кількість парадигматичних 

зв’язків має ЛСГ прикметників “Природний та 

фізичний стан” – шість зв’язків, з них три середніх з 

ЛСГ прикметників: “Вік, час”, “Оцінка об’єкта щодо 
його форми, об’єму та величини”, “За складом, 

матеріалом об’єкта” та три слабких: “За сферою 

діяльності”, “Вартість, значення, якість, функція”, 

“Оцінка об’єкта у його порівнянні з ознаками інших 

предметів”. Тобто ця ЛСГ виявляє взаємодію та 

взаємозалежність більшого ступеня, ніж інші ЛСГ 

прикметників 1 периферії. ЛСГ прикметників 

“Просторова оцінка щодо протяжності, відстані, 

тривалості” демонструє на два парадигматичні зв’язки 

менше, ніж ЛСГ прикметників “Природний та фізичний 

стан”. Виявлено один сильний зв’язок з ЛСГ 
“Інтенсивність, міра”, один середній з – “Вартість, 

значення, якість, функція” та два слабких. 

Єдиний середній зв’язок був зафіксований для ЛСГ 

прикметників “Адміністративні, регіональні, класові 

розмежування” з ЛСГ “Інтенсивність, міра”. З іншими 

ЛСГ прикметників ядерної групи відмічаємо відсутність 

зв’язків. Також один зв’язок було визначено для ЛСГ 

“За географічним розташуванням” з ЛСГ “За складом, 

матеріалом об’єкта”, який виявився слабким. 

ЛСГ 1 периферії утворюють незначну кількість 

зв’язків між собою, порівнюючи їх зв’язки з ЛСГ 
ядерної групи (дванадцять зв’язків). Хоча можемо 

відзначити чисельність парадигматичних зв’язків між 

ЛСГ прикметників 1 периферії та ядра, все ж таки 

єдиний сильний зв’язок свідчить про те, що ЛСГ 

прикметників 1 периферії є більш незалежними одне від 

одного, здатними вступати у вільні зв’язки. Проте, між 

ЛСГ прикметників ядра спостерігається тенденція до 

більшої залежності, вибірковості та взаємовпливу.   

 
Oksana Danylovych. Paradigmatic relations between 

lexical-semantic groups of adjectives in the scientific style of 

the English language. The article is dedicated to the study of 

paradigmatic relations of adjectives on the semantic level in the 

scientific style. Paradigmatic ties in the nucleus and the first 

periphery are determined and compared. The object of study is 

adjectives in the scientific style.  The subject of the study is 

paradigmatic ties on the semantic level.  The goal is to investigate 

and compare paradigmatic ties of adjectives in the scientific style.  

The topicality is caused by the necessity of study of paradigmatic 

ties of adjectives in the scientific style as they have not been 

investigated yet. In our study the statistical method was used such 

as the correlation analysis which helps to determine intensity and 

character of ties. The more there is the dependence between signs, 

the more the quantity of coefficient of correlation will approach to 

1. In case of the absence of the statistical dependence the quantity 

of coefficient of correlation will be about zero or equals zero.    

 Using the quantity of usage LSG of adjectives were divided 

into the nucleus and the first periphery. Due to the correlation 

analysis paradigmatic ties of LSG of adjectives within the nucleus 

and within the first periphery and between them were found and 

analyzed. In our study the statistical method was used such as χ² - 

which shows presence or absence of a tie. The coefficient K 

indicates the force (intensity) of ties. Due to it the ties are divided 

into strong, mean and weak ones. Statistically meaningful ties of 

lexical-semantic groups (LSG) of adjectives were analyzed. A 

scientific novelty is in distinguishing the nucleus and the first 

periphery and investigating paradigmatic ties between them.  

Conclusions. LSG of adjectives within the first periphery create 

not a big number of ties in comparison with the number of ties with 

LSG of adjectives of the nucleus. LSG of adjectives “Natural and 

physical state” and “Space value of distance and duration” are 

distinguished as making up the biggest number of ties with 

nucleus. The study shows that LSG of adjectives within of the first 

periphery are more independent between themselves and are able 

to have free ties. Paradigmatic ties of LSG of adjectives within the 

nucleus have the tendency to dependence and a mutual influence.  

 Key words: combinability, adjective, lexical-semantic 

group, paradigmatic ties. 
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Валентина Синица, Елена Мироник, Мария Тесленко. Бинарные терминологические словосочетания с 

базовой семой “erythema”. Цель и новизна исследования. В статье впервые исследуется статус терминологических 

словосочетаний с базовой семой “erythema”в структуре латинской медицинской терминосистемы. Прослеживается вер-

бальная кодификация отобранных терминологических словосочетаний в современных медицинских энциклопедических 

словарях. Осуществляется этимологический, морфологический, синтаксический анализ бинарных атрибутивных компо-

нентов терминологических словосочетаний, функционирующих в медицинском усном и письменном дискурсе. Методы 

исследования. Исследовательские задачи реализовывались путем использования совокупности методов и методик: при 

отборе фактического материала применялась методика сплошной выборки; структурно-словообразовательная методика 

использовалась с целью выявления словообразовательных моделей терминов; описательный метод позволил интерпре-

тировать результаты наблюдения. Выводы. Атрибутивный компонент в структуре бинарных терминологических слово-

сочетаний с базовой семой “erythema” отображает этиологический признак, симптоматику заболевания, форму, следст-

вие, клиническую экспрессивность. Другими словами, атрибутивный компонент в каждом конкретном случае осуществ-

ляет классификационную детализацию обозначаемого явления и тем самым способствует конкретизации клинических 

форм эритемы, что позволяет избежать неточностей при постановке диагноза. Преимущественное количество термино-

логических словосочетаний с базовой семой “erythema” составляют бинарные терминологические словосочетания, мо-

дель которых представлена схемой Subst. nom. sing. + Adject. nom. sing.; модель образования терминологических словосочета-

ний по схеме Subst. nom. sing. + Subst. gen. sing./gen. plur. представляется малопродуктивной; терминологические словосочетания с 

использованием предлогов относятся к непродуктивной модели терминообразования. 

Ключевые слова: латинская медицинская терминосистема, терминологические словосочетания, атрибутив-

ный компонент, морфолого-синтаксическая характеристика, этимология. 

Scientific novelty. Linguistic features of medical 

terminology remain in the center of attention of modern 

researchers given the need for in-depth study of the 

nomination mechanisms of concepts and phenomena 

represented in modern medical terminology, identification 
of compositional and semantic characteristics which will 

certainly contribute to standardization and unification of 

medical terminology in general and its individual 

terminological subsystems. Such sublanguages of medicine 

as ophthalmology (S.V. Shvetsova, Irkutsk, 2005), 

cardiology (K.V. Smirnova, Yaroslavl, 2012), nephrology 

and urology (M.V. Tokareva, Omsk, 2003), oncology (L.M. 

Gushchina, Moscow, 2004), genetics (M.F. Kobzheva, 

Kyiv, 1984) as well as a comprehensive description of terms

-mythologies in clinical psychology conducted by researcher 

T.V. Tritenko (Moscow, 2011) were undoubtedly noticed. 
The vast majority of publications and theses are based on 

English language, which is quite understandable given the 

undeniable influence of English on international medical 

terminology. Unfortunately, there is not much research 

devoted to the study of Latin medical terms, despite the 

influence of Latin language on the terminological fund of 

any modern medical terminology. Therefore, any scientific 

research in this direction is quite desirable and relevant. 

The aim of the study is to carry out the etymological, 

morphological, syntactic, cognitive and structural 

characteristics of Latin terminological units (hereinafter TU) 

with the basic seme “erythema”. The choice of the above-

mentioned TU as the basis for scientific research is 
explained, on the one hand, by the lack of any linguistic 

research in this area, on the other hand, by the sheer variety 

of clinical forms of erythema which can be both of 

physiological (erythema pudoris, erythema frigoris, 

erythema caloricum, et cetera) and of nonphysiological 

(erythema infectiosum, erythema brucellosum, erythema 

migrans, et cetera) nature. 

Study methods. The following methods were used 

while conducting the study: the method of continuous 

sampling which allowed the selection of actual material; 

descriptive method, due to which the inventory and internal 
interpretation of the selected TU were carried out; structural 

method for establishing connections and relationships 

between language elements. 

Object of research is the Latin TU with the seme 

“erythema” and their attributive components. 

Subject of research is the structure and etymology of 

binary TU and their attributive components. 

Source base. The actual material was obtained by 
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continuous sampling from the educational literature1, 

modern medical encyclopedic dictionaries2. Publication 

Whonamedit. The dictionary of medical eponyms3 served as 

a guideline for studying TU with eponymous components. 

Etymological conclusions were made on the basis of the 

dictionary by J.Kh. Dvoretskiy4.  

Analysis of recent research. The nomination problem 

of objects or phenomena by polylexemic terminological 

units is subjected to the works of many modern researchers 
(S.V. Brykina, 2012; Yu.S. Perevezentseva, 2014; 

G.V. Demidova, 2016; K.A. Degtyarenko, 2017: 

S.A. Leonova, 2018, etc.). The publications of 

Yu.S. Devyatko (2015), A.V. Kosenko (2015), 

O.Y. Snitovska (2017), L.V. Zastrizhna (2018) are worth 

mentioning regarding the status of terminological units in 

the medical terminological system. The works of  

T.D. Kiyak (1989), S.V. Grinyova (1993), S.V. Grinyov-

Grinevich (2008), V.M. Leichika (2008) served as 

methodological basis for current research. They formed a 

course of terminological work, including inventory, 
ordering, coordination and design of terminological systems. 

Particular attention was paid to the works of 

V.F. Novodranova, dedicated to compositional semantics on 

the basis of medical terminology (2002), problems of term 

formation in cognitive and communicative aspects (2003), 

semantic modification of the term in medical discourse 

(2011) and her monograph “Nominal word formation in 

Latin and its reflection in terminology” (Moscow, 2008), 

where the researcher first described word-forming models 

for the construction and organization of medical 

terminology. 

The main material. In the modern medical 

encyclopedic dictionaries, the term erythema is interpreted 

as “redness of the skin caused by the influx of blood to the 
capillaries”5; “redness of the skin due to dilation of blood 

vessels”6; “more or less persistent reddening of the skin 

associated with transient or stable dilation of blood 

vessels”7; “limited or diffused reddening of the skin due to 

active hyperemia occurring for various reasons”8. And 

although the definitions differ slightly, the key word 

“redness” remains unchanged being represented by the noun 

of Greek origin erythema, which corresponds with the verb 

erythainen – to paint in red. 

In general, word families with the basic seme erythema 

contain a significant number of TU: 25 in the dictionary 

edited by L. Petrukh9, 34 in the dictionary by K. Rudzitis10, 

but the largest in quantitative terms case, 40 TU, is 

presented the dictionary article in the medical illustrated 

dictionary by Dornald11. 

According to the number of attributive components TU 

can be divided into two groups: TU with one attributive 
component and TU with two attributive components. Three 

or more attributive components could not be detected. 

Binary TU syntactically make up the modifying 

construction “Noun + Adjective”. The first place is occupied 
by noun erythema, the second – by attribute expressed by 

adjective. Therefore, the terminological model can be 

schematically denoted as follows: Subst. nom. sing. + Adject. 

nom. sing. Regarding morphological characteristics of adjective 

components, in sixteen cases adjective belongs to the first 

class of Latin adjectives and only in four cases to adjectives 

of the second class (erythema simplex, erythema solare, 

erythema annulare, erythema fugax) are used. The main task 

of adjectives is to perform the classification function, to 

specify the meaning of the basic terminological unit, to 

detail the concept expressed by the seme “erythema” and 
thus “to help improving the structure of the information and 

communication process”12. The study results found the 

binary TU adjectives to indicate: 

etiological feature: erythema infectiosum – infectious 
erythema characterized by airborne transmission and causes 

fever and rash mainly on the face and extremities; The 

adjective infectiosum (dictionary form infectiosus, a, um) 

belongs to the first class adjectives and is a derivative of the 

Latin verb inficio, feci, fectum, ere meaning to infect; 

erythema brucellosum – brucellosis erythema: large 

erythema with itching caused by brucellosis. In this case, the 

adjective brucellosum (vocabulary form brucellosus, a, um) 

1 Infektsiini khvoroby [Infectious disease]: pidruchnyk (VNZ IV r. a.), O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V.  Shkurba ta in.; za red. 

O.A. Holubovskoi, 2-e vyd., Kyiv: Medytsyna, 2018, 688 p. [in Ukrainian]; Vozianova Zh.I. Infektsiini i parazytarni khvoroby [Infectious 

and parasitic disease], t. 1, Kyiv: Zdorovia, 2001, 856 p.; t. 2, Kyiv: Zdorovia, 2002, 658 p.; t. 3, Kyiv: Zdorovia, 848 p. [in Ukrainian]; 

Titov M.V., Titov V.M. Symptomy i syndromy pry infektsiinykh khvorobakh [Symptoms and syndromes of infectious diseases], Lviv: 

Lvivskyi derzh. med. in-t, 1993, 128 p. [in Ukrainian]. 
2 Iliustrovanyi anhlo-ukrainskyi medychnyi slovnyk Dornalda u dvokh tomakh [Dornald's English-Ukrainian medical dictionary is illus-

trated in two volumes], Lviv: Nautilius, 2002, 2688 p. [in Ukrainian]; Ukrainsko-latynsko-anhliiskyi medychnyi entsyklopedychnyi slov-

nyk u chotyrokh tomakh [Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary in four volumes], Vol. 1 A-D, ukladachi: L.I. Petrukh, 

I.M. Holovko, Kyiv: VSV “Medytsyna”, 2012, 700 p.; Vol. 2, Vol. 3 O-S, ukladachi: L.I. Petrukh, I.M. Holovko, Kyiv: VSV 

“Medytsyna”, 2016, 744 p.; Vol. 4 T-Ya, ukladachi: L.I. Petrukh, I.M. Holovko, Kyiv: VSV “Medytsyna”, 2016, 600 p.; Rudzitis K. Ter-

minologia medica in duobus voluminibus [Medical terminology in two volumes], Vol. 1, Riga: Liesma, 1973, 1039 p., Vol. 2, Riga: Lies-

ma, 1977, 866 p. [in Ukrainian]; Georgi Arnaudov. Terminologia medica polyglotta [Medical terminology]: Latinum-Russkyi-English-

Francais-Deutsch, Sofia: Medicina et Physcultura, 1979, 943 p. [in Russian]; Volfson S.Y. Latyno-russkyi medytsynskyi slovar [Latin-

Russian Medical Dictionary], Moskva: Medhyz, 1957, 424 p. [in Russian]; Knipovych M.F. Slovnyk medychnoi terminolohii: latynsko-

ukrainsko-latynskyi [Dictionary of medical terminology: Latin-Ukrainian-Latin], Kyiv: Derzhavne medychne vydavnytstvo URSR, 1948, 

P. 139 [in Ukrainian]. 
3 Whonamedit. The dictionary of medical eponyms. URL: /access mode: www. whonamedit.com [in English]. 
4 Dvoretskiy I.H. Latinsko-russkiy slovar [Latin-russian dictionary], Moskva: Russkiy yazyik, 1976, 1096 p. [in Russian]. 
5 Ibidem, Vol. 1, P. 805. 
6 Ibidem, Vol . 2,  P. 9. 
7 Ibidem, Vol. 1, P. 617. 
8 Ibidem, P.133. 
9 Ibidem, Vol. 2, P.89. 
10 Ibidem, Vol. 1, P. 617–618. 
11 Ibidem Vol.1, P. 805–806. 
12 Vakariuk L., Panko S. “Slovospoluchennia terminolohichnoho kharakteru v slovotvori” [Phrases of terminological nature in word for-

mation], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, Chernivtsi: Ruta, 2007, Vyp. 321–322, Р. 33 [in Ukrainian]. 
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is a name-derived notion: because the English doctor Sir 

Devid Bruce (1855-1931) was able to identify small gram-

negative immobile cocobacteria that cause brucellosis (Lat. 

brucellosis), an infectious disease of zoonoses; erythema 

toxicum (another name for erythema venenatum13 is toxic 
erythema caused by the action of exotoxins or endotoxins. 

The attributive component toxicum (dictionary form toxicus, 

a, um) is of Greek origin, formed from the noun toxon, 

meaning poison; the participle venenatum (dictionary form 

venenatus, a, um) is of Latin origin, derived from the verb 

veneno, avi, atum, are meaning to poison. Note that in 

medical discourse preference is given to TU erythema 

toxicum. The reason for this is thought to lie in the 

widespread use of the original Greek term element tox-, 

toxic-, toxi- in medical clinical terms, e.g. toxicitas, 

toxicophobia, toxicoinfectio, toxigenesis, toxaemia, etc.; 
erythema traumaticum – traumatic erythema caused by 

shock, friction or pressure. The component traumaticum 

(dictionary form traumaticus, a, um) is derived from the 

Greek noun trauma, atis n meaning injury; erythema 

saturninum – erythema caused by lead poisoning. According 

to G. Arnaudov14, the adjective saturninus, a, um refers to 

the alchemical term meaning lead (modern name Plumbum, 

i n), and is derived from the mythical name of the god and 

planet Saturnus. 

symptom of the disease: erythema nodosum –nodular 

erythema, i.e. dense painful bright or bluish-red nodules of 

various sizes on the anterior surface of legs, rarely forearms. 

The component nodosum (dictionary form nodosus, a, um) 

is a first class adjective formed from the Latin noun nodus, i 

m (the second declension). According to the data, TU 
erythema nodosum first appeared in 1779 thanks to the 

English dermatologist R. Willan (1757-1812); 

clinical expressiveness; erythema subitum – sudden 
erythema, i.e. an infectious disease with an acute onset, 

fever, moderate intoxication and elements of a rash in the 

form of small pale pink spots (according to the data, first 

described in 1900). The component subitum (dictionary 

form subitus, a, um) is the past participle passive of the verb 

subeo, ii, itum, ere meaning to sneak up, approach, attack; 

erythema fugax – transient erythema. The attributive 

component fugax (vocabulary form fugax, acis) – transient – 

corresponds to the Latin verb fugio, fugi, fugiturus, ere 

meaning to run, pass and indicates redness of the skin, 

which quickly appears and passes; 

form: erythema annulare – annular erythema i.e. 

erythema in which the skin lesions have a rounded shape. 

The attributive component annulare (dictionary form 

annularis, e) is a second class adjective, formed by the 
suffix -ar, attached to the base of the noun anulus, i m (the 

second declension) meaning a circle; erythema gyratum – 

spiral erythema characterized by the appearance of tortuous, 

annular, arcuate or reticular lesions with enlightenment in 

the center. Etymologically, the second component of the TU 

is a past participle passive of the Greek verb gyro, avi, atum, 

are meaning to turn, to bypass; erythema figuratum – 

figured erythema. The component figuratum (dictionary 

form figuratus, a, um) is a past participle passive of the 

Latin verb figuro, avi, atum, are meaning to form, give 

shape; 

consequence: erythema infrarubrum – infrared 

erythema caused by the skin reaction to the infrared rays; 

erythema ultraviolaceum – ultraviolet erythema which 

occurs due to the influence of ultraviolet rays on a certain 

area of skin. The adjectives infrarubrum (dictionary form 

infraruber, bra, brum) and ultraviolaceum (dictionary form 

ultraviolaceus, a, um) refer to adjectival composites. It is 
worth noting, that Latin adjectival composite on the basis of 

Latin medical terminology were sufficiently studied by M. 

M. Teleky15, who, taking into account the partial language 

approach to the adjectival composites analysis, singled out 

nine possible formation patterns dividing them into 

productive, semiproductive and unproductive. One of the 

above-mentioned analyzed patterns is relevant to our study: 

the adjective ultraviolaceus, a, um is formed by combining 

the Latin adverb ultra meaning on the other side, above – 

with the supporting adjective violaceus, a, um, which in turn 

is formed from the noun viola, ae f. The noun viola means 
violet (plant) and violet (color) as recorded in the Latin 

dictionary of I.Kh. Dvoretsky16, furthermore, Pliny the Elder 

in his existing work “Historia naturalis” repeatedly used the 

adjective violaceus, a, um meaning violet, purple. Another 

adjective – infraruber, bra, brum – is formed by joining the 

basic adjective ruber, bra, brum and Latin prefix infra- 

which has the meaning below,  under, after, behind. 

Etymologically, both adjectival composites are exclusively 

of Latin origin. 

In addition to the TU with adjectives as attributes, the 

study showed TU with nouns occupying the second position 

as well as several prepositional constructions. The more 

detailed description of these TU follows: 

1) TU with a noun substituting an attributive 

component. Syntactically, this construction refers to a 

modifying construction “Noun + Noun”, the first position is 

occupied by the basic terminological unit erythema, the 

second – the noun in the genitive singular (6 examples: 
erythema iridis; erythema palmae; erythema radiationis; 

erythema irradiationis; erythema gravidarum). This also 

includes a binary TU with an eponym as an attributive 

component: erythema Gamelli (J.A. Gamelli, a modern 

American physician) is a paraneoplastic lesion of the torso 

skin in the form of erythema, which migrates rapidly. 

2) TU having prepositions. Only three such cases were 

found in the dictionary by K. Rudzitis17: erythema ab igne, 

erythema ab acribus, erythema e frigore. 

According to the study there are synonymous names, 

which may or may not include the key term erythema 

among binary TU. Some examples are provided below to 

illustrate the notion. Thus, according to the dictionary by  

K. Rudzitis18, erythema infectiosum is synonymous to 

megalerythema epidemicum, morbus quintus, morbus 

Stickeri. The appearance of the term erythema infectiosum 

in medical discourse dates back to 1899, three years after 

Theodor Escherich (Austrian pediatrician, 1857–1911) in 
1896 classified the disease as an independent nosological 

unit. The term morbus quintus was created due to the fact 

13 Ibidem, Vol. 1, P. 618. 
14 Ibidem, P. 410. 
15 Teleky M.M. “Latynski prykmetnykovi kompozyty u medychnii terminolohii” [Latin adjective composites in medical terminology], 

Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky , [Scientific Herald of 

National Sciences], Kyiv: Milenium, 2017, Vyp. 263, P. 94–103 [in Ukrainian]. 
16 Ibidem, P. 1082. 
17 Ibidem, Vol. 1, P. 617. 
18 Ibidem, Vol. 1, P. 618. 
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that scientists tend to consider this disease as one of the six 

most common childhood rashes. The TU megalerythema 

epidemicum structurally contains a substantive composite 

megalerythema, which, in turn, is divided into a morpheme of 

adjective origin megal- (Greek adjective megas, megale – 
large) + noun erythema; an adjective of Greek origin 

epidemicus, a, um (derived from the Greek noun epidemia, ae f 

– the rapid and widespread spread of infectious disease in the 

area) is used as a detailed component. 

In the course of the study it was found that different parts 

of speech and syntactic constructions are used to denote the 

same concept. This refers to a pathological erythema that can 

be seen on the palms (liver disease, rheumatoid arthritis, even 

during pregnancy) or on the palms and soles (a hereditary 

disease associated with abnormal arterial and venous 

anastomoses). Thus, palmar erythema in some sources is 

presented as a binary TU with an adjectival component 

specifying the place of erythema: erythema palmare (erythema 

plantare), where the attribute is derived from the noun palma, 

ae f – palm (planta, ae f – sole) and is presented as an adjective 
of the second group. However, the dictionary by L. Petrukh 

distinguishes another TU with a noun in genitive plural serving 

as an attributive component: erythema palmarum (similarly: 

erythema plantarum). Both constructions from the point of 

view of Latin grammar have the right to exist, but, never the 

less, comparisons with the corresponding TU in English: 

palamar erythema, plantary erythema indicate in favor of TU 

with an adjectival component. This fact once again confirms 

the statement of M.N. Chernyavsky about the disorder of 

medical terminology. 

Summarizing up the data, it should be noted that: 

1. The vast majority of TU with the seme “erythema” 

consists of the binary terminological units formed in the pattern 

“Subst. nom. sing. + Adject. nom. sing.”; 

2. Model of TU formation according to the pattern “Subst. 

nom. sing. + Subst. gen. sing./ gen. plur.” is unproductive; 

3. TU using the prepositions belong to the unproductive 

model of term formation. 

4. The attributive component, regardless of the model of 

TU formation, in each case provides a classification detail of 

the denoted phenomenon and thus contributes to the 

specification of clinical forms of erythema and allows to avoid 

misunderstandings between dermatologists and infectious 

disease specialists. 

Prospects for further research. According to the 

preliminary sample, there are more than 20 TU with a nucleus 

base of erythema and two attributive components in medical 

discourse. A linguistic study of the structural and etymological 

aspects of these polylexemic nominations is thought to provide 

a complete description of the functioning TU with the basic 

seme “erythema” in the Latin medical terminology to 

understand the mechanisms of term formation at the present 

stage of medicine development. 
 
Валентина Синиця, Олена Мироник, Марія Тесленко. 

Мета і новизна дослідження. У статті вперше досліджується 

статус термінологічних словосполучень з базовою семою 

“erythema” в структурі латинської медичної терміносистеми. 

Простежується вербальна кодифікація відібраних 

термінологічних словосполучень в сучасних медичних 

енциклопедичних словниках. Здійснюється етимологічний, 

морфологічний, синтаксичний аналіз бінарних атрибутивних 

компонентів термінологічних словосполучень, що функціонують 

в медичному усному та писемному дискурсі. Методи 

дослідження. В ході дослідження використано метод суцільної 

вибірки, який уможливив добір фактичного матеріалу; описовий 

метод, завдяки якому здійснено інвентаризацію та внутрішню 

інтерпретацію відібраних термінологічних словосполучень; 

структурний метод для встановлення зв’язків і відношень між 

мовними елементами. Висновки. За результатами дослідження 

встановлено, що атрибутивний компонент у структурі бінарних 

термінологічних словосполучень з базовою семою “erythema” 

окреслює етіологічну ознаку, симптоматику захворювання, 

форму, наслідок, клінічну експресивність, тобто, атрибутивний 

компонент в кожному конкретному випадку здійснює 

класифікаційну деталізацію позначуваного явища і тим самим 

сприяє конкретизації клінічних форм еритеми та дозволяє 

уникнути непорозумінь при виставленні діагнозу. Переважну 

більшість термінологічних словосполучень з семою 

“erythema”складають бінарні термінологічні словосполучення, 

утворені за схемою Subst. nom. sing. + Adject. nom. sing.; модель 

утворення термінологічних словосполучень за схемою Subst. nom. 

sing. + Subst. gen. sing./gen. plur. є малопродуктивною; термінологічні 

словосполучення з використанням прийменників відносяться до 

непродуктивної моделі терміноутворення. 

Ключові слова: латинська медична терміносистема, 

термінологічні словосполучення, атрибутивний компонент, 

морфолого-синтаксична характеристика, етимологія. 
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Наталия Береговенко, Наталия Демченко. Особенности применения и способы перевода английских 

параметрических прилагательных для обозначения общего малого размера (на материале фильмов канала BBC 

“The Blue Planet” и “Life”). Научная новизна статьи заключается в том, что, несмотря на значительные достижения 

отечественной и зарубежной лингвистики в изучении английских параметрических прилагательных, проблема их 

полевой семантики с достаточно широким диапазоном лексической сочетаемости до сих пор остается недостаточно 

изученной. Поэтому в данной работе освещается проблема адекватного перевода и выбора лексического соответствия из 

широкого ряда синонимов, входящих в лексико-семантическую группу параметрических прилагательных. Новым также 

является и материал исследования – англоязычные фильмы и их устный синхронный перевод, который фиксировался 

нами в письменной форме. Основным методом исследования является комплексный переводоведческий; также 

используются индуктивный и дедуктивный методы для обобщения отобранного языкового материала и вывода новых 

положений на основе общеизвестных. Выводы. Параметрические прилагательные микрополя для обозначения малого 

общего размера small, little, tiny, minute, microscopic, miniature, slight воспроизводятся при переводе адекватно. В отличие 

от других параметрических прилагательных этого же микрополя, small и tiny употребляются с большим количеством 

компаративных структур. В основном замечено использование таких лексико-грамматических трансформаций при 

переводе, как замена слова одной части речи на слово другой (номинализация, адвербализация), лексическая 

(контекстуальная) замена, смысловое развитие, антонимический перевод.  

Ключевые слова: параметр, прилагательное, перевод, семантика, фильм, переводческие трансформации. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Основними формами існування матерії є 

час, рух та простір. Параметричність є однією з 

фундаментальних якостей останнього. Люди різних 
національностей завжди усвідомлювали різницю у 

розмірах осіб та предметів і відчували потребу передати 

її у своєму мовленні. З'являлися відповідні лексичні 

одиниці, які були покликані якнайточніше пояснити 

розмір кого- або чого-небудь. Мовні одиниці зі 

значенням величини є, очевидно, однією з найдавніших 

лексичних груп будь-якої мови1. 

Сучасний етап розвитку лінгвістики 

характеризується посиленою увагою до системного 

аналізу та структурування лексичного складу мови, 

зокрема назв розміру. Праця присвячена дослідженню 
параметричних прикметників в англійській мові та 

способів їх перекладу на українську та російську мови 

на матеріалі фільмів каналу BBC “The Blue Planet” та 

“Life”. Під поняттям “параметричні прикметники” ми 

розуміємо прикметники, які означають великий чи 

малий розмір предметів та об`єктів навколишнього 

світу.  

Параметричним прикметникам присвячена низка 

праць у вітчизняних мовознавчих студіях. Дослідження 

прикметників розміру здійснювалося не тільки на 

матеріалі різних мов (української, російської, 
англійської, німецької, давньогрецької та інших), але й в 

різних аспектах, як-от: 1) їх структурно-семантичних 

особливостей (Архелюк В. В., Гумовська Г. Н.,  

Дзеньдзюра Н. І., Жукова В. В., Кривченко Е. Л., 

Любкін В. В., Маргалітадзе Т. Д., Рудик Т. З., 

Соколова В. М., Соловйова О. В., Стальмашевська Е. В., 

Хавкіна О. М., Шрамм А. Н.,  Щебликіна Т. А., Givon T.); 

2) їх парадигматичних особливостей (Архелюк В. В.); 

3) синтагматичних особливостей (Архелюк В. В., 

Левицький В. В., Сергєєва Е. Н., Beard R., Bolinger D.); 4) в 

типологічно-зіставному аналізі (Кшановський О. Ч.); 5) 
сполучуваності таких прикметників у когнітивному 

аспекті (Андрусь А. Ф., Архелюк В. В., Афанасьєва Т. В., 

Бистрова Л. В., Гумовська Г. Н., Пахолок Г. М., 

Соловйова О. В.); 6) синонімія та антонімія (Аксьонова-

Пашковська Г. В., Бублик О. В., Денисова С. П., Олівер Е., 

Харитончик З. А.); 7) компаративний аналіз (Зімон Г., 

1 Arhelyuk V. V. Prykmetnyky rozmiru v suchasnij anglijs`kij movi [Adjectives of dimension in modern English]: avtoref. dy`s. … kand. 

filol. nauk: 10.02.04, Chernivtsi, 1999, P. 213 [in Ukrainian]. 
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Котнюк Л. Г., Kiefer F.); 8) кількісні параметри 

(Бистрова Л. В., Капатрук М. Д., Линник Т. Г.); 

9) граматика (Вольф Е. М.). Незважаючи на значні 

досягнення  вітчизняної та зарубіжної лінгвістики у 

вивченні параметричних прикметників та стале 
зацікавлення  вчених ними,  не розв`язаною й досі 

залишається низка проблем. Так, проблема польової 

семантики прикметників з їх широким діапазоном 

лексичної сполучуваності належить до недостатньо 

вивчених, хоча вони  активно вступають в синонімічні 

та антонімічні зв’язки та відношення. Крім того, 

недостатньо висвітлена проблема адекватного 

перекладу та вибору лексичного відповідника з 

широкого кола синонімів, які входять до лексико-

семантичної групи параметричних прикметників. Це 

зумовлено тим, що синоніми нерідко характеризуються 
тільки незначними семантичними і стилістичними 

відмінностями, про які зазвичай не здогадуються люди, 

що вивчають англійську мову, але які обов`язково 

потрібно знати перекладачеві, щоб зробити правильний 

вибір варіанта перекладу2.  

Актуальність нашого дослідження визначається 

спрямуванням сучасних лінгвістичних студій до 

вирішення проблем, пов`язаних з мовною картиною 

світу. На лінгвістичному ґрунті актуальним залишається 

спеціальне вивчення прикметників величини у 

перекладознавчому аспекті, а також визначення їх 
функціональних характеристик.  

Мета наукової розвідки – описати англійські 

параметричні прикметники на позначення загального 

малого розміру та шляхи їх відтворення українською та 

російською мовами на матеріалі фільмів каналу BBC 

“The Blue Planet” та “Life”.  

Мета цієї праці зумовлює вирішення таких 

завдань: визначити місце прикметників величини на 

позначення загального малого розміру у лексичній 

системі англійської мови та виявити особливості їх 

вживання; окреслити основні способи відтворення 
англійських параметричних прикметників на 

позначення загального малого розміру засобами інших 

мов (українською, російською); здійснити 

дистрибутивний аналіз, тобто проаналізувати основні 

тенденції сполучуваності досліджуваних прикметників.  

Методи дослідження. Аналіз параметричних 

прикметників здійснений із застосуванням 

комплексного перекладознавчого, індуктивного та 

дедуктивного методів для узагальнення відібраного 

мовного матеріалу та виведення нових положень на 

основі загальновідомих; методу суцільної вибірки – для 
формування корпусу досліджуваного матеріалу; методу 

зіставного та перекладознавчого аналізу текстів 

оригіналу та перекладів й контекстуального аналізу; 

елементів кількісного аналізу – для визначення ступеня 

репрезентативності досліджуваного явища в фільмах 

каналу BBC “The Blue Planet” та “Life”; методу 

лінгвістичного опису – для безпосереднього 

дослідження явища в тексті, систематизації та 

узагальнення особливостей перекладу параметричних 

прикметників.  

Матеріал дослідження був дібраний методом 

суцільної вибірки із двох фільмів каналу BBC “The Blue 

Planet” та “Life”, які відповідно складаються із восьми 

та десяти серій по сорок п`ять хвилин кожна та їх 

перекладу, з яких виокремлено 1500 прикладів. Для 

відстеження витоків і специфічних рис та подальшого 
розвитку явища ми зверталися до етимології вказаних 

одиниць. 

Наукова новизна праці полягає в тому, що це 

перше дослідження параметричних прикметників у 

вітчизняній англістиці, висвітлене у перекладознавчому 

аспекті. Крім того, визначено місце прикметників 

величини у лексичній системі англійської мови та 

виявлено особливості їх вживання, окреслено основні 

способи відтворення та причини залучення 

перекладацьких трансформацій, схарактеризовано 

основні класифікації параметричних прикметників та 
здійснено дистрибутивний аналіз. Новим є матеріал 

дослідження – англомовні фільми та їхній усний 

синхронний переклад, який ми зафіксували у письмовій 

формі . Перекладознавчий аспект розглянуто з погляду 

множинності текстів перекладу. Вперше проведено 

цілісний аналіз та встановлено особливості відтворення 

англійських параметричних прикметників.  

Виклад основного матеріалу. Поняття розміру, 

що лежить в основі досліджуваної лексико-семантичної 

групи (далі ЛСГ) параметричних прикметників, 

відноситься до числа найважливіших категорій буття, 
що характеризує явища та предмети реальної дійсності. 

Будь-яка діяльність людини, її існування здійснюється в 

рамках певного простору і часу. Тому не викликає 

подиву той факт, що пізнавальна категоризація цих 

понять є досить важливою і спрямована на 

систематизацію даних про навколишнє середовище.  

Беручи за основу класифікацію Т. Линник, ми 

розділили параметричні прикметники на мікрополя на 

позначення великого / малого загального розміру, 

великої / малої довжини, великої / малої висоти, 

великої / малої товщини, великої / малої  ширини, 
великої / малої глибини. У нашій праці мова буде йти 

про параметричні прикметники на позначення малого 

загального розміру. Це мікрополе, порівняно з 

мікрополем на позначення загального великого розміру, 

представлено значно меншою кількістю номінацій. До 

синонімічного ряду “малий, невеликий” входять 

прикметники little та small. Останні, як це зазначається в 

багатьох дослідженнях, мають значні відмінності в 

емоційному плані, оскільки small – нейтральне слово і 

не має емоційного компонента, а отже, передає 

об`єктивну ознаку предмета, тоді як little – емоційно 
забарвлене і характеризує погляди мовця на певні 

предмети і виражає почуття людини щодо того чи 

іншого явища, предмета тощо3. Відомий ведучий-

натураліст Девід Аттенборо використовує цікаві 

порівняння. Як відомо, порівняння будується на мовній 

основі. У ньому два явища наближаються на основі 

знайдених загальних ознак з метою кращого розкриття 

одного за допомогою іншого. Причому наближення ці 

об'єктивно значущі і в той же час індивідуальні: вони 

відбивають особливе бачення світу. Вживаючи в 

художньому стилі порівняння, автор досягає творення 

2 Karaban V. I., Mejs Dzh. Teoriya i praktyka perekladu z ukrayinskoyi movy na anglijsku movu [Theory and practice of translation from 

Ukrainian into English], V.: Nova Kny`ga, 2003, P. 608 [in Ukrainian]. 
3 Lynnyk T. G. Parametrychni prykmetnyky i yix stanovlennya [Adjectives of dimension and their formation], K.: Naukova dumka, 1982, 

P. 198 [in Ukrainian]. 
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образності: пояснення одного предмета або явища за 

допомогою іншого, подібного до нього, у якому 

потрібна авторові риса виступає дуже яскраво4. Як 

правило, об`єкт порівняння співставляється із 

загальновідомими речами. Автор першотвору порівнює 
створіння з канцелярськими приладами – creatures 

smaller than a pin head (1а), з об`єктами навколишнього 

середовища та частинами тіла людини – it could drown in 

a drop, could sit comfortably on a finger tip (2а). Іноді 

трапляються порівняння з певними видами тварин чи 

комах – a million times smaller than T Rex, smaller indeed 

than some insects (Life, II, 14:52). При відтворенні 

лексичної одиниці small залучаються лексико-

граматичні трансформації. Так, у прикладі (2) small 

вживається двічі поспіль і, на нашу думку, щоб 

уникнути повторення слова перекладач у російському 
варіанті застосовує зміну слова однієї частини мови на 

слово іншої (номіналізація): small – размеры, а в 

українському перекладі перекладач використовує 

еквівалент крихітний.   

Параметричний прикметник small часто вживається 

з компаративними структурами, іноді вказана одиниця 

супроводжується прислівниками підсилювальної 

семантики, як-от:  

(1а) It`s taken thousands of years to reach this size and 

it all began with creatures smaller than a pin head (Life, 

VIII, 34:03). 
(1б) Аби досягти такого розміру знадобились 

тисячі років, а почалося усе зі створінь менших за 

головку шпильки (Життя, VIII, 34:03). 

 (1в) Понадобились тисячи лет, чтобы достигнуть 

таких размеров, а всѐ началось с существа размером с 

булавочную головку (Жизнь, VIII, 34:03). 

 (2а) The Brazilian pygmy gecko could sit comfortably 

on a finger tip, it`s so exceptionally small that no other 

reptiles compete with it. It`s so small that it has special 

problems with, for example, rain. It could drown in a drop 

(Life, II, 15:11 – 15:40). 
 (2б) Бразильський гекон-карлик може спокійно 

вміститися на кінчику пальця, він настільки 

маленький, що жодна рептилія не зрівняється з ним. 

Він настільки крихітний, що може втонути в дощовій 

краплі (Життя, II, 15:11 – 15:40). 

 (2в) Бразильский гекон может спокойно 

поместиться на кончике пальца, он меньше любой 

другой рептилии. Но размеры доставляют геккону 

другие проблемы. Например, дождь. Он может 

утонуть в дождевой капле (Жизнь, II, 15:11 – 15:40)5. 

Ми зафіксували вживання small зі словами на 
означення природних явищ: tides – припливи  у 

конструкції the more….the smaller.  Ми вважаємо, що в 

поданому прикладі має місце контекстуальна заміна, 

оскільки серед еквівалентів small такого відповідника 

немає. Переклад, на нашу думку, здійснено адекватно і 

повністю передає зміст речення. Напр.: 

(3а) So the more equatorial the location, the smaller 

the tides (BP, VII, 27:27). 

(3б) Отже, чим ближче до екватора, тим слабші 

припливи (Планета, VII, 27:27). 

(3в) Чем ближе к екватору, тем слабее приливы 
(Планета, VII, 27:27). 

Прикметник little вживається у випадках, коли 

йдеться про невелику частку чогось (невелику 

кількість): little rest (BP, III, 22:28), little vegetation (Life, 

II, 21:21), little energy (49). Крім того, у прикладі (3б, в) 

застосовується заміна слова однієї частини на слово 

іншої (адвербалізація).  Напр.: 

 (4а) It`s travelling economy, wasting as little energy 

as possible as it glides through the waters of the tropics 

(BP, III, 06:08). 

 (4б) Подорожуючи до тропічних вод, він 
намагається витрачати як можна менше енергії  

(Планета, III, 06:08). 

 (4в) Он двигается грациозно, стараясь 

затрачивать как можно меньше енергии во время 

своего полѐта в тропические воды (Планета, III, 06:08)6. 

За загальною кількістю вживань лексем little та 

small мало чим відрізняються одна від одної. Але із 

значенням розміру конкретних фізичних об`єктів small 

вживається частіше за little. Крім цього, small часто 

вживається із збірними іменниками group (BP, VII, 

45:35), harem (Life, X, 03:49), community (5),  pod (BP, V, 
45:10),  crew (Life, I, 48:50), чим також відрізняється від 

little. Перекладається параметричний прикметник small, 

як правило, адекватно. Подекуди перекладач застосовує 

лексико-граматичні трансформації, як-от в прикладі 

(5б), де помітно застосування лексико-граматичної 

трансформації компресії (вилучення слів), напр.:  

(5а) Chimpanzees in this small community of thirteen 

individuals use tools in a variety of ways  (Life, X, 41:39). 

(5б) Група шимпанзе, яка складається із 

тринадцяти мавп, використовує своє  знаряддя праці по

-різному (Життя, X, 41:39). 
 (5в) Эта небольшая семья из тринадцати  

шимпанзе используют орудие в самых разнообразных 

целях (Жизнь, X, 41:39)7. 

В нашому матеріалі здебільшого small вживається 

зі словами на означення представників флори та фауни, 

а саме: fish (BP, VI, 05:11), crabs (BP, VI, 12:47), minkes 

(BP, IV, 37:03), plants (BP, V, 13:40), ringed seal (BP, IV, 

12:27), primates (Life, X, 17:01), ants  (Life, VI, 43:10), 

dogfish sharks (BP, VII, 17:40), anemones (BP, V, 06:00). 

Головним еквівалентом до слова small здебільшого 

виступає прикметник маленький (невеликий), втім, 
використовуються і інші відповідники,  як-от: в 

російській мові стосовно розміру риби:  the clownfish, a 

small resident (Life, IV, 35:52) – “рыба-клоун, мелкий 

обитатель” (Жизнь, IV, 35:52), в українській мові часто 

використовується відповідник крихітний. Напр.: 

 (6а) Although, these polyps look like small anemones, 

4 Oliver E. A. Prilagatel'nye so znacheniem razmera v sovremennom anglijskom yazyke (small, little, large, big, great) [Adjectives of di-

mension in modern English (small, little, large, big, great)]: avtoref. diss. …kand. filol. nauk : 10.02.04. L., 1954, P. 18 [in Russian].  
5 A BBC / Discovery Channel: Life (series 1 – 10): Co-production series producer Martha Holmes, producer Michel Hanton, producer 

Rupert Barrington, Adam Chapman, Martha Holmes, Neil Lucas, Patrick Morris, Ted Oakes, narrated by David Attenborough, music 

composed by George Fenton, 2009 [in English]. 
6 A BBC / Discovery Channel: Blue Planet (series 1 – 8): Co-production series producer Alastair Fothergill, producer Alastair Fothergill, 

Andy Byatt, Martha Holmes, editor Martin Elsbury, cameraman Rick Rosenthal, narrated by David Attenborough, music composed by 

George Fenton, music performed by BBC concert orchestra, titles music sung by Magdalen College Choir, 2001 [in English]. 
7 A BBC / Discovery Channel: Life (series 1 – 10)…, op. cit. 
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they`re about to change into something else (BP, V, 06:00). 

 (6б) Хоча ці поліпи схожі на крихітні актинії, 

вони скоро перетворються на щось інше (Планета, V, 

06:00).  

(6в) Эти крошечные полипы напоминают 
актинии, они готовы превратиться в нечто другое 

(Планета, V, 06:00)8. 

Аналіз little та small з погляду їх вживання з 

релевантними в полі розміру семантичними класами 

іменників засвідчує, що при поєднанні з назвами осіб 

little вживається частіше, коли набирає додаткового 

оцінного характеру, а small – тоді, коли комбінується 

сема “розмір” з семою “вік”. Прикметник small також 

частіше за little позначає розмір неживих предметів, 

зокрема частин тіла. За спостереженням багатьох 

дослідників, small вживається здебільшого тоді, коли 
необхідно наголосити на малому розмірі предмета чи 

створіння, коли ж просто констатується факт незначної 

його величини, вживається little. Інколи можлива 

взаємозаміна little на small при наявності емоційно та 

стилістично нейтрального контексту. Але, як зазначає В. 

І. Шаховський, заміна неможлива, коли наявний 

контекст, який конкретизує малий розмір предмета, в 

цьому випадку вживається лише small. 

Параметричний прикметник tiny характеризується 

найбільшою семантичною близькістю до центральних 

слів мікрополя small та little з групи периферійних слів. 
Він може позначати вік, важливість чого-небудь, може 

виражати інтенсивність прояву при поєднанні зі 

словами, що називають звуки, вказувати на обсяг і 

найголовніше – tiny, порівняно з попередніми 

прикметниками, передає значення найекспресивніше9.  

Помітною є тенденція його вживання з великою 

кількістю компаративних структур, що притаманне і 

досліджуваному раніше прикметнику small. Для tiny 

характерними є такі порівняння, як tiny shrimp are no 

bigger than grains of rice (BP, VI, 18:15), tiny frog, only 

the size of a fingernail (Life, I, 36:17), tiny algae much 
smaller than a pinhead (6). Інколи у порівнянні можуть 

вказуватися метричні характеристики об`єкта, як-от: tiny 

jellyfish less than 3 millimetres (BP, V, 06:17). Переклад 

таких структур може відбуватися адекватно, на зразок: 

маленькі креветки розміром з рисове зернятко 

(Планета, VI, 18:15); крошечные раки-щелкуны 

размером с рисовое зѐрнышко (Планета, VI, 18:15); 

невелика земляна жаба, розміром з ніготь (Життя, I, 

36:17); крошечная лягушка, размером с ноготь (Жизнь, 

I, 36:17); маленькі медузи в діаметрі менше 3 мм 

(Планета, V, 05:32); маленькие медузы, их диаметр 
меньше 3 мм (Планета, V, 06:17). Інколи має місце 

контекстуальна заміна, що покращує переклад, оскільки 

реалії різних країн та мов відрізняються, тому в таких 

випадках перекладач повинен підібрати еквівалент 

згідно з реаліями та нормами своєї країни. Напр.: 

  (7а) These are phytoplankton, tiny floating algae each 

much smaller than a pinhead (BP, V, 05:32). 

 (7б) Це – фітопланктон, мікроскопічні водорості, 

що за розміром не більше за макове зернятко (Планета, 

V, 05:32). 

 (7в) Это – фитопланктон, микроскопические 

водоросли, размером меньше  булавочной головки 

(Планета, V, 05:32)10. 

Синонімічний ряд українських відповідників 
прикметника tiny є широким, на відміну від попередньо 

досліджуваних прикметників large та small. При 

відтворенні вказаного прикметника ми зустрічали такі 

еквіваленти як: в українській мові – маленький 

(Планета, VIII, 07:32), малесенький (Планета, II, 

37:54).), найдрібніший (Планета, IV, 19:46), крихітний 

(Жизнь, IV, 05:32), невеличкий (Планета, II, 37:54); в 

рос. – крошечный (Жизнь, IV, 05:32), микроскопический 

(Планета, V, 17:49), мельчайший (Жизнь, IV, 46:15), 

маленький (Планета, VIII, 07:32), мелкий (Планета, IV, 

19:46), малейший (Планета, II, 37:54). Напр.: 
 (8а) They feed on the tiniest creatures, including 

snapper eggs (Life, IV, 46:15). 

 (8б) А харчуються вони найдрібнішим 

планктоном, у тому числі й ікрою люциана (Життя, IV, 

46:15). 

 (8в) А питаються они мельчайшим планктоном, в 

том числе и икрой люцыана (Жизнь, IV, 46:15)11. 

 З найбільш частотних слів периферії слід вказати 

на minute, microscopic, miniature, slight. Найближче за 

кількістю значень до tiny стоїть minute, яке може 

позначати кількість, вказувати на важливість, 
масштабність, оцінку особи. Менш виразно емоційність 

проявляється у рідковживаних microscopic та miniature. 

Microscopic вживається досить часто з іменниками, що 

позначають рослини, мікроорганізми, водорості, в той 

час як miniature тяжіє до слів, які означають розміри 

людей (особливо жінок), живих створінь. Напр.: 

(9а) In fact, the damp sand is packed with microscopic 

life (BP,VII, 06:22). 

(9б) Фактично, вологий пісок сповнений 

мікроорганізмами (Планета, VII, 06:22). 

(9в) Но на самом деле, влажный песок кишит 
микроорганизмами (Планета, VII, 06:22). 

Slight – емоційно нейтральне слово, вживається 

спорадично. У нашому матеріалі slight, так само як і 

його синонім minute виявляє надзвичайну 

сполучуваність зі словами, які означають коливання, 

рухи у воді: slight movements (BP, VII, 27:33) та minute 

movements (BP, VII, 36:14) – “найменші 

коливання” (Планета, VII, 27:33), “малейшие 

движения” (Планета, VII, 36:14). Miniature в матеріалі 

вживається зі словами, що означають тварин, 

наприклад, акул: miniature shark (BP, V, 38:04) – 
“мініатюрна акула” (Планета, V, 38:04), “миниатюрная 

акула” (Планета, V, 38:04),  відтворюється адекватно. 

Напр.:  

(10a) A fully formed miniature shark swims here (BP, 

V, 38:04). 

(10б) Це повністю сформована мініатюрна акула 

(Планета, V, 38:04).  

(10в) Это полностью сформировавшаяся 

миниатюрная акула (Планета, V, 38:04)12.  

8 A BBC / Discovery Channel : Blue Planet (series 1 – 8)…, op. cit.  
9 Havkina O. M. Dopomizhni mikropolya zagal`nogo polya parametry`chnosti v ukrayins`kij movi [Auxiliary microfields of the general 

field of parametricity in the Ukrainian language], Visny`k Prykarpatskogo nacional`nogo un-tu im. V. Stefanyka [Bulletin of Precarpathian 

National University named after V. Stefanyk], Ivano-Frankivs`k, 2007, P. 253 [in Ukrainian].  
10 A BBC / Discovery Channel: Blue Planet (series 1 – 8)…, op. cit. 
11 A BBC / Discovery Channel: Life (series 1 – 10)…, op. cit.      
12 A BBC / Discovery Channel: Blue Planet (series 1 – 8)…, op. cit.  
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Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Отже, параметричні прикметники 

мікрополя на позначення малого загального розміру 

small, little, tiny, minute, microscopic, miniature, slight 

відтворюються при перекладі адекватно. На відміну від 
інших параметричних прикметників цього ж мікрополя, 

small та tiny вживаються з великою кількістю 

компаративних структур. Здебільшого помічено 

використання таких лексико-граматичних 

трансформацій при перекладі, як заміна слова однієї 

частини мови на слово іншої (номіналізація, 

адвербалізація),  лексична (контекстуальна) заміна, 

смисловий розвиток, антонімічний переклад. Крім 

цього, small часто сполучається із збірними іменниками 

та словами, що означають представників флори, фауни. 

Багато сучасних дослідників зазначають, що 
параметричні прикметники small та little мають значні 

відмінності в емоційному плані, зауважуючи, що small є 

нейтральним та передає об`єктивну ознаку предмета, а 

little є емоційно забарвленим та передає скоріше 

почуття людини стосовно того чи іншого явища. На 

відміну від вище згаданих прикметників, tiny має 

ширший ряд відповідників, до того ж при його 

перекладі рідко застосовуються лексико-граматичні 

трансформації. Перспективним вбачається проведення 

порівняльного аналізу стилів Девіда Аттенборо з 

іншими авторами фільмів подібного жанру, виявлення 
особливостей вживання параметричних прикметників та 

способів їх перекладу, які залучаються для опису як 

живих, так і неживих істот, дослідження особливостей 

вживання та способів перекладу лексичних одиниць 

усіх мовних рівнів поля параметричності, а саме: 

іменників, дієслів; аналіз мікрополя середнього та 

однакового розмірів та з’ясування особливостей їх 

вживання в сучасній англійській мові.  

 
Nataliia Berehovenko, Nataliia Demchenko. Peculiarities 

of use and methods of translation of English adjectives of 

dimension to denote the general small size (based on the films 

of the BBC channel “The Blue Planet” and “Life”). Aim of 

investigation. This scientific research aims to describe English 

adjectives of dimension to denote the general small size and ways 

to reproduce them in Ukrainian and Russian based on BBC films 

“The Blue Planet” and “Life”. The main research methods are a 

complex translation, inductive and deductive methods for 

generalization of the selected language material and derivation of 

new provisions on the basis of well-known ones. In addition, the 

method of continuous sampling was also used – to form the body 

of the studied material; method of comparative and translation 

analysis of original texts and translations and contextual analysis; 

method of linguistic description – for direct study of the 

phenomenon in the text, systematization and generalization of 

adjectives of dimension translation features. The scientific novelty 

of the article is that, despite the significant achievements of 

domestic and foreign linguistics in the study of English adjectives 

of dimension, the problem of their field semantics with a fairly 

wide range of lexical compatibility still remains insufficiently 

studied. Therefore, this study highlights the problem of adequate 

translation and selection of a lexical equivalent from a wide range 

of synonyms that are part of the lexical and semantic group of 

adjectives of dimension. Also new is the research material – 

English-language films and their simultaneous interpretation, 

which we recorded in writing. Conclusions. Thus, adjectives of 

dimension of the micro field to denote the small overall size such 

as small, little, tiny, minute, microscopic, miniature, slight are 

translated in an appropriate way. Unlike other adjectives of 

dimension of the same micro field, small and tiny are used with a 

large number of comparative structures. Adjective of dimension 

small is often combined with collective nouns and words meaning 

representatives of flora and fauna. In contrast to the above-

mentioned adjectives, adjective of dimension tiny has a wider range 

of equivalents, lexical and grammatical transformations are rarely 

used in its translation. In addition, the article identifies differences 

in the structures of the conceptual space of English adjectives of 

dimension to denote the general small size. Besides this, the basic 

stylistic and semantic differences between English adjectives of 

dimension that belong to the same micro field are established. The 

main methods and translation techniques of the adjectives of 

dimension to denote the general small size from English into 

Ukrainian and Russian are determined. The use of such lexical and 

grammatical transformations in translation as replacement of a 

word of one part of speech with a word of another (nominalization, 

adverbialization), lexical (contextual) replacement, semantic 

development, antonymous translation is mostly noticed. 

Keywords: dimension, adjective, translation, semantics, film, 

translation transformations.  
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Наталия Скрыцкая. Лексико-семантический анализ глаголов для обозначения проявления споров в англий-

ском и украинском языках. Семантическое значение глаголов для обозначения споров обосновывается культурой язы-

ка, привычками и традициями людей. Анализ глаголов для обозначения споров базируется на формализованном методе 

лексико-семантического анализа. Этот метод исследует семы, объединенные в лексические единицы, а также связи меж-

ду ними. Актуальностью исследуемой проблематики является формирование новых сем лексического значения глаго-

лов для обозначения споров в английском и украинском языках. Целью статьи – исследовать лексико-семантические 

значения глаголов в украинском и английском языках. Методы исследования: описательный, аналитический, методы 

анализа и синтеза. Выводы. В результате исследования определены лексические и семантические особенности глаголов 

для обозначения споров в английском и украинском языках. 

  Ключевые слова: глаголы споров, семы, лексемы, полисемия, степени обозначения глаголов, лексическое  значе-

ние глаголов споров. 

Problem statement and its connection with important 

scientific tasks. The lexical set of Ukrainian verbs denoting 

debate comprises 40 language units. According to the number 

of their meanings, Ukrainian lexemes under study have been 

subdivided into three groups: verbs with the highest degree of 
polysemy, verbs with the middle degree of polysemy, and 

monosemantic verbs.  

The urgency of the research lies in the fact that for the 

first time the complex comparative study of both lexical and 

seme ctocks of the verbs denoting debate in English and 

Ukrainian has been conducted. 

The aim of the article is to identify common and 

distinctive semantic and monosemantic characteristics of the 

language units denoting debate in the languages understudy. 

The aim of our work can be achieved by carrying out the 

following tasks: 
to determine  the theoretical and methodical basis of the 

research; 

to collect  the verbs  denoting debate  in English and 

Ukrainian; 

 to construct the matrices presenting relations between the 

lexical units and their meanings;  

to find out the lexico-semantic peculiarities of the 

analyzed verbs; 

to conduct the comparative analysis of the verbs  denoting 

debate  in the languages understudy.  

The first group of Ukrainian verbs denoting debate 
contains 6 lexical units, the semantics of which includes 7-4 

meanings. They are characterized by the highest degree of 

polysemy and include the following verbs: змагатися, 

доводити, сваритися, гризтися, стикатися, 

суперечити.  

The verbs змагатися and доводити each possess 7 

meanings, but no correlation between them can be found.  

The lexical unit змагатися reveals its semantics of 

debate in the meaning indicating the process or actions of 

resisting someone/something, protesting against someone/

something, fighting someone/something: ‗чинити опір кому-, 
чому-небудь, протестувати проти когось, чогось, 

боротися з ким-, чим-небудь, за когось, щось‘. The meaning 

‗намагатися перевершити, перемогти когось у чому-

небудь, домагаючись кращих, ніж у когось, результатів, 

показників; не поступатися кому-, чому-небудь в якихось 

якостях, властивостях‟ also refers the studied verb to the 

lexical group of debate describing it as a lexeme denoting the 

action of surpassing, defeating someone in something, 

achieving better results, not yielding to someone/something in 

any qualities, properties. The verb змагатися denotes quarrels 

and arguments which is revealed in the following meaning: 
‗розм. те саме, що сваритися; сперечатися, доводячи 

свою правоту‘. In addition, the semantics of the analyzed 

word includes the meaning ‗брати участь у змаганні; перен. 

стикатися (про протилежні думки, почуття, бажання і 

т. ін.)‘ which describes the lexeme as the unit denoting 

competing and clashing of opposite thoughts, feelings, desires, 

etc. We should note that the verb змагатися is also used in the 

meanings that are not associated with the notion of debate, 

namely: ‗спромагатися на щось, намагатися що-небудь 

зробити‟ and „наростати, збільшуватися, посилюватися; 

наставати‘1.  
The language unit доводити is characterized by the 

following meaning actualizing the semantics of debate: 

‘підтверджувати істинність, правильність чого-небудь 

фактами, незаперечними доказами; доказувати’. Thus, in 

this meaning the analyzed verb indicates the action of 

confirming the truth, the correctness of something with facts, 

1 Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language. URL: services.ulif.org.ua (date of application: 22.03.2021, P. 265.  
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indisputable evidence, proving. The following five meanings 

are not related to the semantics of debate: ‗ведучи, 

доставляти кого-небудь до певного місця; супроводити‟, 

„роблячи що-небудь, досягати певної межі‟, „змушувати 

кого-небудь пройнятися певними почуттями, 
переживаннями і т. ін.‟, „доносити, повідомляти‟ and 

„здійснювати механічну обробку деталей машин, 

апаратів, приладів і т. ін. для надання їм точних розмірів і 

чистоти поверхні; притирати‟.  

It should be noted that the studied verb is used in the set 

expression доводити „(довести) до гріха – бути причиною 

чиїх-небудь негативних вчинків‟ that allows to deeper 

disclose its semantics.  

In the next subgroup, the lexemes сваритися, гризтися, 

стикатися and суперечити (4 meanings) have both 

common and distinctive features.  
The common feature of the verbs сваритися, гризтися 

and стикатися is ‘сперечатися; сперечатися, 

домагаючись поступок; діяти всупереч‟ which denotes 

quarreling with someone, arguing with each other. The lexemes 

сваритися and гризтися also share the meaning 

‘сваритися; лаяти; висловлювати невдоволення‟. The 

meaning ‘вступати в сварку з ким-небудь; сперечатися 

один з одним’ denotes quarreling with someone, arguing with 

each other. The semantics of expressing one‘s dissatisfaction, 

condemnation and scolding is obvious in the following 

meaning: ‗висловлювати своє невдоволення, осуд (іноді 
образливо); лаяти‘.  

The ability to form phrases is the characteristic feature of 

the language units сваритися and суперечити. ―Пальцем 

сваритися – розмахуючи піднятим угору пальцем, 

виражати погрозу, незадоволення, гнів, заборону і т. ін.” 

and ―грозити (сваритися) кулаком (кулаками); трясти 

(трусити, труснути) кулаком (кулаками) – робити 

погрозливий жест (погрозливі жести)‖ – which express a 

threat, dissatisfaction, anger, prohibition. Суперечити 

[самому] собі – “висловлювати протилежні думки, 

погляди на що-небудь”2. 
Although each of these words has individual meanings. 

The semantics of threatening is revealed in the meaning of the 

word сваритися „зробити погрозливий жест‟. The lexeme 

гризтися reveals a pain and suffering, hostility and animosity 

even between animals ‘душевно страждати, журитися, 

переживати’; ‗кусати один одного (про тварин)‘. 

The semantics of the word стикатися is observed in a 

strong desire of a person to defend and protect smb. or smth. 

‗захищати; обороняти; боротися за збереження чого-

небудь‘. The necessity  of  overcoming  the various life 

difficulties arises constantly in our lives. Everyone, no matter 
how rich or poor, successful or unsuccessful, healthy or 

unhealthy, faces with challenges and obstacles along his / her 

path of life. It is impossible to imagine our lives without 

difficulties. In one word, fighting for smth., defending smb. and 

overcoming the difficulties is our constant work. The semantics 

of human relations is revealed in the meaning of the verb under 

study indicating meeting with someone, communication with 

someone, having relationships with someone: „несподівано 

зустрічатися з ким-небудь; тільки док. зустрівшись, 

познайомитися з ким-небудь; з ким, перен. вступати в 

спілкування, в які-небудь стосунки з кимсь; з чим, перен. 
мати можливість пізнавати що-небудь, знайомитися з 

чим-небудь, зазнавати чогось; перен. працюючи, 

досліджуючи і т. ін., зустрічатися, мати справу з чим-

небудь, виявляти щось‟.  

The lexeme стикатися is also characterized by the 

meanings denoting various actions and processes which are not 

related to the notion of debate: „рухаючись назустріч, 

натикатися одне на одного, на кого-, що-небудь, 
ударятися об когось, щось; взаємно торкатися, 

дотикатися; перен. бути пов'язаним з чим-небудь, 

близьким до чогось; тільки недок., діал. блукати, 

тинятися‟3.  

The analyzed verb is used in the set expression 

зіткнутися лице (лицем) в лице з ким, which is defined as 

‘проходячи близько одне біля одного, несподівано 

зустрітися, побачити одне одного‟ indicating human 

relationships.  

The lexical unit суперечити has negative semantic 

meanings: „висловлювати свою незгоду; заперечувати‟,„не 
відповідати чому-небудь, бути несумісним з чимсь‟ and 

„заважати кому-небудь у чомусь‟. In addition, the word 

under consideration reveals the semantics of debate in the set 

phrase суперечити [самому] собі defined as ‗висловлювати 

протилежні думки, погляди на що-небудь‟.  

Thus, the analysis of Ukrainian verbs denoting debate 

with the highest degree of polysemy manifests that they are 

characterized by the semantic features expressing the process or 

action of resisting someone/something, protesting against 

someone/something, fighting, quarreling with someone, 

arguing with each other, etc. Three verbs reveal their semantics 
in phrases.  

The second group of Ukrainian language units denoting 

debate contains 16 lexical units, the semantics of which 

includes 3-2 meanings.  They are characterized by the middle 

degree of polysemy and include the following lexemes: 

протистояти, сперечатися, засперечатися, 

справуватися, заперечувати, протестувати, 

посваритися, відстоювати, протидіяти, спорити, 

торгуватися, перечити, оспорювати, спростовувати, 

сварити and заїдатися.  

The first eight verbs in the given group are characterized 
by 3 meanings and have both common and distinctive features. 

The lexemes протистояти, сперечатися, засперечатися 

and справуватися share the meaning ‗сперечатися; 

сперечатися, домагаючись поступок; діяти всупереч‟. At 

the same time the words протистояти and сперечатися 

coincide in the meanings of ‗чинити опір, опиратися; 

протидіяти; протистояти‘ and „не давати перемогти; не 

поступатися; суперничати‟ which express resisting the 

action, the pressure of someone or something, withstanding the 

pressure of someone or something. The meaning of resisting 

the action, the pressure of someone or something, withstanding 
the pressure of someone or something is evident in the 

following semantic features of the verb протистояти: 

„чинити опір дії, напору кого-, чого-небудь, витримувати 

напір з боку когось, чогось‟ and „опираючись, протидіючи 

кому-, чому-небудь, не давати йому можливості 

перемогти, поширитися, мати вплив на когось, щось і т. 

ін.‟. The distinctive meaning of the word засперечатися is 

‗побитися об заклад‘.  

The semantics of arguing, leading a debate is actualized in 

the meanings of the verb сперечатися: ‘вести суперечку, 

доводячи що-небудь; заперечувати проти чого-небудь, не 
давати своєї згоди на щось‟. The semantics of resisting an 

opposing is evident in the meaning ‘відстоювати своє право 

на що-небудь, на володіння чимсь; чинити опір чому-

2 Ibidem, P. 268.  

3 Ibidem, P. 269.  
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небудь; противитися‟. The seme of competing and rivalry is 

contained in the meaning ‘перен. не поступатися перед ким-

, чим-небудь якимись якостями, властивостями; 

суперничати‟. The individual feature of the verb 

сперечатися is its usage in the prase не сперечаюся; не буду 
сперечатися — ‗уживається для вираження згоди з ким-

небудь‘ which expresses the opposite meaning to the notion of 

debate, namely – agreeing with someone. 

The verb справуватися is mainly a lexeme with a 

positive semantics denoting human behaviour ‘поводитися 

певним чином’ and successful performing of a certain tasks 

and duties ‘успішно виконувати яку-небудь роботу, якісь 

обов‟язки і т. ін.’.  

The lexical unit заперечувати shares common semantics 

with the verb протестувати ‘висловлювати свою незгоду; 

заперечувати‟. 
The lexeme заперечувати also contains the distinctive 

meaning ‘не визнавати існування, значення, доцільності 

чого-небудь’. In addition to above-mentioned features, the 

analyzed verb forms a phrase that allows to deeper disclose its 

semantics: заперечувати (заперечити) свою провину 

(участь) – не визнавати, відмовлятися визнати свою 

провину, участь у чому-небудь4. 

The verb протестувати denotes the protest against 

someone or something „виражати протест проти кого-, 

чого-небудь, виступати з протестом‟. People 

protesting about something want to attract public attention and 
get their rights back, to object on whatever they do not like. In 

other words many people protest to satisfy their psychological 

needs while believing that they are protesting to get their rights 

back. Besides, this language unit indicates economic relations: 

„засвідчувати факт несплати за векселем у встановлений 

термін‟. 

Two lexical units засперечатися and посваритися 

share the meaning „сваритися; лаяти; висловлювати 

невдоволення‟ which contains indications of a high degree of 

disagreement, misunderstanding and disorder. At the same time 

the word посваритися has individual meanings: „докоряти, 
дорікати‟ and „зробити погрозливий жест‟. 

The word відстоювати is characterized by positive 

semantics denoting defending, fighting for the preservation of 

something, proving the correctness of something ‗захищати; 

обороняти; боротися за збереження чого-небудь‘. In 

addition, it is characterized by the meanings ‗простоювати на 

ногах певний час, виконуючи якусь роботу; стоячи, бути 

присутнім до кінця чого-небудь‟ as well as a specific 

meaning ‗залишаючи рідину в нерухомому стані, надавати 

можливість частинкам речовини осідати на дно 

посудини, резервуару тощо‟5. 
The verbs протидіяти, спорити, торгуватися, 

перечити, оспорювати, спростовувати, сварити and 

заїдатися each have 2 meanings, but only some of these 

meanings match. The words протидіяти, спорити and 

торгуватися coincide in the meaning of ‘сперечатися; 

сперечатися, домагаючись поступок; діяти всупереч‟. 

These words also have specific lexical meanings: to compete, to 

rival, do not give up (змагатися, не поступатися у чому-

небудь) – спорити; to settle the price, to negotiate a price 

(домовлятись про ціну під час купівлі та продажу) – 

торгуватися. At the same time the lexeme протидіяти 
share the meaning ‘чинити опір, опиратися; протидіяти; 

протистояти’ with the language unit перечити. 

The common feature of the verbs перечити, 

оспорювати and спростовувати is to express one‘s 

disagreement, to deny smth., to object, to raise or to make an 

objection, to oppose, etc. „висловлювати свою незгоду; 

заперечувати‟. Among the distinctive semantic features, we 
point out the following: for the verb оспорювати – 

‘домагатися відновлення свого права на що-небудь через 

суд’; for the word спростовувати –‘доводити 

неправильність, помилковість, хибність чого-небудь’. 

The words сварити and заїдатися coincide in the 

meaning of „сваритися; лаяти; висловлювати 

невдоволення’. The peculiarity of this lexical unit is the usage 

of a specific semantic meaning which expresses a reproof, 

rebuke, reproach (‗докоряти, дорікати – сварити‟). The 

verb заїдатися characterizes human inaccuracy: під час їди 

забруднювати їжею обличчя біля рота
6
. 

The analysis of the Ukrainian language units with the 

middle degree of polysemy denoting debate shows that they are 

interrelated in their meanings outlining debate as contradicting, 

disagreeing, resisting and opposing, condemnation, 

dissatisfaction, quarreling and aggravating relations, etc. The 

characteristic feature of the verbs with the middle degree of 

polysemy is the availability of the meanings in their semantics 

that refer them to various spheres of human activity: economy, 
law, human relationships, human actions, etc. 

The first group of words denoting debate in English is 

represented by 5 lexical units possessing 8-6 meanings (to 

oppose, to argue, to fence, to struggle, to dispute). 

The first in this group is the lexeme to oppose which 

possesses 8 meanings characterizing it as a verb indicating the 

process of opposing someone as an antagonist: ‗to set as an 

opponent or adversary‟, „to be in opposition‟. The meaning of 

resistance is clearly obvious in the seme ‗to act against or 

furnish resistance to; combat‟ which correlates this lexeme 

with the verb to dispute. The two verbs are also semantically 
close in the semes indicating opposition ‗to set against, esp. for 

comparison or contrast‟ and ‗to set (something) opposite 

something else, or to set (two things) so as to be opposite one 

another‟. The word to oppose also indicates the state of 

unfriendliness, enmity, and animosity – ‗to be hostile or 

adverse to, as in opinion‟ as well as preventing, inhibiting and 

baffling – ‗to hinder or obstruct‟. The analyzed lexeme reveals 

its semantics in the set phrase as opposed to defined as follows: 

‗as contrasted with‘. 

The language unit to argue is semantically close to the 

word to dispute in its meaning ‗to participate in a formal 
debate‘. The distinctive positive lexical feature of the analyzed 

verb is its ability to indicate discussing and clarifying the issue 

– ‗to state the reasons for or against‟ and explaining, indicating 

– ‗to maintain in reasoning‟, „to show; indicate‟. The indication 

to convincing and presenting support is obvious in the meaning 

‗to persuade or compel by reasoning‟. In addition, the lexeme 

to argue is capable of forming set phrases revealing its 

semantics of debate: argue around and around – ‗to argue 

(about something) in a circuitous, indirect fashion, without an 

end or satisfactory result‘, argue back – ‗to respond angrily or 

rudely at an inappropriate or unwelcome time‘, argue out – ‗to 
discuss opposing views, with the goal of resolving a dispute‟, 

argue the toss – ‗to dispute something‟, arguing for the sake of 

arguing – ‗continuing a disagreement solely out of obstinacy‘, 

can't argue with that – ‗a phrase used when one cannot or 

does not want to dispute what another person has said or 

4 Ibidem, P. 271.  

5 Ibidem, P. 272.  

6 Ibidem, P. 272.  
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suggested‟7. 

The following semantics meanings: ‗to engage in skilful or 

witty debate, repartee, etc.‘ and ‗to evade a question or 

argument, esp. by quibbling over minor points‟ semantically refer 

the lexeme to fence to the semantic space of debate and unites it 
with the word to argue. The studied word is also used in the 

following positive meanings: ‗to construct a fence on or around 

(a piece of land, etc.)‘, ‗to close (in) or separate (off) with or as if 

with a fence‘, ‗archaic to ward off or keep out‟. The negative 

meanings of the lexeme include: ‗to fight using swords or foils‟, 

‗to receive stolen property‘.  

The meaning of arguing and competing is characteristic to 

the verb to struggle – ‗to compete or argue with somebody/

something, especially in order to get something‘. Other meanings 

of the lexeme describe it as a verb of fighting, wrestling: „to fight 

against somebody/something in order to prevent a bad situation 
or result‟, „to fight somebody or try to get away from them‟. The 

analyzed word also denotes striving and attempting – „to try very 

hard to do something when it is difficult or when there are a lot 

of problems‟ and toiling – ‗to move somewhere or do something 

with difficulty‟. The lexical unit also reveals its semantics in the 

set phrase to struggle against someone or something – ‗to strive 
or battle against someone or something‟. 

The word to dispute possesses six meanings which describe 

it as the verb of arguing, debating ‗to engage in argument or 

debate‟, „to argue or debate about‟, „to argue against‟, „call in 

question‘, quarreling ‗to argue vehemently; quarrel‟, „to quarrel 

or fight about; contest‘ and opposing ‗to strive against; oppose‟.  

Thus, the verb is semantically close to all lexemes with the 

highest level of polysemy – to oppose, to argue, to fence, to 

struggle.  In addition, the investigated language unit has the 

ability to form phrases: dispute something with someone – ‗to 

argue with someone about something, such as an amount of 
money‘. 

                                                                                                                   Table 1.1. 

Lexical stock of the language units denoting debate in English  

№ Group of verbs Quantity Percentage 

1 Verbs with the highest degree of polysemy 5 12,5 % 

3 Verbs with the middle degree of polysemy 26 65% 

3 Monosemantic verbs  9 22,5% 

 Total 40 100% 

The data of the table prove that the verbs with the middle 

degree of polysemy comprise the largest group in the research 

sample making up 65% of all selected English language units. 

The group of monosemantic lexemes denoting debate is 

represented by 22,5% of lexemes while the group of verbs with 
the highest degree of polysemy is the least represented one and 

comprises 12,5% of the total sample. 

Сonclusions. The study of the lexicо-semantic structure 

of words denoting debate revealed their qualitative and 

quantitative characteristics, which contributed to the allocation 

of common and distinctive features of verbs.  

The common semantic features of the lexical units 

denoting debate in Ukrainian and English include: 

a) the classification of the verbs‘ lexical stock according 

to the degree of polysemy: language units with the highest 

degree of polysemy, words with the middle degree of 

polysemy, and monosemantic ones; 

b) the correlation of semantics between the words within 

the lexical group; 

c) the ability to disclose the semantics of debate in 

phrases and set expressions;  

d) positive and negative semantics to reveal debate; 

e) the availability of individual semantic features lying 

outside the semantic space of debate.  

The perspectives of our further research lie in the 

contrastive study of lexemes denoting different human relations 

in English and Ukrainian.  

 
Наталія Скрицька. Лексико-семантичне значення 

дієслів на позначення прояву суперечки в англійській та 

українській мовах. Семантичне значення дієслів на позначення 

прояву суперечки визначається культурою мови, особливістю 

ментальності, звичок і традицій народу. Аналіз дієслів на 

позначення прояву суперечки  ґрунтується на формалізованому 

методі лексико-семантичного аналізу. Даний метод досліджує 

семи, об’єднані в лексичні одиниці, і, відповідно, зв’язки між 

ними. Завдяки цьому описано сфера впливу людини на 

повсякденне життя та відносини між людьми. 

Історіографія. Дослідженням лексико-семантичних 

значень дієслів на позначення прояву суперечки займаються такі 

науковці: В. В. Левицький, О. І. Мигалець, М.П. Фабіан, М. П. 

Кочерган та інші. 

За основу дослідження обрано такі лексикографічні 

джерела: Сучасний тлумачний словник української мови, 

Словник української мови в 11-ти томах та Cambridge Advanced 

Leaner’s Dictionary.  

Актуальністю даної  проблематики є формування нових 

сем та їхньої  новизни в лексичному значення дієслів на 

позначення прояву суперечки, і, відповідно, їх дослідження на 

різних ступенях полісемії – вищий та найвищий, а також 

вивчення моносемантичних проявів дієслів суперечки. Метою 

статті є дослідження дієслів на позначення прояву суперечки в 

англійській та українській мовах. Об’єктом дослідження є 

особливості лексичного значення дієслів  на позначення прояву 

суперечки в англійській та українській мовах. Методи 

дослідження: описовий, аналітичний, методи аналізу і синтезу. 

Наукова новизна полягає у тому, що вивчення дієслів на 

позначення прояву суперечки із визначенням їхніх ступенів 

полісемії ще не були предметом досліджень. Висновки. У 

результаті дослідження  визначено лексичні та семантичні 

особливості дієслів на позначення прояву суперечки в англійській 

та українській мовах, а також їх аналіз щодо різних ступенів 

полісемії. 

 Ключові слова: дієслова суперечки, семи, лексеми, 

полісемія, полісемічні ряди, ступені визначення дієслів, лексичне 

значення дієслів суперечки. 
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Галина Кутасевич, Наталія Якубовська. Гейміфікація оцінювання на уроках французької мови. Актуаль-

ність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю розгляду питання взаємозв’язку мотивації та оцінювання як 

ключових аспектів вивчення французької мови. Ця взаємозалежність зумовлює пошуки нових сучасних підходів до оці-

нювання, які скеровуються на особливості поступу учня, а не лише на кінцевий результат. Саме в такому аспекті ціка-

вим є звернення до гейміфікації, яка передбачає застосування механізмів гри у неігрових контекстах. Мета наукової 

розвідки – висвітлити основні аспекти гейміфікованого оцінювання на уроках французької мови як іноземної. Наукова 

новизна дослідження полягає в тому, що вперше окреслено основні механізми гейміфікації, які можуть бути задіяні в 

процесі оцінювання. У роботі використано метод критичного аналізу наукових джерел, метод наукового спостереження 

за навчальним процесом. Висновки. Використання елементів гейміфікації у процесі оцінювання дозволяє створювати 

нові форми та технології оцінювання, які спрямовані на покращення умотивованості учнів. Раціональне поєднання таких 

технологій з вже існуючими методами викладання може стати запорукою ефективного формування у студентів іншомо-

вної франкомовної компетенції. 

Ключові слова: гейміфікація, оцінювання, мотивація, електронні засоби, іншомовна компетенція. 

Problématique et cadre théorique. Il existe une réelle 

corrélation entre deux notions importantes : la motivation et 

l’évaluation – ce constat semble faire consensus dans le 

monde de l’éducation. Pourtant, faire de l’évaluation une 

composante de l’enseignement qui favorise la motivation 
des apprenants relève/  constitue un défi de taille pour un 

enseignant. Sensibles à cette préoccupation pédagogique 

grandissante les recherches abordant la problématique en 

question se sont multipliées ces dernières années (M. 

Lubrun, J. Biggs, H. Jenkins, R. Viau, G. Brougère, M. 

Asselin, Ph. Sarrazin, Ch. Tagliante, P. Black, D. William). 

Les nouvelles techniques d’évaluation sont appelées à 

encourager l’apprentissage et favoriser la motivation en 

mettant l’accent sur les progrès et les résultats plutôt que sur 

l’échec.   

Actualité de la recherche. La présente recherche 
s’inscrit dans le contexte actuel du changement de 

paradigme: de l’évaluation des apprentissages vers 

l’évaluation pour les apprentissages où on privilégie la mise 

en œuvre des pratiques pédagogiques d’évaluation centrées 

sur le processus d’apprentissage plutôt que sur les 

performances. Or, les nouvelles approches de 

l’enseignement – l’apprentissage des langues ouvrent de 

nouvelles perspectives pédagogiques au quotidien. 

Objectif. Cette étude se propose donc de faire réfléchir 

à l’évaluation comme un outil d’apprentissage et de 

progression. Notre attention se portera plus particulièrement 
sur les techniques et les outils permettant de gamifier les 

évaluations en classe de FLE. Nous démontrerons comment 

cette approche peut soutenir favorablement l’apprentissage 

et renforcer la motivation et l’engagement des apprenants 

dans un cours de FLE tant en présentiel et qu'à distance.  

Dans le cadre de notre recherche nous avons appliqué 

les approches méthodologiques suivantes : analyse critique 

des recherches dans le domaine concerné, étude et synthèse 

des pratiques et techniques pédagogiques existantes, 

expériences de classe.  
Résultats et discussions. La tradition pédagogique, 

pendant de longues années a considéré comme 

indissociables évaluation et notation et affirmé que les 

apprenants ne travaillent pas si les activités proposées ne 

sont pas notées. De ce fait, dans les représentation des 

apprenants, l’évaluation rimait souvent avec sanction et, 

perçue comme sommative, pouvait être source d’une grande 

démotivation.  

Dans la présente recherche nous partons de l’idée 

qu’une évaluation n’est pas obligatoirement notée, et son 

premier objectif est de montrer à l’apprenant ce qui est déjà 
acquis et ce qui ne l’est pas. Pour ce faire on distingue trois 

types d’évaluation correspondant chacune à trois moments 

distincts de l’apprentissage : l’évaluation diagnostique, 

l’évaluation formative et l’évaluation sommative. La 

première, faite en début de l’apprentissage, permet de 

dresser un bilan des connaissances déjà acquises, mesurer 

les progrès à accomplir et connaître les besoins des 

apprenants. La seconde s’effectue tout au long de 

l’apprentissage et elle est appelée à guider l’apprenant, 

l’aider à prendre conscience de ses difficultés et les 

surmonter. La dernière permet de faire le bilan d’un 
apprentissage, de valider les résultats. 

Longtemps, l’évaluation sommative a été privilégiée au 

détriment des deux autres. Ceci explique le fait que 

l’évaluation était perçue de manière très négative 

puisqu’assimilée à la sanction potentielle. A ce propos,  

mailto:halynakutasevych@gmail.com
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Ch. Tagliante souligne: “L’évaluation ne doit pas être 

envisagée comme une “sanction” mais plutôt comme un 

outil dont on se servira pour construire l’apprentissage, dans 

la durée, en sachant où l’on va”. 

Il s’agit d’opérer un déplacement d’une évaluation des 
apprentissages à une évaluation pour les apprentissages. 

Cette évaluation pour les apprentissages est issue d’une 

expérimentation validée et adoptée par des dizaines de 

pays ; à partir de la recherche de P. Black et D. William 

intitulée “Inside the black box”. Les chercheurs britanniques 

soulignent que “l’évaluation pour les apprentissages 

(assessment for learning) est le processus consistant à 

chercher et à interpréter les informations dans la classe afin 

d’identifier où en sont les élèves dans leur apprentissage, 

vers où ils doivent aller, et comment ils peuvent le faire de 

la meilleure manière possible”. Cette recherche compare la 
salle de classe à une boîte noire, un objet qui peut être vu en 

termes d'entrées et de sorties sans aucune connaissance de 

son fonctionnement interne, et elle entreprend d'enquêter sur 

ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert, c'est que 

les étudiants qui apprennent de façon formative et 

obtiennent de meilleurs résultats que les autres étudiants.  

Les autres chercheurs sont également clairs à ce sujet: 

“il faut faire de l’élève un acteur de son succès scolaire en 

lui apprenant à utiliser les données des évaluations 

formatives. En plus de favoriser la pratique de 

l’autoévaluation dans sa classe, l’enseignant doit aider 
l’élève à prendre conscience de ce qu’il lui reste à 

apprendre, de ce qu’il aura à faire pour y parvenir et des 

efforts à investir”2  

Afin que l’évaluation prenne le sens d’un soutien à 

l’apprentissage, qu’elle favorise la motivation et 

l’engagement des apprenants, nous considérons qu’il serait 

intéressant de recourir aux techniques et mécanismes 

propres à la gamification l’un de ces mots à la mode dans le 

domaine de formation. Ce concept issu du marketing, a pour 

principe simple d’introduire des mécanismes de jeu dans des 

parcours d’apprentissage dont les sujets ne sont pas 
forcément ludiques. On parle ainsi de créer des 

progressions, de gagner des badges, d’établir des 

classements des meilleurs résultats, afin d’engager les 

apprenants.  

Pourquoi est-il intéressant de gamifier nos formations? 

La bonne réponse est que tout simplement jouer fait partir 

de l’instinct, c’est assez intuitif et quand on regarde la 

population, toutes personnes confondues, hommes, femmes, 

adolescents, seniors jouent quotidiennement Le psychiatre 

S. Brown, qui défend l’importance du jeu dans 

l’apprentissage, a ainsi déclaré au cours d’une conférence 
TED que “le jeu n’est pas la contradiction du travail”3, l’un 

peut motiver l’autre en stimulant une activité de production, 

les deux ne sont pas exclusifs et il est possible de s’amuser 

en exécutant des tâches. 

Nous avons des prédispositions assez naturelles aux 

jeux et à la recherche du plaisir que le jeu nous donne. A 

travers l’activation de la zone du cerveau qui concerne le 

plaisir on va favoriser l’ancrage pédagogique, l’implication 

et la motivation. Les moments où l’apprenant sera 

complètement absorbé par une activité et où tout se déroule 

agréablement correspondent à un état de flow, identifié par 
Mihály Csíkszentmihályi professeur et chercheur en 

psychologie d’origine hongroise, émigré aux Etats-Unis: 

“L’état de flow est un état de concentration intense où 

l’individu se sent complètement absorbé par ce qu’il fait. Il 

perçoit alors cette activité comme particulièrement plaisante 

et atteint une productivité optimale”4. Les activités 

provoquant le flow sont donc des activités pour lesquelles 

on est intrinsèquement motivé. Pour qu’il y ait flow, il faut 

de la concentration et des efforts. Inversement, certaines 

activités nécessitent beaucoup de concentration sans pour 

autant motiver intrinsèquement un individu. Elles ne génère 
alors pas d’état de flow5.  

Ainsi, les mécanismes du jeu permettent aux 

enseignant de prévoir des activités autotélique d’évaluation, 

c’est à dire des activités d’intense satisfaction par leur seule 

réalisation avec pour corollaire une récompense intrinsèque 

pour l’apprenant.  

Souvent, quand on pense à la gamification des 

évaluations, les premières idées qui viennent à l’esprit sont 

celles d’attribuer des badges. Effectivement, les badges sont 

appelés à motiver les apprenants et soutenir de nouvelles 

formes d’évaluation. On peut dire que l’apparition des 
badges dans le monde de l’éducation est un signe de 

gamification.  

A l’origine, le badge est un insigne qu’on arbore 

comme marque distinctive d’appartenance à un groupe, un 

grade, un rang ou une fonction, nous dit le dictionnaire. Les 

badges existent depuis longtemps dans le monde militaire, le 

mouvement des scouts et le monde du sport. En format 

numérique, ils sont plus récents. Ils prennent leur essor en 

2011 au moment où Mozilla lance l’initiative Open Badge 

Infranstructure (OBI), un standard technologique pour 

faciliter l’octroi et le partage des compétences sur le web. 
Puis le badge a fait son  entrée dans l’univers ludique pour 

attester de l’habileté ou du degré de maîtrise de son 

détenteur.  

En contexte scolaire ou académique, ils sont aussi très 

utiles puisqu’ils permettent de façonner et de morceler des 

contenus pédagogiques pour offrir des parcours 

d’apprentissage personnalisés. Il est possible de regrouper 

l’utilisation des badges numériques selon quatre grands 

usages: motiver, par cette distinction l’apprenant dans son 

apprentissage; valoriser des actions de l’apprenant en y 

ajoutant de la valeur; reconnaître des acquis et des 
expériences; certifier l’acquisition de connaissance, le 

développement de compétences et d’habiletés.  

Mais il est très important d’insister sur le fait que la 

très mauvaise démarche, qu’il ne faut surtout pas adopter, 

c’est par exemple d’ouvrir et d’attribuer les badges à tout 

va. En parlant de l’attribution des badges on doit rappeler 

1 Tagliante Ch. L’Évaluation [Assessment], CLE international, 1991, P.78 in French.  
2 Hébert, M.-H., Frenette E., Boudreau M. Évaluation formative et réussite des élèves : une combinaison gagnante! Formative assessment 

and student achievement : winning combination!, Vivre le primaire, 2019, Vol 32, P. 45–46 in French. 
3 Carbuccia J. Petit guide de gamification [A short guide of gamification. URL: https://siecledigital.fr/2015/06/23/petit-guide-de-

gamification/ [in French. 
4 Csikszentmihalyi M. Vivre la psychologie du bonheur To live the Psychology of Happiness, Paris: Robert Laffont, 2004, P. 23  

in French. 
5 Lecomte J. La théorie du flux. Comment la motivation intrinsèque donne du sens à notre vie The Theory oh Flow. How the intrisic 

motivation make sens of oui life, In: Carré P, Fenouillet F, editors. Traité de psychologie de la motivation, Paris: Dunod, 2009,  

P. 107–124 in French.  

https://siecledigital.fr/2015/06/23/petit-guide-de-gamification/
https://siecledigital.fr/2015/06/23/petit-guide-de-gamification/
https://amzn.to/2YNUa7S
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les principes d’alignement pédagogique et de planification à 

rebours. Il s’agit là d’une question essentielle pour en 

arriver à concevoir des activités d’évaluation de qualité. 

L’alignement pédagogique est un principe de cohérence 

pour la construction d’un cours. Le concept a été introduit 
pour la première fois par John Biggsqui parlait 

de constructive alignment. Il y a alignement pédagogique 

lorsque les objectifs d’apprentissage sont cohérents avec les 

activités pédagogiques et les stratégies d’évaluation6.  

Ceci dit que nos objectifs d’apprentissage, les grands 

objectifs visés, doivent être en parfait accord avec les 

contenus et les méthodes d’enseignement et donc les 

méthodes d’évaluation. Cette vue d’ensemble nous 

permettra de procéder à la planification à rebours d’un 

parcours gamifié ou le professeur partira des résultats 

escomptés. La formule est familière à tout enseignant: à 
l’issue de cette formation, l’apprenant sera en mesure de, 

sera capable de… . Ceci veut dire que nous partons d’une 

compétence globale visée et nous la découpons en micro-

compétences observables. Ces micro-compétences peuvent 

être des critères d’attribution d’un badge. Ensuite les élèves 

réalisent des activités pour accumuler des points et par 

conséquent obtenir un badge. En clair, l’obtention du badge 

final devient une véritable quête. Les exercices réalisés 

permettent de récolter les points et de passer à un niveau 

suivant. Chaque nouvelle compétence est associée à un 

badge intermédiaire, et ce n’est qu’une fois les badges 
réunis que la quête sera complétée.  

Cependant, Henry Jenkins conseille à tous ceux qui 

sont tentés par le badging d’avancer avec précaution en 

ayant quelques éléments en tête. Il importe de: 

– Surveiller les possibles effets indésirables provoqués 

par le badging (exemple : marginalisation de certains 

membres de la communauté qui ne souhaitent pas en 

acquérir, développement des pratiques pour obtenir les 

badges sans fournir l’effort nécessaire, renforcement de 

l’autorité de ceux qui ont pouvoir de décerner les badges).  

– Identifier ce qui, dans la communauté, en dehors des 
badges, encourage et permet d’apprécier le niveau de 

participation des membre. 

La réflexion de H. Jenkins est intéressante dans la 

mesure où elle permet à tous ceux qui envisagent de 

proposer des badges associés à des espaces d’apprentissage 

de bien mesurer les difficultés et les enjeux de la démarche7.  

Cependant, il est important de souligner que 

l’évaluation gamifiée existe par-delà le badging. Il est 

d’autant plus intéressant de parler de ces techniques dans le 

contexte actuel ou le monde de l’éducation a basculé de 

l’enseignement en présentiel vers l’enseignement à distance. 
Les enseignants contraints d’assurer la continuité 

pédagogique ont dû revoir également leur activités 

d’évaluation qui pour certains étaient celles qu’ils avaient 

connues pendant leur formation initiale sans être adaptées au 

profil de la nouvelles génération d’apprenants, la génération 

des digital natives.  

Nos apprenants sont branchés toute la journée sur leur 

smartphone. Certains professeurs se plaignent du déclin de 

l’attention qui en découle. C’est sans doute un constat 

justifié, mais il faut voir les choses en face : inverser cette 

tendance générale va être difficile. Utiliser les smartphones 
en classe paraît donc être une manœuvre intelligente pour 

renverser la vapeur : vos apprenants peuvent changer ce que 

certains considèrent comme un obstacle à l’apprentissage en 

un outil fidèle pour mieux apprendre. Et c’est une façon de 

rendre l’apprentissage plus ludique, de leur rendre la langue 

plus sympathique : oui, on peut s’amuser en apprenant! 

En 2020 le moment est venu de découvrir plusieurs 
outils d’évaluation que nous n’avons pas forcément utilisés 

avant. L’utilisation de ces outils n’apporte aucun 

changement à la nature de l’évaluation en elle-même, mais 

on constate une amélioration fonctionnelle de l’activité de 

l’évaluation. On parle d’une nouvelle culture d’évaluation, 

une évaluation qui sera de plus en plus centrée sur la 

formation, l’accomplissement.  

Dans le cadre de cette recherche il nous est intéressant 

de nous arrêter sur les outils et les applications qui reposent 

sur les mécanismes de la gamification et participent 

grandement à la dédramatisation de l’évaluation. Arrêtons-
nous d’abord sur les outils d’évaluation gamifiée qui 

permettent de réaliser des activités collaboratives 

d’évaluation en direct, où par exemple l’enseignant pose une 

question, les apprenants répondent en direct et on va voir le 

nuage de mots progressivement se former. Au fur et à 

mesure des réponses des participants, la page de la question 

est mise à jour et les mots apparaissent sous la forme d’un 

nuage. Les mots vont changer de taille en fonction du 

nombre de fois qu’ils sont cités dans les réponses. 

Précisons que nous allons utiliser cet outil interactif 

d’évaluation pour procéder à une évaluation diagnostique 
qui sera déployée au début d’un nouveau contenu, au 

moment où on veut vérifier les acquis des apprenants, 

dresser un bilan de connaissances déjà acquises, susciter la 

participation des apprenants et vivre un moment ludique.  

Questionnaires en ligne que les enseignants peuvent 

créer avec Quizziz, Kahoot, Quizinière, Socrative etc. Ces 

applications reposent sur la structure de base de la 

gamification : objectif ludique, challenge et récompense. 

Lors de la réalisation d’un quiz en ligne on invite les 

apprenants à répondre via leurs smartphones et les résultats 

s’affichent à l’écran. Les apprenants sont classés en fonction 
de la vitesse à laquelle ils ont répondu et s’ils ont répondu 

correctement ou non. Nous retrouvons l’objectif qui est 

répondre à des questions, le challenge qui est de répondre 

correctement et le plus rapidement possible et puis la 

récompense qui est d’être le premier sur le podium. Ces 

activités sont basées sur les principes clés de gamificaiton : 

la compétition, la pression du temps, les feedbacks qui vont 

motiver les personnes à participer davantage et encore plus 

vite.  

De ce fait, nous pouvons parler de l’amélioration de 

l’activité d’évaluation. Si nous comparons un questionnaire 
sur-papier et un questionnaire en ligne, nous pouvons 

nettement observer cette amélioration. Pour un test sur 

papier : l’élève répond au question, il rend sa copie et attend 

les résultats pendant quelques jours voire une semaine, 

tandis que dans le cas d’un questionnaire en ligne il reçoit 

un feedback immédiat, il est contraint de répondre le plus 

rapidement possible et  il voit immédiatement son 

classement et ses résultats obtenus. Le professeur de son 

côté peut aussi voir tout de suite quelle question s’est avérée 

difficile pour la classe et proposer par la suite des activités 

de remédiation.  
En guise de conclusion soulignons que la gamification 

est un levier d’engagement très important en formation, car 

7 Biggs J. Enhancing teaching through constructive alignment, High Educ, 1996, Vol. 32, P. 347–364 [in English]. 
8 Jenkins H. How to Earn Your Skeptic “Badge”, The Official Weblog of Henry Jenkins. URL:  http://henryjenkins.org/2012/03/

how_to_earn_your_skeptic_badge.html [in English]. 

http://henryjenkins.org/2012/03/how_to_earn_your_skeptic_badge.html
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elle génère des émotions positives ce qui a pour 

conséquence de susciter l’adhésion, maintenir l’attention, 

motiver l’action et promouvoir l’apprentissage. La 

gamification dédramatise l’évaluation et soutient 

l’apprenant dans l’acquisition de connaissances et le 
développement de ses compétences. Elle permet de varier 

les supports d’évaluation et par conséquent d’établir un 

tableau assez complet des complet des compétences 

acquises et des points à améliorer et par conséquent, prend 

ultimement le sens d’un soutien à l’apprentissage. À 

l’inverse des activités d’évaluation dites classiques et peu 

engageantes pour les élèves, l’évaluation gamifiée favorise 

la motivation de l’apprenant et son engagement qui le fera 

s’impliquer dans l’activité sans qu’il ait le sentiment de 

fournir un effort pénible et imposé.  

 
Halyna Kutasevych, Nataliia Yakubovska. Gamification 

as assessment tool in a French lesson. The relevance of the 

research is justified by the need to study the relationship between 

motivation and assessment as key aspects of learning French. This 

interdependence presupposes the search for the latest approaches to 

assessment, that apart from aiming at the final outcome of learning, 

are also focused on the student’s development (progress). From 

that perspective it is particular importance to resort to gamification 

that provides for applying game mechanics to non-game contexts.  

This approach has recently become a widely-held across a wide 

range of industries demonstrating its potential in education. 

The main purpose of the scientific research is to highlight 

the main aspects of gamified assessment in French-as-a-foreign-

language lessons. The scientific novelty of the paper is defined by 

in the fact that for the first time it outlined the main mechanisms of 

gamification as assessment tool. The author applied the method of 

critical analysis of the scientific sources and the method of 

scientific observation of the pedagogical process. 

Conclusions. Gamification in the context of assessment 

involves introducing game elements in order to make it more 

approachable and thereby to assure students’ engagement and 

motivation when conducting the assessment. Gamification as a tool 

can be applied to the design of innovative tasks related to 

assessment. It is argued that the inclusion of some aspects of the 

gamification technology can have a positive effect on the 

development of innovative assessment system. However, 

reasonable combination of such technologies with already existing 

teaching methods can be viewed as a guarantee of students’ 

effective formation of French competence in the process of foreign 

language learning. 
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Ничий В. Особенности преподавания иностранного языка в условиях дистанционного обучения. Цель ста-

тьи – проанализировать особенности преподавания иностранных языков в высшей школе в условиях дистанционного 

обучения. Для достижения поставленной цели в статье использованы методы теоретического анализа, критического 

анализа научных ресурсов и научного наблюдения за учебным процессом. Комплексное описание применения этих ме-

тодов сквозь призму иностранных языков и составляет научную новизну работы. Выводы. Дистанционное обучение 

через компьютерные телекоммуникационные сети имеет широкие перспективы в изучении иностранных языков. Прежде 

всего это преимущество, по сравнению, например, с видео и аудио семинарами заключается в наличии оперативной 

обратной связи преподавателей и студентов, при многочисленных, учебных программах. Дистанционное обучение явля-

ется достаточно эффективной формой изучения иностранного языка, направленное на развитие познавательных способ-

ностей, устной речи, иноязычного мышления и полноценного овладения письменной иноязычной коммуникацией. 

Ключевые слова: иностранные языки, дистанционное обучение, коммуникативная компетенция, онлайн-занятия, 

ресурсы обучения. 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими завданнями. В даний момент питання 

дистанційного навчання в силу різних причин набуває 

більшої актуальності. Процеси, що відбуваються 

вимагають змін в системі освіти. Особливість 
дисципліни “іноземна мова” полягає в тому, що метою є 

не тільки володіння мовною компетенцією, а й 

оволодіння комунікативною компетенцією. Ефективне 

дистанційне навчання іноземної мови має будуватися на 

базі добре побудованого віртуального мовного 

середовища. Організація навчання іноземної мови в 

дистанційному форматі вимагає великих затрат праці на 

перших етапах створення курсу. Завдання повинні бути 

доступними для сприйняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв'язання проблеми. Методикою 
викладання іноземної мови займалося багато вчених, 

зокрема Д. Кеган, Р. Бош'є, О.М. Довгялло, Є.С. Полат. 

Проблемі розробки інтерактивних та електронних 

засобів навчання, вивченню їх характерних рис 

присвячені наукові роботи М. Жалдака, І. Садовнік, 

Е. Носенко, Г. Чекаль, О. Хуторського, Т. Коваль, 

А. Андреєва, В. Солдаткіна, Р. Олексієнко, О. Чорної та 

ін. 

Метою написання даної статті є проаналізувати 

особливості викладання іноземної мови у вищій школі в 

умовах дистанційного навчання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. При 

побудові дистанційного уроку необхідно враховувати 

різні чинники. Наприклад, необхідно комбінувати 

відеозапис, аудіозапис, зображення і текст. Також не 

можна ігнорувати навчання письму на дистанційному 

навчанні. Подальшим завданням викладача стає – 

віддалений контроль засвоєного матеріалу. Сучасні 

технології спрощують це завдання і дозволяють 

автоматизувати даний процес, дозволивши комп'ютеру 

самому зробити перевірку матеріалу. Але, незважаючи 

на переваги новітніх засобів мультимедіа та 
комп'ютерних технологій при дистанційному навчанні, 

незамінною частиною є колективна пізнавальна 

діяльність, яка дозволяє правильно сприймати інших і 

оцінювати себе. 

Cьогодні дистанційне навчання іноземної мови і не 

тільки знаходиться в стадії розвитку. Сучасні проблеми 

вимагають сучасних рішень. В інтернеті з'явилася 

величезна кількість електронних освітніх платформ, за 

допомогою яких ми хоча б якось можемо продовжити 

навчання студентів іноземної мови і не втратити ті 

результати, які напрацьовували протягом всього 
навчального року. Звичайно спочатку складно було 

звикнути до такої організації роботи, але з введенням 

дистанційного навчання ми, навчаючись, освоїли багато 

цікавих програм і додатків, через які можна 

організувати навчання іноземної мови в тією мірою, в 

якій це вкрай зараз необхідно. Тому дистанційне 

навчання можна розглядати, як вельми цікаву 

перспективу1. Кожен викладач сам підбирає відповідну 

літературу, яка допомогла б вивчати новий матеріал, а 

також на порталі дисциплін є багато посилань на різні 

вебінари і пізнавальні відео з теми. 

Звичайно, викладання дисципліни “Іноземна 

мова” дистанційно – складне завдання, адже 

дисципліна містить не тільки знання мови, але також 

необхідну практику, що, практично неможливо в 

форматі дістанта. Але в силу різних обставин, які не 

залишають нам вибору, даний формат дистанційного 

1 Andreev A., Soldatkin V. Distantsionnoe obuchenie: sushchnost, tekhnolohiya, organozatsiya [Distance learning: essence, technology, 

organization], Moskva, 1999, P. 57–89 [in Russian]. 
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навчання несе ефективність шляхом грамотного 

підходу. Погоджуємось з тим, що живе спілкування з 

викладачем і групою іноземною мовою (ІМ) дуже 

складно замінити в дистанційному форматі, але при 

цьому є деякі моменти, які при правильній організації 
будуть корисні й ефективні. При організації 

дистанційного навчання іноземних мов викладачеві 

дуже важливо на самому початку онлайн-занять 

обговорити з групою правила поведінки під час 

дистанційних уроків. Коли йде пояснення нової теми, 

можна попросити всіх вимкнути мікрофони, а питання 

ставити в чаті конференції (наприклад, в Google meet є 

така можливість). Дуже допомагає при поясненні 

матеріалу використання підготовлених заздалегідь 

презентацій, таблиць. При цьому викладач може 

просити студентів по черзі прочитати приклад, 
прокоментувати правило, щоб пояснення не було 

монотонним. 

Спілкування тет-а-тет можна вибудувати при 

дистанційних заняттях, але це, звичайно, залежить від 

кількості студентів в групі. До 10 осіб – оптимальна 

кількість. Наприклад, можна задати додому підготувати 

усне повідомлення, на занятті питати кожного студента, 

вести з ним діалог іноземною мовою, інші студенти 

виконують письмове завдання в цей момент (наприклад, 

на платформі Google Classroom в режимі реального 

часу), при цьому можуть залишати питання / коментарі 
в чат конференції. Після опитування кожного всі разом 

повертаються до перевірки письмового завдання. На 

деяких платформах можливо об'єднувати студентів в 

сесійні кабінети, де вони в онлайн-режимі в парах 

можуть виконувати завдання (наприклад, підготуватися 

до дискусії і продумати стратегію виступу). 

Організація даного виду навчання вимагає більших 

затрат часу, а також повного перегляду формату 

виконуваних завдань. При цьому можна відзначити, що 

студенти стали відповідальніше ставитися до вивчення 

додаткових матеріалів і виконання домашнього 
завдання (в тому числі з-за введення автоматичного 

контролю здачі домашнього завдання на платформі 

Google meet). Дистанційна освіта в умовах загального 

дистанційного навчання, на наш погляд, має бути, але її 

можна розцінити як доповнення до очної форми. По-

перше, дистанційне навчання вимагає від студентів 

високого рівня самодисципліни. По-друге, не кожна 

людина зможе забезпечити собі належне технічне 

обладнання для даної форми навчання.  

Дистанційне навчання не слід розглядати як 

основну форму навчання, але не можна і списувати з 
рахунків дане “винахід цивілізації”. Можливо, коли-

небудь, в недалекому майбутньому ми зможемо 

дізнатися про істинні можливості дистанційного 

навчання. Застосування технології дистанційного 

навчання ефективно як в педагогічному плані, так і з 

точки зору економіки але, поряд з цим практика 

дистанційного навчання показує, що дуже часто методи 

традиційного навчання безпосередньо застосовують і в 

дистанційній формі навчання. На цей момент відсутній 

комплексний підхід до створення системи 

дистанційного навчання та цілеспрямована професійна 
підготовка педагогічних кадрів, які володіють методами 

електронного навчання і дистанційними освітніми 

технологіями. Певна специфіка інформаційних 

технологій вимагає активної участі студента з одного 

боку і чітких принципів відбору змісту матеріалу 

методики адаптації їх використання з іншого. Однак, 

дистанційне навчання через комп'ютерні 

телекомунікаційні мережі має широкі перспективи у 
вивченні іноземних мов. Перш за все ця перевага, 

порівняно, наприклад, з відео та аудіо семінарами 

полягає в наявності оперативного зворотного зв'язку 

викладачів і студентів, при численних, навчальних 

програмах2. Дистанційне навчання іноземним мовам є 

досить ефективною формою вивчення іноземної мови, 

спрямоване на розвиток пізнавальних здібностей, 

усного мовлення, іншомовного мислення і повноцінного 

оволодіння письмовою іншомовною комунікацію. 

При грамотній розробці дидактичної і технічної 

сторін дистанційного навчання іноземним мовам, при 
регулярному і професійному супроводі студентів 

протягом всього курсу, при високій мотивації слухачів і 

наявності всіх необхідних технічних засобів навчання і 

електронних освітніх ресурсів дистанційне навчання 

іноземним мовам може скласти конкуренцію 

традиційним формам навчання, оскільки воно за 

допомогою всіх своїх коштів допомагає навчити 

слухачів всіх видів мовленнєвої діяльності і сформувати 

у них комунікативну компетентність, що є головною 

метою навчання іноземних мов. 

Хоча можна сказати, що дисципліна “іноземна 
мова”, є не тільки теоретичною, а й для подальшого 

закріплення отриманих навичок необхідно багато 

практики як письмової, так і усної, що через обставини 

неможливо, оскільки в процесі проведення заняття 

викладачеві вкрай складно опитати всіх присутніх. Але 

незважаючи на це, протягом усього навчального 

процесу видно повну віддачу і залученість викладача в 

процес навчання. Кожен день студенти отримують 

важливі лекції та статті для самостійного вивчення, що є 

безсумнівною перевагою. Питання тільки в дисципліні 

самого студента, чи зможе він змусити себе виконати 
завдання і зробити це якісно. Формат онлайн-трансляцій 

не зовсім зручний для кожного студента, тому що звук в 

процесі заняття може бути занадто тихим або через 

сторонні шуми можна пропустити важливу інформацію. 

Але, безумовно, в даній ситуації такий підхід є 

виграшним і дозволяє продовжувати навчання в будь-

якій точці світу, де б не знаходилася людина. 

Дистанційна освіта ні в якому разі не може 

повністю замінити живий процес навчання. Незважаючи 

на прогрес нинішнього покоління, спілкування тет-а-тет 

дає набагато якісніші плоди, ніж просто прослухати 
інформацію по відео, паралельно відволікаючись на 

кружку чаю з тістечком. Тут багато хто погодиться. 

Найкраще було б використовувати її як додаткове 

джерело інформації, додаткові заняття. Говорячи про 

ВНЗ, то їх частково можливо перевести на такого роду 

навчання, але лише тому, що люди в основному націлені 

на певний результат і дії їх більш цілеспрямовані, ніж у 

школярів. Але не можна забувати і про технічне 

оснащення та володіння ним. Можуть виникнути 

проблеми при використанні ресурсів (портали, різні 

платформи, формати файлів, їх надсилання і т. д.) 
викладачами. Не кожен зможе також спритно 

управлятися всім, як молодша частина суспільства. 

Необхідно додаткове навчання, що вимагає достатньої 

2 Oleksienko R., Stepkovska S. “Internet-tekhnolohiyi u vyvchenni inozemnykh mov” [Internet technologies in the study of foreign lan-

guages], Visnyk LNU im. T.Shevchenka, N 1 (188), 2010, P. 229–236 [in Ukrainian].  
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кількості часу і ресурсів. Крім цього, існує і така 

перешкода, як технічна сторона навчально-освітніх 

порталів і платформ, які не можуть витримати такого 

напливу. В основному такі навантаження якщо не 

ламають системи, то роблять їх повільними, що також 
своєю чергою ускладнює навчальний процес. Прогалин 

дійсно дуже багато. Але навіть усунувши їх, повністю 

піти на дистанційне навчання не буде правильним. Так, 

це може бути досить ефективно. Так, можливо для 

когось простіше. Ми, як одиниці суспільства і соціуму, 

потребуємо живого спілкування, нам простіше і 

вільніше жити, коли ми знаходимося не тільки в 

закритому, одному і тому ж приміщенні. Ми відчуваємо 

себе краще, коли міняємо локацію і бачимо живі емоції, 

а не тільки все через екрани наших гаджетів. 

Дистанційне навчання дає ряд можливостей для 
реалізації своїх навичок, а також отримання нових. З 

причини умов, в яких опинилося наше суспільство, 

відкривається ряд можливостей для створення нових 

видів роботи та прояву себе, як педагога зі сформованої 

ІТ-компетенції. Різкий перехід з очної форми роботи на 

дистанційну є плюсом для молодих фахівців і не тільки, 

але також викликає складність у будь-якої людини у 

зв'язку зі швидким темпом роботи і недостатнім 

вивченням цього питання. Дистанційна форма роботи 

хороша для виконання письмових вправ іноземними 

мовами. Зручно оперувати будь-яким матеріалом, є 
можливість виконати більшу кількість завдань, ніж при 

очній роботі. З іншого боку, застоюється мовний 

компонент. Навіть при проведенні онлайн-конференцій, 

мова спотворюється під впливом перешкод в додатках і 

немає можливості проконтролювати помилки того, хто 

навчається. 

Крім цього, необхідний вихід на більш стабільні 

форми роботи. Кожен викладач проводить свої заняття 

по-різному, через що студентам необхідно мати 

регулярний вихід в різні месенджери, платформи для 

конференцій, сайти і додатки. Для більшої зручності 
роботи, цей доступ повинен бути як з мобільного 

пристрою, так і з ПК. При можливості регулярних 

консультацій з викладачем, дистанційна форма роботи 

підходить для розвитку лексичних та практичних 

навичок, але не варто її розглядати як основний вид 

роботи. 

На нинішній день, дистанційне навчання іноземної 

мови й не тільки, знаходиться на стадії становлення. Ми 

не були готові до цього повороту подій. Але сучасні 

труднощі вимагають сучасних рішень. В онлайн було 

помічено велику кількість електронних освітніх 
платформ, завдяки яким ми можемо продовжувати 

навчання. Природно спочатку непросто було звикнути 

до подібної організації роботи, але з вступом 

дистанційного навчання ми освоїли велику кількість 

привабливих і цікавих програм, крізь які можливо 

здійснити вивчення іноземної мови, серед них Duolingo, 

Lingualeo, Lingvist, Beelinguapp та ін. В наслідок цього 

дистанційне вивчення можна розглядати, як привабливу 

перспективу. 

Але, не звертаючи уваги на всі плюси засобів 

мультимедіа та комп'ютерних технологій при 
дистанційному навчанні, невід'ємною частиною 

вважається колективна пізнавальна робота, яка 

допомагає правильно розуміти себе та інших. 

У дистанційного навчання, безумовно, є переваги: 

1. Ви можете продовжити роботу поряд з 

навчанням, вчитися у вихідні дні, коли ви повернетеся з 
роботи або навіть серед ночі. Ви вчитеся, поки 

заробляєте! 

2. Ви економите час: немає часу, витраченого на 

поїздку на роботу і назад, немає часу, витраченого на 

очікування автобуса. У програмі дистанційного 

навчання ваші студенти знаходяться безпосередньо у 

вашій кімнаті – навчальний матеріал на вашому столі 

або електронний матеріал на вашому комп'ютері 

(головне – мати інтернет, вміти користуватися 

ресурсами). 

3. Якщо ви самодисципліновані і мотивовані, 
кращою перевагою дистанційного навчання є те, що ви 

можете вчитися в своєму темпі. Це відомий факт, що 

різні люди вчаться по-різному і з різною швидкістю. 

4. Ви можете вчитися завжди і всюди: за винятком 

випадків, коли вам потрібно відвідувати онлайн-урок в 

певний час або лекцію по відеозв'язку, ви можете 

значною мірою вчитися в будь-який час і в будь-якому 

місці. 

Але і недоліки у дистанційного навчання теж є: 

1. Велика ймовірність відволікання уваги: потреба в 

спілкуванні в соціальних мережах. Ви повинні зберігати 
мотивацію і зосередженість, якщо хочете успішно 

пройти курс дистанційного навчання. Дистанційна 

освіта не дуже гарна ідея, якщо ви схильні відкладати на 

потім і не можете дотримуватися термінів. 

2. Складні технології. Надмірна залежність від 

технологій може бути основним недоліком в режимі 

дистанційного навчання, особливо, коли навчання 

відбувається в онлайн-середовищі. Будь-який збій в 

програмі або додатку може призупинити лекцію і 

перервати процес навчання. Точно так же, якщо студент 

не розбирається в комп'ютерах і технологіях, його 
досвід навчання може бути незадовільним. 

Дистанційне навчання іноземної мови вирішує 

цілий ряд дидактичних завдань більш ефективно. 

Змінюється, в першу чергу, роль викладача, основне 

завдання якого підтримувати і направляти розвиток 

особистості студента, його творчий пошук. Відносини зі 

студентами будуються на принципах спільної творчості 

і співпраці. Також будь-яка з освітніх програм може 

реалізовуватися в дистанційній формі. У цих умовах 

неминучий перегляд організаційних форм навчальної 

роботи, які склалися сьогодні: збільшення самостійної 
індивідуальної роботи і збільшення обсягу практичних і 

творчих робіт пошукового та дослідницького характеру. 

Виконання завдань і використання нових 

інформаційних технологій дозволяє студентам 

занурюватися в реальне мовне середовище через 

безпосереднє телекомунікаційне спілкування 

безпосередньо з носіями мови. Також це відкриває для 

них доступ до електронних, дидактичним та довідкових 

матеріалів3. 

Важливо відзначити те, що дистанційне навчання 

не замінює, а ефективно доповнює традиційну систему 
освіти, даючи можливість вчити те, що потрібно 

3 Chorna O. “Pedahohichni ta informatsiyni tekhnolohyi dystantsiynoho navchannya inozemnykh mov u VNZ” [Pedagogical and infor-

mation technologies of distance learning of foreign languages in higher education], Vykladannya mov u vyshchykh navchalnykh zak-

ladakh osvity na suchasnomu etapi, Mizhpredmetni zvyazky, Naukovi doslidzhennya, Dosvid, Poshuky, Kharkiv, 2011, Vyp. 18, P. 301–

308 [in Ukrainian]. 
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студентові, коли та де йому зручно. Іншими словами, 

дистанційне навчання направлено на організацію 

продуктивної самостійної, навчально-пізнавальної 

діяльності студента. 

Інтернет-система найкращим чином сприяє 
вивченню іноземних мов дистанційно, позаяк за 

допомогою соціальних мереж і різноманітних чатів, ми 

можемо спілкуватися з носіями мови в будь-який час 

доби, тим самим практикуючи не тільки розмовну мову, 

а й граматику. 

Дистанційне навчання одна з обговорюваних тем. У 

даної форми навчання з'явились як прихильники, так і 

противники, серед викладачів і студентів. Багато хто 

вважає, що для такої дисципліни, як іноземна мова, 

навчання тільки в дистанційному форматі, не підходить, 

оскільки багато нюансів, що виникають в процесі 
навчання мови, можливо зрозуміти і засвоїти лише в 

момент живого, безпосереднього спілкування з 

викладачем. Так само дистанційне навчання не може 

забезпечити в достатньому обсязі перевірку засвоєння 

матеріалу студентами. А значить, можуть виникнути 

прогалини в знаннях матеріалу, які будуть 

нашаровуватися один на одного і знижувати рівень 

знання предмета. Але є і плюси, дистанційне навчання 

може послужити хорошим доповненням до 

традиційного навчання, наприклад як домашня або 

проектна робота, з електронними платформами. Таке 
комбінування дозволить успішно засвоювати 

інформацію людям з різною системою сприйняття 

(аудіали, візуали, кінестетики). Кожен з них буде 

здатний знайти для себе кращі форми роботи. 

Висновки. Саме явище дистанційного навчання 

(ДН або e-Learning) не така вже й інноваційна річ. Вже 

років 15 воно існує, як у вигляді безпосереднього 

онлайн-діалогу між викладачами та студентами, так і у 

вигляді одностороннього мовлення, через записані 

відеолекції, інтерактивні посібники, додатки, що 

дозволяють освоїти весь необхідний матеріал 
відповідно до програми і забезпечити контроль його 

засвоєння. Якщо побудувати дистанційне навчання 

іноземних мов грамотно, викладаючи якісно записані 

відеолекції на освітню платформу, зі зручним 

інтерфейсом, студентам неважко буде розібратися з 

усіма технічними моментами, встановити зворотний 

зв'язок – дати відповідь на “віртуальному занятті”, не 

віднімаючи ні часу, ні сил у викладача на розв’язання 

цих проблем.  
 

Nichyi V. Peculiarities of teaching a foreign language in 

the conditions of distance learning. The purpose of the article is 

to analyze the features of teaching foreign languages in higher 

education in the context of distance learning. To achieve this goal, 

the article uses the methods of theoretical analysis, critical analysis 

of scientific resources and scientific observation of the educational 

process. A comprehensive description of the application of these 

methods through the prism of foreign languages is the scientific 

novelty of the work. In the era of continuous informatization of 

society and education, in particular the use of modern computer 

technology, the Internet, multimedia and mobile communications 

in the educational process of higher education, has become a 

necessary condition for training and education of competent 

professionals and their future adaptation to working conditions. 

Therefore, educational institutions try to organize the educational 

process so as to provide students with full access to educational 

materials, using paper, electronic and multimedia media and access 

to Internet resources. In addition, the use of computer technology 

and the Internet, distance learning technologies significantly 

expands the range of potential students and allows to involve in 

education (including language) a wider range of students from 

abroad. Conclusions. Distance learning through computer 

telecommunication networks has broad prospects in the study of 

foreign languages. First of all, this advantage, in comparison, for 

example, with video and audio seminars, lies in the availability of 

operational feedback from teachers and students, with numerous 

training programs. Distance learning of foreign languages is a 

fairly effective form of learning a foreign language, aimed at the 

development of cognitive abilities, oral speech, foreign language 

thinking and full mastery of written foreign language 

communication. 

Key words: foreign languages, distance learning, 

communicative competence, online classes, learning resources. 
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Евгения Светличная, Виктория Cавина. Латынь в современной отечественной фармацевтической термино-

логии. Цель исследования. В статье анализируется общее состояние современной отечественной фармацевтической 

номенклатурной системы с целью выявления трансформационных процессов, которые в ней происходят, определения 

направлений развития, и в частности места и роли в ней традиционной латинской специальной терминологии. Методы 

исследования – индукция, дедукция, описательный, контекстуально-интерпретационный и компонентный анализ. 

Научная новизна. Ввиду того, что подобный анализ в Украине не проводился, такая работа будет полезной для понима-

ния специалистами существующих терминологических проблем и их дальнейшего устранения. Выводы. Несмотря на 

стремительное расширение сферы функционирования английского языка, латынь традиционно остаѐтся основой между-

народной научной терминологии и специализированных номенклатурных кодексов, особенно в медицинской и род-

ственных с ней отраслях человеческой деятельности. Фундаментальное изучение латинского языка и основ терминооб-

разования является залогом профессиональной терминологической грамотности будущих специалистов – медиков и 

фармацевтов. 

Ключевые слова: фармацевтическая терминосистема, международные непатентованные названия, действую-

щее вещество, латинский и английский языки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Постійний процес інтенсивного 

розширення та трансформації фармацевтичних 

технологій і виробництва, зумовлений динамічним 
розвитком науки, – одна з основних рис, притаманних 

фармацевтичній термінологічній системі. У сучасному 

глобалізованому світі в умовах кардинальних змін у всіх 

сферах людського буття перетворення в мовній царині 

виявляються особливо суттєвими й навіть 

радикальними. Для України каталізатором змін стало 

приєднання до низки професійних міжнародних 

організацій та, особливо, набуття статусу активного 

члена Європейської фармакопейної комісії. Це 

стимулювало адаптацію національних нормативно-

правових документів до вимог ВООЗ і гармонізацію 
спеціальної фармацевтичної термінології з 

термінологією Європейської Фармакопеї, що ми бачимо 

в Державній Фармакопеї України, галузевих наказах і 

розпорядчих документах Кабінету міністрів та МОЗУ, 

наукових і довідкових спеціальних виданнях. У зв’язку 

з цим доцільно проаналізувати загальний стан сучасної 

вітчизняної фармацевтичної терміносистеми задля 

з’ясування трансформаційних процесів, які 

відбуваються, визначення напрямів розвитку й, зокрема, 

місця та значення в ній традиційної латинської 

спеціальної термінології. У статті досліджується 
номенклатура основних вітчизняних спеціалізованих 

видань та документів: Державної Фармакопеї України, 

Державного формуляра лікарських засобів, довідників 

“Компендіум 2019 – лікарські препарати”, “Rx-index: 

класифікатор лікарських препаратів”, “Rx index – 

Довідник еквівалентності лікарських засобів” та 

нормативно-правових документів “Державний реєстр 

лікарських засобів” та “Національний перелік 

лікарських засобів”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвідки з цього питання не проводилися. 

Сподіваємося, що результати нашого аналізу 

слугуватимуть усвідомленню спеціалістами 

фармацевтичної галузі існуючих термінологічних 

проблем.  

Мета наукової розвідки – дослідити сучасну 

вітчизняну терміносистему з метою з’ясування 

трансформаційних процесів та місця в ній традиційної 

спеціальної латинської термінології, а з практичної 

точки зору – запропонувати загальне бачення шляхів 

осучаснення та оптимізації курсу латинської мови у 
вищих навчальних закладах медичного та 

фармацевтичного профілю, і саме це зумовлює 

актуальність нашого дослідження. У статті 

використано такі методи дослідження: індукція, 

дедукція, описовий, контекстуально-інтерпретаційний 

та компонентний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи сучасну 

національну фармацевтичну номенклатурну систему, 

мусимо, перш за все, говорити про використання 

міжнародних непатентованих назв фармацевтичних 

субстанцій, рекомендованих Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я. Нагадаємо, що ВООЗ працює над 

розробкою МНН уже понад сімдесят років, з того часу 

як було прийнято резолюцію “Непатентовані назви 

лікарських засобів”. У резолюції задля ідентифікації 

активних інгредієнтів фармацевтичних препаратів 
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декларувалась нагальна потреба створення системи 

загальноприйнятих міжнародних назв лікарських 

субстанцій, призначених для спільного використання у 

всіх країнах як суспільної власності, а країни-члени 

ВООЗ зобов’язувались офіційно визнавати їх та 
приймати як фармакопейні назви. 

Спільні зусилля ВООЗ та національних 

фармакопейних комітетів дали позитивні результати. 

Зараз міжнародні непатентовані назви лікарських 

субстанцій зазначаються і в міжнародній, і в 

національних фармакопеях, використовуються при 

маркуванні лікарських препаратів, їх рекламуванні, 

контролі за їх обігом, при реєстрації ліків, у науковій, 

навчальній літературі та для найменувань генеричних 

препаратів. Система МНН, запропонована ВООЗ і 

підтримана на національних рівнях, забезпечує 
ідентифікацію кожної чинної фармацевтичної субстанції 

й цим гарантує безпечність лікування та одночасно 

закладає основи термінологічної стандартизації у 

складній і розгалуженій фармацевтичній 

номенклатурній системі. Звичайно, це позитивний 

процес, однак, деякі питання з його впровадженням все-

таки виникають. 

Згідно зі світовою практикою, ще у 2000 році МОЗ 

рекомендувало медичним закладам при закупівлі ліків 

проводити попередні маркетингові дослідження 

фармацевтичного ринку за МНН активних діючих 
субстанцій та на основі Anatomical Therapeutic Chemical 

(ATC) Classification System, рекомендованих ВООЗ. 

Pозпорядженням МОЗ України № 1819 від 04.10.2018 

лікарів було зобов’язано приписувати лікарські засоби в 

рецептах за міжнародними непатентованими назвами і 

лише в разі відсутності таких – за іншими 

загальноприйнятими назвами. 

Перелік нових рекомендованих міжнародних назв 

друкується в журналі Всесвітньої організації охорони 

здоров’я “WHO Drug Іnformation” кожні пів року 

чотирма мовами: латинською, англійською, 
французькою та іспанською. Крім того, видаються 

зведені списки у яких назви лікарських засобів 

зазначаються ще й російською, а останнім часом 

китайською та арабською мовами. У останньому такому 

списку представлено понад 8000 міжнародних 

непатентованих назв фармацевтичних субстанцій. 

У контексті мовного питання, яке нас наразі 

цікавить, заслуговує на увагу і те, що у фармацевтично 

розвинених країнах протягом багатьох років виходять 

довідкові видання з лікарських засобів, у яких 

представлені міжнародні непатентовані назви активних 
фармацевтичних субстанцій і які добре відомі світовій 

професійній спільноті. В Україні це “Компендіум” та 

“Rx index”. МНН наводяться також у Державній 

Фармакопеї України, Державному формулярі лікарських 

засобів та інших нормативно-правових документах МОЗ 

України, зокрема в “Національному переліку основних 

лікарських засобів” та “Державному реєстрі лікарських 

засобів”. Саме ці видання ми й обрали для аналізу. 

Перший випуск “Державного формуляра 

лікарських засобів” вийшов у 2009 році та став основою 

формулярної системи в медичній галузі України. “При 

створенні українського формуляра за прототип було 

взято Британський національний формуляр, який 

відіграє суттєву роль у доказовому інформуванні щодо 

ведення раціональної фармакотерапії у Великобританії і 

розглядається великим колом експертів різних країн як 
світовий зразок регламентації фармакотерапії 

національного масштабу”1. Наразі оприлюднено вже 

дванадцятий випуск українського Державного 

формуляра, що містить перелік усіх зареєстрованих в 

Україні лікарських засобів. У ньому представлені 

українські та міжнародні непатентовані назви 

лікарських засобів, рекомендовані ВООЗ. Як зазначено 

у вступній частині, лікарські засоби у Державному 

формулярі систематизовані за міжнародною 

непатентованою назвою. 

Однак із можливих варіантів міжнародних назв – 
латинською, англійською, французькою або іспанською 

мовами – укладачами обрано саме англійський варіант. 

Декілька прикладів (NB! Всі приклади українською, 

латинською та англійською мовою наведені у статті в 

тому вигляді, який вони мають у першоджерелах): 

Sulfacamphorate acid – Cульфакамфорна кислота; 

Combіnations of vitamins – Аевітум; Saccharated iron 

oxide – Заліза сахарат; Enisamium iodide – Амізон 

(Енізаміум йодид) та інші. 

Латиною представлена назва єдиного препарату 

вітчизняного виробництва – Брильянтовий зелений 
(Viride nitens); назви рослин та рослинної лікарської 

сировини; назви мікроорганізмів; назви хвороб (ті, що в 

англійській мові збереглися в латинському варіанті) у 

найменуваннях медичних імунобіологічних препаратів. 

Наприклад: Дифтерійний анатоксин – Diphtheria toxoid; 

Правцевий анатоксин – Tetanus toxoid; Вакцина для 

профілактики гемофільної інфекції типу b, очищена, 

кон’югована – Hemophilus influenzae B, purified, antigen 

conjugated; Резерпін + Раувольфія + Омела біла + Глід 

звичайний (Reserpin + Rauwolfia + Viscum album + 

Crataegus); Ментол + Красавка + Конвалія + Валеріана 
лікарська Menthol + (Atropa belladonna + Convallaria 

majalis + Valeriana officinalis). 

Однак у Додатку 1 до Державного формуляра 

“Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на 

лікарські засоби і вироби медичного призначення” 

наведена таблиця “Найважливіші рецептурні 

скорочення” латинською мовою, а в пункті 19 

зазначено: “Назва лікарського засобу, 

формоутворюючих та коригуючих речовин, його склад, 

лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного 

працівника про виготовлення та видачу лікарських 
засобів пишуться латинською мовою”2. 

Англійський варіант міжнародних непатентованих 

назв паралельно до українських обрано й укладачами 

частини інших видань, згаданими нами вище, зокрема 

нормативно-правових документів “Національного 

переліку основних лікарських засобів” та “Державного 

реєстру лікарських засобів”. Останній містить відомості 

про перелік лікарських засобів, дозволених для 

виробництва та застосування в медичній практиці в 

Україні. У Національному ж переліку представлені 

назви безпечних ліків із доведеною ефективністю, 

1 Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv [State Form of medicines], MOZ Ukrainy, Derzh. Farmakol. Tsentr; za red. V.T. Chumaka, 

Kyiv: MORION, 2009, Vyp. 1, P. 4 [in Ukrainian]. 
2 Derzhavnyi formuliar likarskykh zasobiv [State Form of medicines], MOZ Ukrainy, Derzh. Farmakol. Tsentr; za red. V.T. Chumaka, 

Kyiv: MORION, 2009, Vyp. 1, P. 834 [in Ukrainian]. 
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безкоштовне отримання яких, у разі потреби, держава 

пацієнту гарантує. Остання редакція Національного 

переліку, адаптована на основі 19-ого видання Базового 

переліку основних лікарських засобів ВООЗ 2015 року, 

оприлюднена в грудні 2017 року.  
В обох цих документах латина трапляється лише у 

вигляді поодиноких вкраплень. Як і у Державному 

формулярі, це: назви хвороб у деяких найменуваннях 

імунобіологічних препаратів (Pertussis vaccine – 

Вакцина проти коклюшу; Diphtheria toxoid – Вакцина 

проти дифтерії ); назва збудника гемофільної інфекції 

(Haemophilus influenzae type b vaccine – Гемофільна 

вакцина типу В); назва сечовини (urea); та єдиний у 

документі синонім до англійської назви (Аqua pro 

injectionibus/Water for injection – Вода для ін’єкцій). 

Англійському варіанту міжнародних назв 
лікарських засобів надають перевагу й довідкові 

видання “Rx-index – класифікатор лікарських 

препаратів” та “Rx index – Довідник еквівалентності 

лікарських засобів”. Це спеціалізовані видання, що 

містять дані про лікарські засоби, зареєстровані в 

Україні, з метою “надати фахівцям компактну й 

водночас достатню інформацію про раціональне 

застосування лікарських засобів і виписування 

рецептів”3. Окрім того, “Rx index – Довідник 

еквівалентності лікарських засобів” – “єдине видання в 

Україні, яке містить інформацію про терапевтичну 
еквівалентність оригінальних та генеричних 

препаратів”4. 

Як і в попередніх розглянутих нами виданнях, 

латина представлена в Алфавітних покажчиках 

довідників дуже обмежено. Це назви окремих 

препаратів: Viride nitens – Діамантовий зелений та Сhole 

medicata – Жовч медична; Propolis – Прополіс. Окрім 

них, також наведені латинські ботанічні назви рослин та 

назви лікарської рослинної сировини й препаратів: 

Carum carvi – кмин; Centaurii herba – Золототисячника 

трава; Quercus robus/petraea – Дуб звичайний; Valerianae 
tinctura – Валеріана; Tribulus terrestris – Якірці сланкі; 

Polygonum hydropiper – Гірчак перцевий та інші. А 

також назва збудника гемофільної інфекції в декількох 

назвах вакцин, як наприклад: Вакцини проти 

Hemophilus influenza B в комбінації з токсином.  

Можна згадати ще окремі (частково збережені 

англійською в латинському варіанті) латинські назви 

хімічних елементів, перемежовані з суто англійськими 

назвами. Наприклад, порівняймо назву Феруму в 

наведених прикладах з аналізованих видань: Ferri oxide 

dextran complex – Заліза оксид декстриновий комплекс; 
Iron (3) hydroxide in sucrose – Заліза (3) гідроксид 

сахарозний комплекс. 

Однак обидва довідники “Rx index” містять розділи 

“Основи лікарської рецептури”, де викладено правила 

виписування рецептів, наведені приклади прописів 

найпоширеніших лікарських форм та таблиця основних 

рецептурних скорочень латинською мовою. 

Крім того, в описах лікарських засобів більшість 

назв препаратів та лікарських рослин подається ще й у 

формі рецептурного рядка, тобто в родовому відмінку 

латинською мовою. Це доцільно, бо рецепти в Україні 
традиційно приписуються латиною. У травні 2018 року 

МОЗ України затвердило нові правила виписування 

рецептів на ліки (Наказ №735 від 18.04.2018), де 

сказано, що назва лікарського засобу зазначається 

латинською мовою за назвою діючої речовини (МНН – 

міжнародною непатентованою назвою). Але якщо в 
алфавітних покажчиках певних видань назви лікарських 

засобів подано українською та англійською мовами, а 

приклади рецептурних прописів – латиною, та 

наголошується, що рецепти необхідно виписувати 

латинською мовою, то тоді природньо виникає 

запитання до укладачів щодо логічності самої структури 

цих видань. 

Таким чином, як свідчать наведені вище приклади, 

сьогодні у фармацевтичній царині перевага найчастіше 

надається англійському варіанту міжнародних 

непатентованих назв лікарських засобів. Стабільно 
латина зберігається в найменуваннях, що входять до 

чинних міжнародних номенклатурних кодексів. Це 

ботанічні назви рослин та назви рослинної лікарської 

сировини; назви бактерій та, частково, вірусів; а також 

збережені англійською мовою в латинському 

граматичному варіанті назви хвороб у найменуваннях 

медичних імунобіологічних препаратів, назви окремих 

хімічних елементів й одиничні назви готових 

препаратів. 

Те, що укладачі довідкових видань та розробники 

нормативно-правових документів послуговуються перш 
за все англійською номенклатурою, можна пояснити 

глобалізаційними процесами у сфері фармацевтичної 

діяльності та орієнтацією на традиції Євросоюзу і, 

відповідно, впливом рекомендацій та нормативних 

документів ВООЗ, Європейської Фармакопеї або ж 

Британського Формуляра (згадаймо зокрема 

український Державний формуляр лікарських засобів). 

Крім того, не можна ігнорувати панівний статус 

англійської мови в міжнародній науковій сфері та той 

факт, що англійська спеціальна медико-фармацевтична 

термінологія в абсолютно переважній більшості має 
грецько-латинське походження, часто навіть без зміни 

граматичних показників. А це значно полегшує процес 

заміщення нею традиційної для медичної сфери 

латинської мови. Мабуть, сьогодні на цей процес важко 

вплинути, однак є деякі аспекти, які не можна не 

враховувати. Перш за все, це існування певних 

національних термінологічних традицій та, згадаймо ще 

раз, правило виписування рецептів латинською мовою, 

закріплене останніми розпорядженнями МОЗ України. 

При цьому і в Європейській Фармакопеї, й у списках 

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical 
Substances базовою є латинська назва, саме вона 

наводиться першою.  

Але найважливіше, на нашу думку, те, що, 

ігноруючи латинську мову, ми тим самим позбавляємо 

міжнародну спеціальну термінологію кардинально 

важливої якості – мовної нейтральності, яка притаманна 

латині як літературно-історичній мові, живого носія якої 

сьогодні не існує. А враховуючи те, що в активному 

обігові наразі є ціла низка чинних латинських 

міжнародних номенклатурних кодексів, ми ще й 

стимулюємо появу специфічних термінів-гібридів і 
поширення своєрідного професійного суржику. Те, як із 

3 Rx index – Dovidnyk ekvivalentnosti likarskykh zasobiv [Rx index – a guide to the equivalence of medicines], za red. I. A. Zupantsia,  

V. P. Chernykha, 3-tie vyd., dopov. ta pererob., Kyiv : Farmatsevt Praktyk, 2019, P. 7 [in Ukrainian]. 
4 Rx-index – klasyfikator likarskykh preparativ [Rx-index: classifier of medicines], Kyiv : Vydavnychyi dim “Farmatsevt Praktyk”, 2011, 

P. 6 [in Ukrainian]. 
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поєднанням в одному терміні чи номенклатурній назві 

різних мов за умови ігнорування граматичних 

особливостей кожної з них, виникають далеко не завжди 

прийнятні термінологічні утворення, можна побачити і 

в деяких прикладах, які ми наводили вище. Показовим є 
написання латинської назви збудника гемофільної 

інфекції у трьох представлених у статті прикладах із 

різних офіційних джерел. Подивимось на них ще раз: 

Hemophilus influenzae B, purified, antigen conjugated – 

Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b, 

очищена, кон’югована; Haemophylus influenzae type b 

vaccine – Гемофільна вакцина типу В; Вакцини проти 

Hemophilus influenza B в комбінації з токсином. 

Філологічний аналіз наведених прикладів не є 

нашою метою й виходить за межі цієї статті, однак 

розмаїття підходів і написань уже саме собою свідчить 
про те, що мовна проблема існує й потребує вирішення. 

Тому, на нашу думку, виваженою щодо мовного 

питання є позиція Українського наукового 

фармакопейного центру якості лікарських засобів – 

розробника Державної Фармакопеї України, де в 

монографіях на лікарські препарати та лікарські форми 

назви наводяться українською, латинською й 

англійською мовами. Декілька прикладів: Вакцина 

інактивована для профілактики сказу для застосування у 

ветеринарній медицині – Vaccinum rabiei inactivatum ad 

usum veterinarium, Rabies vaccine (inactivated) for 
veterinary use; Сосни карликової олії – Pini pumilionis 

aetheroleum, Dwarf Pine oil; Гепарин натрію – Heparinum 

natricum, Heparin sodium; Таблетки – Compressi, Tabls. 

Розглянемо ще одне популярне спеціалізоване 

довідкове видання – “Компендіум 2019 – лікарські 

препарати”. У довіднику узагальнено та 

систематизовано інформацію стосовно приблизно 6000 

вітчизняних та зарубіжних препаратів, представлених на 

фармацевтичному ринку України, з метою полегшити 

спеціалістам пошук і вибір необхідного препарату Як 

зазначено у вступі, для позначення активних речовин 
використані рекомендовані ВООЗ міжнародні 

непатентовані найменування (INN) та інші 

загальноприйняті назви лікарських засобів. У довіднику 

назви наведені українською та латинською мовами так: 

Аллан (Alanium); Азоту закис (Nitrogenium oxydulatum); 

Алое деревоподібне (Aloe arborescens); Вальпроєва 

кислота (Acidum valproicum); Вісмуту субнітрат 

(Bismuthi subnitras); Жовч медична консервована (Chole 

medicata conservata); Альбумін людський (Albuminum 

humanum) та інші. 

Однак вплив англійської мови бачимо й тут, як, 
наприклад: Імідазолілетанамід пентанової кислоти 

(Pentanediodic imidazolylethanamide) або Токсин 

ботулінічний (Botulinum toxin). 

Звичайно, сьогодні неможливо не враховувати в 

навчальному процесі тих змін, що реально відбуваються 

у сфері фармацевтичної діяльності. Їх маємо 

відстежувати, вивчати й на основі аналізу проводити 

корекцію навчальних програм та змісту навчання. 

Орієнтуватися при цьому, на нашу думку, треба 

головним чином на термінологію Державної 

Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї.  
Актуально наразі збільшити в навчальних 

програмах час на вивчення клінічної термінології та 

передбачити години на засвоєння студентами основ 

латинської мікробіологічної номенклатури, що 

традиційно в курсі фармацевтичної латини не 

вивчалась. Щодо змістового наповнення, вчасною була 

б ревізія списку латинських ботанічних найменувань 

лікарських рослин і розширення його за рахунок назв 

тих рослин, застосування яких стало актуальним 

останнім часом. При вивченні теми “Латинська 
номенклатура лікарських засобів” більше уваги слід 

приділяти аналізові структури та способів творення 

міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, а 

також вивченню найбільш уживаних “спільних основ” у 

назвах окремих фармакологічних груп лікарських 

засобів, запропонованих ВООЗ. 

Не можна оминати увагою й рекомендації щодо 

творення міжнародних назв, викладені в документі 

“Guidenline’s on the Use of International Nonproprietary 

Names (INN’s) for Pharmaceutical Substances”, 1997, 

WHO Pharms/Nom 1570. Ocобливо маємо звертати увагу 
на той пункт рекомендацій, де пропонується спрощене 

написання терміноелементів грецького походження (без 

диграфів, дифтонгів, літер k, y, h), яким пояснюється 

низка змін у правописі латинських як міжнародних, так 

і торгових назв лікарських засобів. 

У ДФУ термінологія гармонізована з 

Європейською Фармакопеєю, завдяки чому суттєво 

змінено багато загальноприйнятих термінів як 

українських, так і латинських. Стосовно латини 

важливо, на нашу думку, звернути увагу на декілька 

моментів. 
Як назви груп лікарських засобів за призначенням 

широко вживаються субстантивовані прикметники: 

Auricularia – Вушні лікарські засоби (auricularis, e – 

вушний); Vaginalia – Лікарські засоби для вагінального 

застосування (vaginalis, e – вагінальний); Ophthalmica – 

Очні лікарські засоби (ophthalmicus, a, um – очний); 

Rectalia – Лікарські засоби для ректального 

застосування (rectalis, e – ректальний). 

Традиційно у вітчизняній номенклатурі такі назви 

зазначались узгодженими означеннями з іменниками 

remedia або medicamenta: remedia (medicamenta) 
auricularia etc. А сам термін “лікарські засоби” 

перекладається у фармакопеях як praeparationes або 

pharmaceutica. 

Іменник species, ei f – вид, збір, чай – уживається у 

фармакопейній номенклатурі лише у значенні “збір”, а 

“лікарські рослинні чаї” зазначаються як Praeparationes 

ad ptisanam. 

Увійшли у вжиток також нові для вітчизняної 

номенклатури назви окремих лікарських форм: 

compressi – таблетки, granulata – гранули, inhalanda –

лікарські засоби для інгаляцій, immunoserum – 
імуносироватка та інші. До обов’язкового лексичного 

мінімуму в підручниках з латинської мови для студентів 

фармацевтичного профілю доцільно вводити низку 

нової, актуальної сьогодні для фармацевтичної 

терміносистеми, лексики: іменники, прикметники та 

дієприкметники, спеціальні прийменникові вирази. Ці 

питання, а також пов’язані з латинською хімічною 

номенклатурою у фармацевтичній сфері, були 

проаналізовані авторами раніше в низці статей: 

Світлична Є.І., Савіна В.В. Прикметники та 

дієприкметники в Latin Index European Pharmacopoeia 
(9th edition); Структурний аналіз назв лікарських засобів 

у міжнародній фармацевтичній номенклатурі; Латинські 

хімічні номени у вітчизняній та міжнародній 

фармацевтичній номенклатурі. Відібрана на основі 

аналізу лексика включена для обов’язкового вивчення у 
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підручник “Латинська мова” (Світлична Є. І., Толок І. 

О., 3-тє вид., випр. та доп., 2014). 

Крім лексичних особливостей, у процесі навчання 

слід акцентувати на прийнятому наразі за норму 

нехарактерному для латинської номенклатури 
зворотному порядку слів у простих номінативних 

конструкціях (неузгоджене означення + означуваний 

іменник + узгоджене означення): Цитоколіну розчин 

оральний – Citocolini solutio peroralis; Ялівцю олія – 

Juniperi aetheroleum та інші. Традиційним для таких 

найменувань у флективних мовах, до яких належать (на 

відміну від англійської) латинська, українська та 

російська мови, є інший порядок слів: означуваний 

іменник + неузгоджене означення + узгоджене 

означення. Однак незважаючи на філологічні 

вподобання, маємо реальну ситуацію, на яку не можна 
не зважати. 

Висновки. Усе ж таки, незважаючи на стрімке 

розширення сфери функціонування англійської мови, 

латина традиційно залишається основою міжнародної 

наукової термінології та спеціалізованих 

номенклатурних кодексів, особливо в медичній та 

споріднених із нею галузях людської діяльності, і 

фундаментальне вивчення латинської мови та основ 

термінотворення є запорукою професійної 

термінологічної грамотності майбутніх спеціалістів – 

медиків і фармацевтів. Швидке реагування на 
трансформаційні зміни, що відбуваються у 

фармацевтичній термінологічній системі, відмова від 

застарілого та введення до навчальних курсів нових 

термінів і номенів, виявлення й корекція небажаних у 

латинському контенті помилок (а вони зустрічаються 

практично в усіх спеціалізованих виданнях) дозволять 

підвищити загальний рівень професійної мовної 

підготовки майбутніх спеціалістів. А це значить, що й 

рівень мовної коректності загалом у професійній царині 

буде вищим та убезпечить нас від продукування 

професійного суржику в національному й 
міжнародному масштабах. 
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Лариса Маркуляк. Тарас Шевченко в литературоведческой рецепции Ивана Ребошапки. Цель статьи – 

проанализировать шевченковедческие исследования известного румынского украиниста, профессора Бухарестского 

университета Ивана Ребошапки, составляющие большой массив литературоведческих студий ученого. Актуальность 

исследования обусловлена необходимостью системного анализа рецепции творчества Т. Шевченко в 

литературоведческом дискурсе зарубежного ученого. Новизна статьи состоит в том, что комплексный анализ 

творчества Т. Шевченко в оценке румынского украиниста в современном шевченковедении отсутствует. В статье 

использованы биографический, описательный и сравнительный методы исследования. Выводы. Шевченковедческие 

студии Ивана Ребошапки представляют собой глубокие научные наблюдения на пересечении культурологии и 

литературоведения. Для них характерны многовекторность, углубление в индивидуальный стиль писателя. 

Междисциплинарные параллели, множество которых наблюдаем в литературоведческих трудах профессора Ивана 

Ребошапки, являются основанием для современного переосмысления творчества Т.  Шевченко, а также предлагают пути 

для последующих шевченковедческих исследований. 

Ключевые слова: рецепция, шевченковедческие студии, поэтический универсум, интертекстуальные 

соотношения. 

Постановка проблеми в загальному викладі та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У літературознавчому науковому дискурсі 

вагоме місце посідають дослідження з питань осягнення 

художньої спадщини українських письменників 
провідними вченими. Серед різноаспектного кола 

наукових зацікавлень знаного румунського україніста, 

почесного професора Бухарестського університету, 

почесного професора Чернівецького університету імені 

Юрія Федьковича Івана Ребошапки виокремлюється 

творчість Тараса Шевченка. Літературознавець 

розглядає мистецький світ українського генія не 

заангажовано, часто застосовуючи при цьому 

інтертекстуальні зіставлення.      

Актуальність дослідження зумовлена потребою 

системного аналізу рецепції творчості Т. Шевченка в 
літературознавчому дискурсі знаного україніста Івана 

Ребошапки. 

Мета статті – проаналізувати шевченкознавчі 

студії відомого україніста, професора Івана Ребошапки, 

які становлять великий масив у літературознавчих 

дослідженнях науковця. 

У науковій розвідці використано такі методи 

дослідження: біографічний, описовий, порівняльний. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Поетичний універсум Тараса Шевченка є об’єктом 

серйозного наукового аналізу не одного покоління 

дослідників, які відкривали і продовжують відкривати в 

ньому нові грані і смисли. П. Куліш, І. Франко, С. Смаль

-Стоцький, Д. Чижевський, У. Морфілл, М. Зеров, 

М. Рудницький, Д. Донцов, Г. Грабович, Ю. Івакін, 

І. Дзюба, Є. Сверстюк, М. Ласло-Куцюк, Р. Фіннін – це 
далеко не повний перелік визначних українських та 

зарубіжних учених, які в різні періоди розвитку 

культури здійснювали рецептивний аналіз творчості Т. 

Шевченка, оприявнювали власні візії Шевченкової 

творчості. У пізнанні та інтерпретації Шевченка різними 

науковцями намітився як продуктивний, так і 

популістичний шлях для формування суспільної думки 

щодо постаті великого мислителя. Тоталітарна доба 

намагалася “вписати” творчість Шевченка у відповідний 

ідеологічний контекст, змушуючи літературознавців 

погоджувати власне розуміння “сутності і функції 
мистецького твору з вимогами партії”, що “було часом 

актом або трагічного вибору, або капітуляції особистої 

свободи”1. Окреслити зміст національно-ментального 

начала творчості Шевченка могли ідеологічно не 

заангажовані дослідники, які працювали в дорадянський 

період або ж представляли українську діаспору. 

Відновлення Української Держави в 1991 році сприяло 

пожвавленню шевченкознавства в материковій Україні, 

яке змогло порушити важливі питання в осягненні 

творчості основоположника нової української 

літератури, хоч  (за К.-Г. Юнгом, який осмислював 

1 Fizer I. “Do dzherel kryzy suchasnoi krytyky” [The sources of the crisis of modern criticism], Suchasnist [Modernity], 2000, V.3, P. 96 

[in Ukrainian]. 
2 Iunh K. H. “Ob otnoshenii analiticheskoj psikholohii k poetiko-khudozhestvennomu tvorchestvu” [On the attitude of analytical psychol-

ogy to poetic and artistic creativity], Zarubezhnaja estetika i teoryia lyteratury ХІХ-ХХ vv.: traktaty, statji, esse [Foreign aesthetics and 

theory of literature of the XІX - XX centuries: treatises, articles, essays], sost., obshchaia red. H. K. Kosykova, Moskva:Izd. MHU, 1987,  

P. 215 [in Russian]. 
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природу письменницької творчості загалом) “усе з 

самого початку вже було закладено в його творові, але 

залишалось потаємним символом, прочитати який нам 

дозволяє лише оновлення духу часу”. У зв’язку з цим 

спостерігається зростання наукової зацікавленості до 
постаті Шевченка. Над феноменом Шевченкової 

геніальності розмірковує академік Іван Дзюба: “у 

Шевченка – унікальне поєднання народного генія з 

генієм індивідуальним, точніше: його особистість, 

увібравши в себе поетичний світ українського народу, 

творила цей світ далі вже на рівні самобудування і 

самоздійснення власної геніальної особистості. Тут і є 

ширша відповідність до великого явища європейської 

історії – літературного, культурного, політичного 

романтизму першої половини ХІХ ст. і вихід за його 

межі, перевищення його”3. 
 Виклад основного матеріалу. Шевченкознавчі 

праці відомого україніста, Почесного професора 

Бухарестського університету і Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Івана Ребошапки, вміщені у книзі “Всесвіт усного і 

писаного слова”, посідають чільне місце в 

літературознавчому масиві науковця. Вони стали 

предметом зацікавлення автора пропонованої статті, 

позаяк певну інтригу вбачаю вже у заголовках цих 

наукових розвідок. Привабливим для мене виявилось і 

те, що шановний професор видав цю книгу до 200-річчя 
з дня народження Тараса Шевченка. Свідома того, що 

професор Іван Ребошапка є натхненником створення, 

упорядкування і видання двомовного двотомника 

“Сторінки румунської Шевченкіани” (2016-2017 рр.), 

що засвідчує залюблення в творчість Т. Шевченка, а 

також розуміння важливості нового осмислення 

мистецької спадщини велета українського духу та 

популяризації його творчості. 

 Програмовою в питанні шевченкознавчих візій 

Івана Ребошапки, на нашу думку, є стаття “Адекватне 

прочитання Шевченкового слова”, написана з нагоди 
190-річчя від дня народження поета. У ній учений 

обирає такий спосіб рецепції, який передбачає 

взаємозв’язок чинників літературного процесу, як-от 

автор-текст-читач. Йдеться про постійний діалог між 

письменником та читачем, “як за життя письменника, 

так і після його смерті, якщо він вклав у свою творчість 

життєво-відповідний змістовно-ідейний “заряд”4. На 

підтвердження цієї думки дозволимо собі навести 

міркування І. Франка: “Нехай особа автора, його 

світогляд, його спосіб відчування зовнішнього і 

внутрішнього світу і його стиль виявляються в його 
творі якнайповніше, нехай твір має в собі якнайбільше 

його живої крові і його нервів. Тільки тоді се буде твір 

живий і сучасний, справжній документ найтайніших 

зворушень і почувань сучасного чоловіка, а затим і 

причиною до пізнання того чоловіка у його найвищих 

змаганнях та бажаннях, а затим причиною до пізнання 

часу і суспільності, серед яких він постав”5. Тріада 

письменник – його твір – читач, на думку професора 

Івана Ребошапки, є діючою в тому разі, “коли твір 
“промовляє” до адресата-реципієнта-читача, коли твір 

відповідає читацькому “смакові”, ідеалам і прагненням, 

коли читач так чи інакше в чомусь-то впізнає себе в 

творі, співставляючи, уточнюючи або доповнюючи в 

своїх помислах (може, і діяннях) прочитане – власним 

досвідом”6. Науковець солідаризується з Умберто Еко в 

питанні про так званого “зразкового читача”, який 

активізує рецепцію слова, сприймає його критично. 

Йдеться про інтерпретацію твору читачем, по суті, – 

“новонароджений письменницький твір”. Цікавий зміст 

твору зумовить появу активного читача в майбутньому: 
таким чином, письменницький твір житиме в різних 

історичних періодах. Саме під цим кутом зору 

літературознавець пропонує “розгадати” феномен 

Шевченкової творчості. У цій же площині – міркування 

вченого про можливість відсутності такого активного 

діалогу між автором і реципієнтом-читачем, адже мова 

повинна йти про підготовленого читача, здатного до 

критичного сприйняття художнього твору. На думку 

літературознавця, сам Т. Шевченко шкодує про 

відсутність такого читача, фактично констатує 

відсутність діалогу з читачем у таких рядках: “Хіба 
самому написать Таке посланіє до себе Та все дочиста 

розказать, Усе, що треба, що й не треба” або “і ніхто не 

бачить. І не бачить, і не знає – Оглухли, не чують”7. На 

тверде переконання вченого, “Шевченківське слово ніяк 

не “зашифроване, а пряме, воно не адресується тільки 

еліті, начитаній, скажімо, онтологічною герменевтикою 

Гайдеггера, а – різним типам читача, масовій аудиторії, 

маючи дуже широкий спектр рецепцій”8. Проте 

ідеологічний намул характерний багатьом 

дослідженням творчості Шевченка в радянський період. 

Професор Іван Ребошапка звертає увагу на те, що 
радянські часи обмежували дослідників поетової 

творчості у виборі методології. Літературознавець 

помітив сумну закономірність, що за радянських часів 

“прочитання” Шевченкового слова мало особливе 

забарвлення, адже “ідеологічно “запрограмовано” було 

вироблення не типово діючої нормальної читацької 

свідомості, а деформованої, ідеологічно 

“запрограмовано” (а критиками-угодниками вироблено) 

також “модель” взаємодії чинників парадигми адресант-

поет – адресат-читач, яка діяла не як нормальне 

соціально-функціональне явище, а як обов’язкове, 
одноманітне і нав’язане з гори…”9. Вчений вважає 

також спотвореним зображення поета “як передового 

революціонера-демократа (нехтуючися його 

причетність до європейського романтизму), тільки як 

3 Dziuba Ivan. Taras Shevchenko. Zhyttia i tvorchist [Taras Shevchenko. Life and creativity], Kyїv: Kyivo-Mohylianska akademiia, 2008, 

P. 141 [in Ukrainian]. 
4 Reboshapka I. “Vsesvit usnoho i pysanoho slova” [The universe of oral and written word], Literaturoznavchi rozvidky, statti, interviu, 

retsenzii ta prynahidni vidhuky /Do 200-richchia z dnia narodzhennia Tarasa Shevchenka. Kn. 2. [Literary Studies, Articles, Interviews, 

Reviews and Occasional Reviews / To the 200th Anniversary of Taras Shevchenko's Birth. Book 2.], Bukharest: Vydavnytstvo RCR EDI-

TORIAL, 2013, P. 56 [in Ukrainian]. 
5 Franko I. Iz sekretiv poetychnoi tvorchosti. Zibrannia tvoriv: u 50 t. [From the secrets of poetic creativity. Collection of works: in 50 

volumes], Kyїv: Nauk. dumka, 1981, V.31, P. 119 [in Ukrainian]. 
6 Reboshapka I. “Vsesvit usnoho i pysanoho slova”…, op. cit., P. 56. 
7 Ibidem, P. 57. 
8 Ibidem, P. 57. 
9 Ibidem, P. 57. 
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переконаного атеїста, тільки як великого 

інтернаціоналіста і т.д.”10. Міркування науковця 

видаються суголосними з твердженням літературного 

критика націоналістичного напрямку Д. Донцова про те, 

що Шевченка “змонополізувала для себе майже кожна 
політична секта”, “наліплюють на “Кобзаря” свою 

партійну етикетку”. Саме Д. Донцов звинувачував своїх 

сучасників за нерозуміння Шевченка: “Поета зачесано і 

напарфумовано. З письменника, в поезії котрого 

бриніли ще нотки незатихлої боротьби, зроблено 

апостола миру і любови. Замість шнура від дзвона 

набата вложили йому в руки ліру, з котрою його 

різьблять і малюють…”11. У рецепції професора Івана 

Ребошапки Т. Шевченко постає до кінця не збагненний, 

оскільки інтерпретаційної моделі поетового слова на 

сьогодні ще немає. І хоч “Шевченка названо Генієм 
українського народу, його Пророком, з пієтетом його 

щорічно святкують, видають і перевидають масовими 

тиражами “Кобзаря”, із-за традиційних прив’язаностей, 

набутих протягом часу стереотипів, використовування 

“Кобзаря” ще з давніми і недавніми вилучками, масових 

ще в ужитку критичних розробок “по-вчорашньому” і 

багато інших чинників заважають переосмисленню і 

переоцінці способів “прочитання” Шевченкового 

слова”12. Ознайомлення широкого загалу з творчістю 

Шевченка не є, на думку дослідника, ознакою вповні 

“прочитаного” поетового слова як гнівного, палаючого, 
мобілізуючого: воно виглядає “змістовно наче притерте, 

сприйняте майже механічно, мовляв, у ньому “І ми не 

ми, і я не я”13. Вчений слушно пов’язує вироблення 

“імунітету” несприйняття шевченківських ідей, “духу 

поета” з відсутністю в українців власної держави, 

багатолітнім поневоленням українців. 

 Окремі спостереження літературознавця над 

творчістю Шевченка розгортаються у власний 

мікросюжет. Зокрема, вчений виявляє міфічний ритуал, 

який виробила собі українська нація: періодичне 

навідування-сходження до свого світоча Шевченка. 
Надзвичайно експресивно автор розвідки змальовує 

картину цього сходження, яке він порівнює з 

паломництвом та вбачає у ньому ритуальну ініціацію, 

адже “воно символічно виражає тимчасовість будь-

якого становища, нехтування сучасності й причетність 

до перспективних цілей вищого ґатунку”14. На думку 

шановного професора, процес ініціації породжує з’яву 

ідеї спокути, очищення, глибина якого залежить від 

труднощів, що виникають на шляху у прочанина. Саме 

катарсис готує “його духовне просвітлення геніальним 

вченням Шевченка, який до свого рідного народу, без 
перебільшення, оправданий був промовляти словами 

євангеліста Івана: “Я – дорога, і правда, і життя”, “…як 

у слові моїм позостанеться, тоді справді моїми учнями 

будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними 

зробить!” (8:32). Ця аналогія нам видається цілком 

виправданою, адже життєвий шлях Шевченка 

окреслений науковцем як “дорога пряма, без обходів, 

звивин та поворотів, без всього того, що може 

відвернути увагу людини і збочити її душу”15. Цю 
“величезну сугестивну силу” у поета помітив ще 

Д. Донцов, захоплюючись Шевченковим 

“непогамовним духом”, “духом безкомпромісовости”, 

“що бридився всякими  компромісами”16. 

 Досить несподівано завершує професор Іван 

Ребошапка свою наукову розвідку “Обнадійливий міф 

періодичного сходження до світоча”. Автор закцентовує 

увагу на даті народження Тараса Шевченка “в 

особливому моменті річного календаря, на початку 

березня, у місяці весняного рівнодення, у період, коли у 

древніх вавилонян, у слов’ян й інших народів 
відзначався давно новий рік, воскресала природа і, 

разом з нею, людські надії прибувала наснага і 

життєрадісність”17. Оскільки саме в березневі дні “у 

найсприятливішому моменті пробудження 

регенераційних сил, бажань і надій до рідної священної 

землі Шевченка” посилюється інтерес до творчості 

поета, то це, на думку дослідника, є “постійною 

актуалізацією пророчого поетового вчення, постійно 

оновлюючим обнадійливим міфом, що набуватиме 

чимраз місткішого смислу й цінностей…”18.  

 Цікавою є спроба науковця розшифрувати 
глибинні Шевченкові контекстуальні чи суголосні його 

душевному стану конотації із смислом універсальної 

метафори смерті-весілля. Дослідник заглиблюється в 

культурні традиції різних народів, які у своєму 

фольклорі активно використовують метафору смерті-

весілля. Вчений звертає увагу на особливість 

використання Шевченком цієї метафори, вбачаючи 

особистісні, національні та навіть ідеологічні конотації і 

на підтвердження цієї думки наводить Шевченкову 

поезію “Нащо мені женитися?”, яку пропонує 

розглядати в контексті “невольничої поезії” та з 
урахуванням еволюції поетового душевного стану в 

період заслання19. Професор Іван Ребошапка розвиває 

міркування, заявлені ним у попередніх розвідках, 

спростовує поширену в радянському літературознавстві 

думку, що епітет “новий” у Шевченкових поезіях 

вживаний у значенні “соціалістичне майбутнє”. Вчений 

аргументовано доводить, що епітет “новий”  –  набагато 

давніший, фіксується ще в античній літературі, зокрема 

у “Буколіках” (пізніша назва “Еклоги”), а саме –  в 

“Четвертій еклозі” римського поета Вергілія викладено 

поетичне пророцтво про щасливе життя. Омріяне і 
очікуване життя, на слушне зауваження дослідника, 

варто пов’язувати з “вічними ідеалами”, які Шевченка 

“кревно єднають з найбільшими діячами людськості і 

вводять його до пантеону світових геніїв” (С. Єфремов). 

10 Ibidem, P. 58. 
11 Dontsov D. “Kompaktna bilshist i Shevchenko” [Compact majority and Shevchenko], Literaturna eseistyka [Literary essays], 

Drohobych: Vydavnycha firma “Vidrodzhennia”, (Serija “Visnykivska biblioteka”), 2009, P. 23 [in Ukrainian]. 
12 Reboshapka I. Vsesvit usnoho i pysanoho slova…, op. cit.,  P. 58. 
13 Ibidem, P. 58. 
14 Ibidem, P. 59. 
15 Ibidem, P. 60. 
16 Dontsov D. “Shevchenko i nasha heneratsiia” [Shevchenko and our generation], Literaturna eseistyka [Literary essays], Drohobych: 

Vydavnycha firma “Vidrodzhennia”, (Seriia “Visnykivska biblioteka”), 2009, P. 29 [in Ukrainian]. 
17 Reboshapka I. Vsesvit usnoho i pysanoho slova…, op. cit., P. 60. 
18 Ibidem, P. 60. 
19 Ibidem, P. 66–67. 
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При аналізі метафори “синє море” вчений 

спирається на наукові дослідження про так звану 

когнітивну метафору, адже саме вона “своїми 

функціями дозволяє пізнавати способи мислення поета і 

процеси осмислення ним реальної дійсності”20. 
Дослідник спостеріг надзвичайну місткість 

Шевченкової метафори “синє море”, яка “цікаво і 

своєрідно доповнює шевченківський тематичний 

діапазон (першого, романтичного періоду творчості)”, 

вважаючи її однією із складників констант поетичного 

універсуму поета21. Вчений віднайшов смислове 

співзвуччя аналізованої метафори із використанням 

цього художнього засобу представниками 

європейського романтизму, до прикладу, Міхаєм 

Емінеску. Виокремлення “суто Шевченкових 

варіативних іпостасей” коментованої метафори 
літературознавець пов’язує з духовно-емоційними 

аспектами поетового світовідчування, як у випадку 

розмежування ним перебування на чужині та в рідному 

краї.     

 До новаторських наукових ініціатив належить 

спостереження науковця щодо інтертекстуальних 

співвідношень смислово-художніх кодів у трактуванні 

міфу про Прометея. Літературознавець знаходить цілу 

низку смислово-художніх паралелей поеми Шевченка 

“Кавказ” та трагедії Есхіла “Прометей закутий”, 

починаючи з промовистих біографічних паралелей 
(“еміграція” Есхіла з Афін в Сіцілію на схилі літ та 

заслання Шевченка на десятирічну каторгу 1847 року) і 

завершуючи особливостями індивідуального стилю 

обох авторів: у двох творах “наявна патетика, у 

Шевченка немає Есхілової монументальності, зате 

присутня інвектива, за допомогою якої український поет 

сатиризує, розвінчує царські беззаконня, лицемірство”22. 

Подібну думку висловив історик Іван Крип’якевич: “В 

противенстві до своїх попередників, що, як і він, 

плакали на румовищах українського минулого, 

Шевченко не те що шукав за причинами упадку нації, 
але находив дороги і засоби для її подвигнення. 

Пасивність своїх попередників заступив Шевченко 

активністю борця.., гаслом життя і творчості якого – 

воно теж сталося його заповітом для грядущих поколінь 

– став рядок “Борітеся – поборете!”23. 

 Висновки. Шевченкознавчі студії Івана Ребошапки 

– це глибокі спостереження на перетині культурології та 

літературознавства. Для них характерні 

багатовекторність, заглибленість в індивідуальний стиль 

письменника. Автор наукових розвідок враховує 

духовно-емоційні аспекти Шевченкового 

світовідчування, осмислення яких відбувається в 

контексті європейської наукової традиції. Міжпредметні 

паралелі, яких у літературознавчих працях професора 

Івана Ребошапки є чимало, слугують підґрунтям для 

сучасного переосмислення творчості Т. Шевченка, а 
також окреслюють шляхи подальших шевченкознавчих 

досліджень. 

 
Larysa Markuliak. Taras Shevchenko in the literary 

reception of Ivan Reboshapka. In the article the Shevchenko 

studies of the famous Romanian scientist-Ukrainist Ivan 

Reboshapka are analyzed. The scientific visions of the literary 

critic on the poetic universe of Taras Shevchenko are commented. 

The purpose of the article is to analyze the Shevchenko 

studies of the famous Romanian Ukrainianist, professor of the 

University of Bucharest Ivan Reboshapka, who makes up a large 

array of the scholar's literary studies. The relevance of the study 

is due to the need for a systematic analysis of the reception of T. 

Shevchenko's creativity in the literary discourse of a foreign 

scientist. The novelty of the article lies in the fact that there is no 

comprehensive analysis of T. Shevchenko's art in the assessment of 

the Romanian-Ukrainian scholar in contemporary Shevchenko 

studies. In the article biographical, descriptive and comparative 

research methods are used.  

Conclusions. Ivan Reboshapka's Shevchenko studios 

represent deep scientific observations at the intersection of cultural 

studies and literary studies. They are characterized by a multi-

vector approach, a deepening into the individual style of the writer. 

Interdisciplinary parallels, many of which we observe in the 

literary works of Professor Ivan Reboshapka, are the basis for a 

modern rethinking of creativity of T. Shevchenko, and also offer 

the ways for further Shevchenko studies. 
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universe, inter-textual correlation. 
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 Українська література 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 1(29), P. 95-97       

Антоний Мойсей, Татьяна Никифорук. Эхо творчества Т. Падуры в поэзии С. Воробкевича. Цель статьи. 

Обосновать и систематизировать научные исследования о влиянии творчества Т. Падуры на поэзию С. Воробкевича. 

Методы. Для выявления влияния творчества Т. Падуры на поэтику С. Воробкевича использовано сравнительный и срав-

нительно-исторический методы. Научная новизна. Обоснованно научные исследования о влиянии творчества Т. Паду-

ры на поэзию С. Воробкевича в аспекте тематического направления, верификации и фоники. Выводы. Изучение стихот-

ворных произведений С. Воробкевича в аспекте сопоставления их с национальным фольклором и поэзией его предшест-

венников и современников в родной и иноязычной литературах и учета количественной (выраженные одной частью 

поэтики, несколькими, многими) и хронологической (постоянные, эпизодические: в начале, в середине, в конце творчес-

кого пути) иерархии воздействий показало, что он на разных этапах творчества подвергался воздействию обоих факто-

ров. Меньшим хоть разнообразным, было влияние других украинских (И. Котляревский, М. Шашкевич, М. Устиянович, 

Я. Головацкий, П. Кулиш, А. Метлинский, Ю. Федькович) и зарубежных (Т. Падура, И. В. Гете, Г. Гейне, 

В. Александри, М. Эминеску, И. Гелиады-Рэдулеску, Я. Векереску) поэтов. 

Ключевые слова: Т. Падура, С. Воробкевич, поэтика, тематика, версификация, фоника. 

1903 року у виданні “Літературно-науковий вісник” 

член редакційного комітету В. Гнатюк помістив 

некролог з приводу смерті Сидора Воробкевича. Автор 

публікації, яка, на думку Б. Мельничука, “нагадує не 

стільки прощальне жалібне слово, скільки літературно-
критичну статтю, місцями вельми гостру”1, висловив 

такі міркування щодо віршованих творів буковинця: 

“Багато віршів творив він під впливом або народних 

пісень, або інших поетів, і від того впливу полишилися 

навіть сліди в тих його творах. Але дуже рідко вони 

дорівнюють першотворам. Докладно це питання можна 

розібрати лише в окремій статті, тут вистачить лише 

зазначення”2. Цікавим видається й уточнення: 

“Зрозуміло, що поет, пишучи свої вірші, не 

парафразував чужих, не повторював, не наслідував 

змісту, але окремі слова і розмір вказують прямо на цей 
вплив…”3. При цьому автор некролога послався на 

О. Огоновського, який у своїй “Історії літератури 

руської” (1889) помітив у С. Воробкевича “сліди 

вправного переспіву думок Шевченкових”, водночас 

зауваживши, що вони залишаються оригінальними 

творами4.  

До питання про витоки поетики віршованих творів 

С. Воробкевича, крім О. Огоновського та В. Гнатюка, 

принагідно зверталися С. Смаль-Стоцький (1887), 

О. Маковей (1901, 1909), М. Лозинський (1901), 

Ф. Погребенник (1956), В. Лесин та О. Романець (1964), 

О. Романець (1966), П. Никоненко (1975), М. Ласло-

Куцюк (1979), В. Шабліовський (1984), М. Бондар 
(1986), М. Івасюк (1986), П. Никоненко та М. Юрійчук 

(2003), Н. Шатілова (2011), Л. Кучурян (2012). 

Систематизуємо наукові здобутки вчених, додавши нові 

спостереження та врахувавши кількісну (виражені 

одним складником поетики, кількома, багатьма) та 

хронологічну (постійні, епізодичні: на початку, в 

середині, у кінці творчого шляху) ієрархію впливів. 

Вплив інших авторів на С. Воробкевича був значно 

менший. У перший період творчості (рідше в 

наступний) відчувається певна його орієнтація на 

поезію Т. Падури – польського поета, який також писав 
українською мовою і романтизував українське козацтво. 

Перше знайомство з творчістю Т. Падури стосується 

його славнозвісної пісні “Гей, соколи…”, яка з 

особливим пієтетом звучить на устах як поляків, так і 

українців. Пісня стала народним гімном Польщі і досі 

лунає в усіх воєводствах країни. Детальніше про 

особливості життя і творчості Т. Падури розглянув у 

своїй статті Роман Кухаренко5. Пригадаємо, Т. Падура – 

1 Melnychuk B. Literaturoznavche i khudozhnie osmyslennia postati Sydora Vorobkevycha [Literary and artistic understanding of the figure of 

Sydir Vorobkevych], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha : [zb. nauk. prats] [Scientific Bulletin 

of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University: [collection of science works], Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2012, Vyp. 585–586, 

Slovianska filolohiia, P. 140 [in Ukrainian]. 
2 Hnatiuk V. Izydor Vorobkevych (Nekroloh) [Izydor Vorobkevych (Obituary)], LNV, 1903, ХХІV, Kn.10, P. 48 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, P. 49. 
4 Ohonovskyi O. Istoriia literatury ruskoi [ukrainskoi], Chastyna II, 1 2. XIX st. (Poeziia. Drama) [History of Ruska [Ukrainian] literature. Part II, 1 

2. XIX cent. (Poetry. Drama)], Lviv, 1889, Fotodruk Oleksy Horbacha, Miunkhen, 1991, P. 50 [in Ukrainian]. 
5 Roman Kukharenko Tymko Padura – spivets pobratymstva ukraintsiv ta poliakiv [Tymko Padura is an artist who describes the brotherhood 

between Ukrainians and Poles], URL: http://www.global-analityk.com [in Ukrainian]. 

mailto:kuryluk235@ukr.net
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талановитий мандрівний поет, який своєю самобутньою 

творчістю зумів об’єднати польську та українську 

культуру. Тимко Падура, Юліуш Словацький, Міхал 

Чайковський та інші митці, які брали участь у 

формуванні сучасної польської культури, нині 
зараховують до так званої “української школи” в 

літературі Польщі, однак, на жаль, в Україні мало відомі 

імена цих яскравих та талановитих митців. Томаш 

Падура народився 21 грудня 1801 року у містечку 

Іллінці (тепер Вінничина) – помер 20 вересня 1871). У 

дитинстві Тимко вільно володів українською мовою, 

захоплювався піснями та оповіданнями з життя козаків, 

слухав пісні кобзарів і лірників про історичне минуле. 

Освіта: парафіяльна школа, вінницька гімназія. У 

гімназійні роки починає писати вірші. Навчається у 

Кременецькому ліцеї, де захоплюється історією 
України. Томаш для написання своїх творів 

українською мовою послуговувався латинкою. Юний 

хлопець поставив собі за мету написати історію України 

у віршах. Активно працював над проблемою зближення 

української та польської культури для цього збирав 

фольклорні матеріали (легенди, перекази), а славні події 

описував у своїх творах. Згодом у маєтку графа 

Ржевуського Тимко Падура очолив школу кобзарів та 

лірників разом з поетом Яном Комарницьким та 

композитором Григорієм Відортом. Того ж року на 

пропозицію онука гетьмана Данила Апостола – 

декабриста Муравйова-Апостола – Тимко написав 

бойову козацьку пісню “Рухавка” (російською її 

переклав Кіндрат Рилєєв).  
Увагу буковинця C. Воробкевича привертала в 

першу чергу козакофільська тематика віршованих 

творів поляка. Досить порівняти хоча б назви деяких 

творів обох авторів: у Т. Падури: “Рухавка” або “Піснь 

козацька”; “Козак”; “Січовий”, “Запорожець”, 

“Кошовий”, “Низовець”, “Лісовчик”, “Лейстровий”, 

“Гетьмани”, “Чорноморці”, “Мазепа”, “Сірко”, 

“Конашевич”, “Мурашко”, “Тетеря”, “Гордієнко”, 

“Свірчовський”; у С. Воробкевича: “То наш танець, наш 

козак...”, “Ходить козак, блукаючи... ”, “Мурашка”, 

“Нечай”, “Козак Торба”, “Козак Гарасим”, “Смерть 
козака”. Тематична подібність поезій обох авторів, як 

бачимо, очевидна.  

Чимало козакофільських текстів обидва поети 

створювали як пісні. Виразними є й текстуальні збіги. У 

творі С. Воробкевича “На степах” (1881), жанр якого 

автор визначає як “фантазію”, чітко відчуваються алюзії 

з Т. Шевченка (“Розрита могила”) і з Т. Падури 

(“Рухавка”). Наведемо по одній строфі з творів 

Т. Падури та С. Воробкевича: 

5 Roman Kukharenko Tymko Padura – spivets pobratymstva ukraintsiv ta poliakiv [Tymko Padura is an artist who describes the 

brotherhood between Ukrainians and Poles], URL: http://www.global-analityk.com [in Ukrainian]. 
6 Ukrainski poety-romantyky: Poet. Tvory, uporiad. i prymit. M.L. Honcharuka; vstup. st. M. T. Yatsenko; red. tomu M. T. Yatsenko 

[Ukrainian romantic poets: Poet. Works, order and note M.L. Goncharuk; introduction by M.T. Yatsenko; ed. by M.T Yatsenko], Kyiv : 

Nauk. dumka, 1987, 592 p. [in Ukrainian]. 
7 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1911, Vol. 3, P. 93-94 [in Ukrainian]. 
8 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, P. 22 [in Ukrainian]. 
9 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, 420 p. [in Ukrainian]. 
10 Ukrainski poety-romantyky: Poet. Tvory, uporiad. i prymit. M.L. Honcharuka; vstup. st. M. T. Yatsenko; red. tomu M. T. Yatsenko 

[Ukrainian romantic poets: Poet. Works, order and note M.L. Goncharuk; introduction by M.T. Yatsenko; ed. by M.T Yatsenko], Kyiv : 

Nauk. dumka, 1987, P. 332 [in Ukrainian]. 
11 Vorobkevych I. Tvory: u 3 vol. [Works in 3 volumes], Lviv : Prosvita, 1909, Vol. 1, P. 241 [in Ukrainian]. 

 
  

                  Т. Падура:       

Гей, козаче, в Божий час!    

Вже голосить в церкві дзвін;    

Кому справа мила з вас,    

За проклятим навздогін!    
Гей, козаче, на врага,     

Гурра-га, гурра-га     

Гурра-га! гурра-га! 

В ім’я Боже на врага!. 

              С. Воробкевич:                                                            

Пугу! Пугу! 

Ми козаки з Великого Лугу! 

Січовики – Запорожці, 

ми чубатії Низовці, 

гей-же разом загримімо, 

шаблюками задзвенімо6 

Форма цих творів неоднакова: у Т. Падури маємо 7-

складовик, у С. Воробкевича – нерівноскладовий вірш із 

переважанням 8-складових рядків. Утім динамічний 

ритм та виразні змістовні перегуки надають строфам 

схожості.  
Улюблений Падурин розмір – 15-складовик зі 

схемою 8,7,8,7 – форму, яку поет, за спостереженнями 

Б. Бунчука та В. Мальцева, вважав, “українською”7. 

С. Воробкевич застосував у вірші “То наш танець, наш 

козак”. Наведемо першу строфу твору:  

Чи є в світі красший танець,  

як веселий наш козак? 

Аж дивується поганець, 

як танцює наш бідак. 

Кождий каже: добрі люде,  

нема в світі і не буде 
понад танець – гей! га! га! 

веселого козака8 [28, с. 22]. 

Відгомін “Падуриної форми” фіксуємо також в 

інших творах. Зокрема, шестивірш буковинця у тексті 

пісні “Трудись і молись” виглядає так:  

І ниви тут 

І купця крам 

Золота родить доволі; 

І ремесло 
Топір, весло 

Не знають нужди, недолі9. 

Розмір строфи: 4,4,8,4,4,8. Цей ритм навіває 

уявлення про 4-складовик, утворений із графічно 

розчленованого 8-складовика, який характерний для 

чотирьох рядків Падуриного епіграфа до його ж думи 

“Сірко” (1828):  

І скарби вам 

І славу дам 

Тільки ідіть 

За мною в світ10.  
Женуть, якби коней стадо,   U–U– –U–U 

з шерсти аркан гризе руки,   –UU–U– –U 

гризе людські... аж до кости.   U– –UUU–U 

Не конець ще тої муки!11.   UU–U–U–U 
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12 Hnatiuk V. Izydor Vorobkevych (Nekroloh) [Izidor Vorobkevich (Obituary)], LNV, 1903, ХХІV, Kn. 10, P. 43–50 [in Ukrainian]. 
13 Bunchuk B., Maltsev V. Virshuvannia Tymka Padury [Tymko Padura's versification], Na styku kultur : polskyi ta ukrainskyi virsh : [zb. 

nauk. pr.] [At the crossroads of cultures: Polish and Ukrainian poetry: [collection of scientific works] , Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi 

tsentr “Kyivskyi universytet”, 2007, P. 88 [in Ukrainian]. 

 

Звернемо увагу на фонічну невправність у рядку “І 

купця крам” (UU– –). Такі ж збіги наголошених складів 

фіксуємо у 8-складових рядках поеми Воробкевичевої 

“Мурашки”: 

Очевидно, такі збіги наголосів дали підстави  
В. Гнатюкові говорити про “хропавість” поетового 

вірша12. На нашу гадку, таку ритмічну “кострубатість” 

буковинець міг “запозичити” в поляка, у якого вона 

поставала як наслідок недосконалого знання української 

мови, так і нехтування ним елементарних вимог 

фоніки13. У Т. Падури С. Воробкевич міг “навчитися” 

засилля бідних рим (не забуваймо знову ж таки про 

можливе посередництво М. Шашкевича, який римував: 

“врага” – “татара”). 

До питання про ґенезу поетики віршованих творів 

С. Воробкевича зверталися С. Смаль-Стоцький, 
О. Огоновський, О. Маковей, М. Лозинський, 

В. Гнатюк, Ф. Погребенник, В. Лесин та О. Романець, 

П. Никоненко, В. Шабліовський, М. Бондар, М. Івасюк, 

П. Никоненко та М. Юрійчук, Н. Шатілова, Л. Кучурян 

та ін. У статті систематизовано наукові доробки вчених, 

додано нові спостереження та враховано кількісну 

(виражені одним складником поетики, кількома, 

багатьма) та хронологічну (постійні, епізодичні: на 

початку, в середині, у кінці творчого шляху) ієрархію 

впливів.  

Простежено вплив на поетику С. Воробкевича 
Т. Падури (О. Маковей), зокрема у аспекті тематики, 

версифікації та фоніки. 

Міркування літературознавців-попередників щодо 

впливу цих письменників на буковинця доповнено 

новими спостереженнями. У контексті такого 

студіювання творчості С. Воробкевича підтверджено 

тезу дослідників поезії буковинця (найбільше – 

В. Лесина та О. Романця) про те, що він на різних 

етапах творчості зазнавав впливу не одного, а багатьох 

поетів. Серед них Т. Падура, відгомін творчості якого 

спостерігаємо у поезії Воробкевича у аспектах 
тематичного спрямування, версифікації, фоніки. 

Отже, поетика віршованих творів С. Воробкевича 

базувалася на основі постійного засвоєння всіх 

складників художньої системи національного 

фольклору. Другою, за часовою протяжністю та силою 

впливу на поетику буковинця, була віршована творчість 

Т. Шевченка. Менше вплинули інші вітчизняні та 

зарубіжні поети: І. Котляревський, Т. Падура, 

М. Шашкевич, М. Устиянович, Я. Головацький, 

П. Куліш, А. Метлинський, Ю. Федькович, 

О. Кониський, деякі представники німецької та 
румунської поезії.  

 
Antoniy Moysey, Tetyana Nykyforuk. Echo of T. 

Padura's work in the poetry of S. Vorobkevych. This article 

aimed to substantiate and systematize scientific research on the 

influence of T. Padura's work on S. Vorobkevych's poetry. 

Scientific novelty. Scientific discoveries on the influence of 

T. Padura's work on S. Vorobkevych's poetry in the aspect of 

thematic direction, versification and phonics are substantiated. 

Research methods. Comparative and comparative historical 

methods are practiced to reveal the influence of T. Padura on the 

poetics of Bukovynian writer S. Vorobkevych. 

Conclusions. The study of S. Vorobkevych’s poetic works in 

the aspect of their comparison with national folklore and the poetry 

of his predecessors and contemporaries in native and foreign 

literature and taking into consideration the quantitative (expressed 

by one component of poetics, several, many) and chronological 

(constant, occasional: in the beginning, in the middle, at the end of 

the working life of the artist) hierarchy of influences revealed that 

he was influenced by both factors at various stages of creativity. 

The influence of other Ukrainian (I. Kotlyarevsky, 

M. Shashkevych, M. Ustijanovych, Y. Golovatsky, P. Kulish, 

A. Metlynsky, Y. Fedkovych, O. Konysky) and foreign (T. Padura, 

Y.V. Goethe, G. Heine, V. Alexandri, M. Eminescu, I. Geliade-

Redulescu, J. Vekerescu) poets was less evident, though different. 

Key words: T. Padura, S. Vorobkevych, poetics, themes, 

versification, phonics. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 1(29), P. 98-100       

Татьяна Никифорук. Сидор Воробкевич о поэтике: тема, идея. Цель. Проанализировать научную литературу, 

связанную с исследованием элементов поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича. Изучить взгляды автора по 

форме поэтического текста. Методы исследования: герменевтический, метод рецептивной поэтики, формальный, срав-

нительный и сравнительно-исторический, биографический методы. Научная новизна. Реализация поставленной задачи 

связана также с изучением взглядов самого писателя на поэтику. Они не всегда могли быть правильными, некоторые 

суждения хронологически испытывали определенные изменения, но их ценность в понимании поэтики произведений 

несомненна. Писатель в основном использовал термин ,,стиль”, истолковывая эту категорию как совокупность художес-

твенных средств, которые отличают творчество одного автора от другого. С Воробкевич разделял литературу на поэзию, 

прозу и драматургию. Поэзию дифференцировал на народную (фольклорную) и литературную. Литературное произведе-

ние он понимал как структуру, состоящую из содержания и формы. В сегменте содержания С. Воробкевич выделял тему 

и идею. В своем творчестве писатель выделял две темы: мотив Буковины в различных вариантах и тему исторического 

прошлого Украины. Идею литературного произведения поэт образно определил как ,,жемчужину”, ,,зерно”, ,,плод”. 

Выводы. Важными были рассуждения С. Воробкевича о форме литературного произведения. Полученные результаты 

являются важным материалом для подчеркивания наших знаний о поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича, 

они являются материалом для сопоставления с аналогичным материалом для художественности поэтических произведе-

ний Ю. Федьковича. На основании выявления общих признаков, с учетом данных о других украинских поэтов края это-

го периода можно получить общую картину поэтики отечественных стихотворных произведений на Буковине во второй 

половине XIX века. 

Ключевые слова: С. Воробкевич, поэзия, поэтика, тема, идея, стиль. 

Вступ. Погляди С. Воробкевича на поетику 

сформувалися на основі знань, одержаних у 

чернівецькій гімназії, внаслідок безпосереднього й 

епістолярного спілкування з особистостями, 

причетними до міркувань про літературу (в цьому 
аспекті важко переоцінити, скажімо, роль 

Д. Танячкевича чи особливо братів Барвінських), і 

постійного читання художніх чи літературознавчих 

текстів. Хронологічно міркування С. Воробкевича щодо 

поетики могли зазнавати певних змін, як, наприклад, 

несприймання ним тенденційної поезії.  

Історіографія проблеми. Джерелами вивчення 

суджень С. Воробкевича про поетику є його епістолярій, 

спеціальні праці ,,Наша народна пісня”1 (1865), 

,,Музика” (1889) і творчість поета. Вивчення публікацій, 

дотичних до теми дослідження, показало, що 

найціннішими з них є матеріали О. Маковея2, В. Лесина 

та О. Романця3, М. Бондаря4, П. Никоненка та 

М. Юрійчука5. 

Мета. проаналізувати наукову літературу, 
пов’язану з дослідженням елементів поетики 

віршованих творів С. Воробкевича. Вивчити погляди 

автора щодо форми поетичного тексту. 

Виклад основного матеріалу. Замість 

терміна ,,поетика” письменник використовував 

слово ,,стиль”, розуміючи загалом цю категорію як 

сукупність художніх засобів, що відрізняють творчість 

письменника від інших авторів. У листі до 

Д. Танячкевича 1865 року він стверджує: ,,Як кожна 

пташка інакший голос має, так і ті люди, котрих серце 

1 Vorobkevych S. Nasha narodna pisnia [Our folk song], Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy. Viddil rukopysiv i 

tekstolohii [Institute of Literature. T.G. Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine. Department of Manuscripts and Textolo-

gy], F. 123, Od. zb. 9. 
2 Makovei O. “Izydor Vorobkevych (zhyttiepys)” [Izidor Vorobkevych (biography)], Vorobkevych I. Tvory [Vorobkevych I. Works], 

Lviv, 1909, Vol. 1, P. 5–8 [in Ukrainian]. 
3 Lesyn V., Romanets O. “Sydir Vorobkevych – poet” [Sydir Vorobkevych – poet], Vorobkevych S. Vybrani poezii [Vorobkevych S. 

Selected poetry], Kyiv: Rad. pysmennyk, 1964, P. 3–33 [in Ukrainian]. 
4 Bondar M. Poeziia poshevchenkivskoi epokhy. Systema zhanriv [Poetry of the post-Shevchenko’s era. System of genres], Kyiv: 

Naukova dumka. 1986, 328 p. [in Ukrainian]. 
5 Nykonenko P., Yuriichuk M. Sydir Vorobkevych: Zhyttia i tvorchist [Sydir Vorobkevych: Life and work], Chernivtsi: Ruta, 2003, 

208 p. [in Ukrainian]. 
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більше почуває, ніж в інших, і за що їх люди поетами 

називають. Світ западеться, а горобець все горобцем 

буде, защебетати як соловейко ніколи не навчиться. 

Співав Шевченко по-своєму, Пушкін – по-своєму, і 

кожен з тих славних поетів, кожен співав тим голосом, 
якого з Божої руки дістав; і я, колібрі поміж орлами, мій 

голос маю і ним так співаю, як серце каже”6. 

У тому ж листі поет застерігає від запозичення 

стилю: ,,Кожен по-своєму співає, а хто занадто ритму, 

рими і думки інших поетів тримається і з мовою лишень 

у шахи грається, того дух слабий, не оригінальний; … 

не має власної самобутності”7. Ту саму образну систему 

щодо окреслення стилю С. Воробкевич застосовує в 

листі до О. Барвінського в січні 1867 року: ,,І горобець 

лише чіркає, далеко йому до співу соловейка – а Бог і 

його чіркання приймає і тим тішиться – бо більшає 
свідчення його великоліпоти!”8. Нарешті, у листі до 

О. Барвінського 6 липня 1867 року С. Воробкевич 

констатує: ,,Стиль характеризує автора і кожен свій 

стиль має”9. Зазначимо, що з початку квітня 1867 року 

письменник засвоїв вимогу одного зі своїх учителів-

критиків О. Барвінського: (лист до С. Воробкевича 3 

квітня 1867 року): ,,Кожен народ має свій спосіб 

вислову про щось, як і кожна людина зокрема має свій 

спосіб висловлення, що називаємо стилем. За стилем 

відразу впізнаю автора, якщо я його кілька шматків 

читав. Треба, отже, старатися, щоб за стилем твору я не 
лише автора, але й народ, якому цей твір належить, 

упізнав хоча б і в перекладі”10. 

С. Воробкевич поділяв літературу на поезію, прозу 

і драматургію. Щодо драматургії, то письменник 

зізнавався, що знання про цей найважчий літературний 

рід він черпав із текстів відомих майстрів та з праць 

відомих дослідників драматургії. У листі до братів 

Барвінських, написаному 14 грудня 1866 року, зазначає, 

що читав ,,і Шіллера, і Шекспіра…”11, а в листі до 

О. Барвінського, написаному в скорботну суботу 

1867 р., стверджує: ,,Працю Шлегеля я колись читав, але 
головні положення вже забув, треба цю працю 

придбати…”12. 

Поезію С. Воробкевич поділяв на народну 

(фольклорну) та літературну. Він добре розумів 

структуру художнього твору, яка складається зі змісту 

та форми. Відразу зауважимо, що численні листи 

С. Воробкевича заповнені описом змісту власних і 

чужих літературних творів. 

У структурі змістової організації літературного 

твору письменник виділяв тему та ідею. С. Воробкевич 

образно визначав тематику своєї поезії: ,,Дух поета не 
має кордонів, він до серця свого все пригортає, що гарне 

і любе; він співає про гуцулів і козаків, про Дніпро і 

Черемош, чи сяде метелик на цю чи на ту квіточку, 

йому однаково, аби лише чудовим нектаром 

поживився”13. Поет виокремив дві основні теми власної 

віршованої творчості. Перша – це тема Буковини в 

різноманітних варіантах. Її він прив’язував до лірики, 
або, за його ж висловом, ,,суб’єктивної поезії”14. За 

вірші на цю тему його хвалили і Д. Танячкевич, і брати 

Барвінські. Д. Танячкевич, наприклад, у листі до 

С. Воробкевича 12 (25) лютого 1865 року напучував 

адресата: ,,У присланих твоїх думах почав ти, співаче, 

серце гуцула малювати… Прямуй далі тією дорогою: 

сутність наших гуцулів – вона така дивна, така 

поетична…”15. 

Друга тема, яку розробляв поет, – тема історичного 

минулого України, яку він пов’язував з епосом і такими 

жанрами, як: балада, віршоване оповідання і поема. 
Поетові ,,наставники” (Д. Танячкевич, брати Барвінські) 

відговорювали його від цієї тематики, указуючи 

на ,,слабкість” його історичних творів. С. Воробкевич з 

самого початку був переконаний у важливості 

історичної теми. У листі до Д. Танячкевича, написаному 

1865 року, він зауважує: ,,Що за користь від тієї 

перлини, коли вона на дні моря дрімає? Що за користь з 

того золота, коли воно у твердому камені спить? Що за 

користь з нашого багатого історичного матеріалу, коли 

його рідко хто знає? Надвір з ними і розсіяти їх Божим 

світом широко і далеко!”16. Поет твердо запевняє своїх 
опонентів: ,,Швидше на віки занімію або лише для 

самого себе співати буду, але думи історичної до смерті 

не зречуся”17. З часом поетові критики погодилися з 

його тематичним уподобанням. Олександр Барвінський 

у листі до С. Воробкевича 16 лютого 1867 року 

зазначає: ,,Не знаю ще й досі, чи послали тобі брати-

станіславівці І том ,,Записок” Куліша. Є там багато 

історичних тем для поезії, а особливо дуже обширно 

списана з народних уст пречудова тема про Палія та 

Мазепу. Єсть то в усій козацькій історії найкраща тема 

для народної поеми. Другою такою є ,,Нечай” (поема 
С. Воробкевича. – Т. Н.)”18. Осип Барвінський піднісся 

до вищого рівня похвали. У листі 31 травня (12 червня) 

1867 року до С. Воробкевича він стверджував: ,,Загалом 

бо я тебе дуже поважаю і високо ставлю як щодо твоєї 

власної особистості, так і щодо вибору тем, які собі 

обрав для опрацювання; вони у тебе такі гарні, такі 

поважні, такі піднесені, що не в кожного письменника, 

не лише нашої , але і чужих літератур, можна знайти. 

Щодо цього я тебе так високо ставлю, ціную і поважаю, 

як і Шевченка і Квітку”19. 

Своє розуміння ідеї літературного твору 
С. Воробкевич подав у листі до Д. Танячкевича 1865 

року. Поет писав: ,,Кожна пісня повинна добру душу, 

6 Materialy do istorii znosyn halychan z bukovyntsiamy y istoriia Bukovynskoi Rusi [Materials on the history of relations between Galici-

ans and Bukovynians and the history of Bukovynian Rus], TsDIAU, Lviv, fond N 386, Op. 1, Sprava N 39, P. 40 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem, P. 41. 
8 Ibidem, P. 86. 
9 Ibidem, P. 154. 
10 Ibidem, P. 120. 
11 Ibidem, P. 70. 
12 Ibidem, P. 133. 
13 Ibidem, P. 42. 
14 Ibidem, P. 25. 
15 Ibidem, P. 16. 
16 Ibidem, P. 37. 
17 Ibidem, P. 36. 
18 Ibidem, P. 89. 
19 Ibidem, P. 144. 
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гадку-думку мати, де нею не глянути душевним оком, 

там аби слава блискувала, як ті смарагди, рубіни і лихо 

їх ще знає; пісня до нічого – мертва… Думка є перлина, 

зерно, плід, а мова – скалка, шкаралупина”20. Таке 

визначення ідеї літературного твору близьке до 
міркувань Олександра Барвінського: ,,Будь-який 

поетичний твір (хоч би й найменший) повинен мати в 

собі ідею і поет обирає собі ідею до того, як укладає 

свій твір”21. Про важливість ідеї в літературному творі 

свідчить таке зізнання С. Воробкевича (лист до 

Олександра Барвінського, писаний у скорботну суботу 

1867 року): ,,Тут таки недотримав я склади так, як 

просодія вимагає, але не могло воно бути інакше, щоб 

ідею не затерти; ти рідкі властиві мені блуди можеш 

зарахувати до Licentia poetica”22. 

Висновки. Поетика віршованих творів 
С. Воробкевича формувалася і розвивалася згідно з 

поглядами письменника на деякі складники змістової 

організації та зовнішньої форми літературного твору. У 

теоретичних міркуваннях автор збірки ,,Над Прутом” 

здебільшого послуговувався терміном ,,стиль”, 

кваліфікуючи цю категорію як сукупність художніх 

засобів, що відрізняють творчість одного автора від 

іншого.  

Літературний твір він розумів як структуру, що 

складається зі змісту та форми. В аспекті змісту 

С. Воробкевич виділяв тему (у власній творчості 
виокремлював як основні мотиви Буковини та 

історичного минулого України) та ідею (,,перлину”, 

,,зерно”, ,,плід”). Такими були погляди С. Воробкевича 

щодо окремих складників змістової організації та 

зовнішньої форми літературно-художнього твору. 

Згідно з ними формувалася і розвивалася поетика його 

власних творів.  

Перспективи подальших досліджень. Отримані 

результати є важливим матеріалом для увиразнення 

наших знань щодо поетики віршованих творів 

С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіставлення з 
аналогічним матеріалом щодо художності поетичних 

творів Ю. Федьковича.  

На підставі виявлення спільних ознак, з 

урахуванням даних щодо інших українських поетів 

краю цього періоду можна одержати загальну картину 

поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині в 

другій половині ХІХ століття. 

 
Tetyana Nykyforuk. Sydir Vorobkevych on poetics: 

theme, idea. The purpose of the article. To analyze the scientific 

literature related to the study of the elements of poetics of poetic 

works of S. Vorobkevych. To study the author's views on the form 

of a poetic text. Research methods are predetermined by the 

purpose and tasks of the work, the object of research and are 

complex. The hermeneutic method and comparative and 

comparative historical, biographical method makes it possible to 

find out the dependence of S. Vorobkevych’s views on poetics on 

the life basis. 

Scientific novelty. The realization of this task is also 

connected with the study of the writer's views on poetics. They 

may not always be correct, some judgments have undergone some 

changes chronologically, but their value in understanding the 

poetics of works is unquestionable. The writer mostly used the 

term "style", interpreting this category as a set of artistic means that 

distinguish the work of one author from another. S. Vorobkevych 

divided literature into poetry, prose and drama. He differentiated 

poetry into folk (folklore) and literary. He defined a literary work 

as a structure consisting of content and form. In the content 

segment, S. Vorobkevych defined a theme and an idea. In his own 

work, the writer described two themes: the theme of Bukovyna in 

various versions and the theme of the historical past of Ukraine. 

The poet defined the idea of a literary work as "pearl", "grain", 

"fruit". Conclusions. S. Vorobkevych’s arguments about the form 

of the literary work were important. The results obtained are an 

important material for expressing our knowledge of the poetics of 

S. Vorobkevych's poetic works; they are the material for 

comparison with the similar material on the artistic nature of 

Y. Fedkovych’s poetic works. Researcher might receive a general 

picture of the poetics of national poetry works in Bukovynain the 

second half of the nineteenth century on the basis of revealing 

common features, taking into account the data of other Ukrainian 

poets of the region of this period. 

Keywords: S. Vorobkevych, poetry, poetics, theme, idea, 

style.  
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Антонина Анистратенко, Антоний Мойсей. Измерения поэтики и генеалогии альтернативной истории (АИ) 

как явления литературного процесса. Цель статьи – определить, как специальные жанровые комплексы и стилисти-

ческие маркеры, образуют метажанр АИ, идентифицируются как субжанр метажанр альтернативной истории в украинс-

ком и американском литературных измерениях. Методы исследования. Для представления классификаций субжанров 

A и используются описательные и сравнительно-компаративистские методы; также применены сравнительный метод и 

аналитический принцип. Выводы. Можно сделать вывод, что метажанровая формация AИ со временем была разделена 

на отдельные субжанры и разновидности и приняла различные схемы повествования других жанров. Альтернативная 

история стала чрезвычайно плодотворным источником для восстановления влияния мифологем в Европе. Альтернатив-

ная история и субжанры АИ пытаются преодолеть сакрализацию историографии и сделать каждый европейский компо-

нент исторической картины мира альтернативным. В американской литературе альтернативная история играет роль 

восстановления национальной истории и создания проекций будущего. 

Ключевые слова: метажанр альтернативной истории, жанровые маркеры, субжанрова классификация, украин-

ская литература, американская литература. 

Introduction. The concept of alternative history (AH) 

as a phenomenon of the literary process in Ukrainian 

literature is outlined in the field of neo and postmodernism, 

therefore it is connected with the 70s-90s of the ХХ century 

and the first decade of the ХХІ century. Like samples of AH 
works, like works have been known as phenomena since the 

beginning of the XX century. Published both in mainland 

Ukraine and during emigration (for example, V. 

Vinnichenko “The Solar Machine”, 1920, M. Tchaikovsky 

“For the Power of the Sun”, 1918). In historical science and 

fiction, the desire of a person to change something in history 

to return it to the right direction is realized with increasing 

frequency. First of all, the writers have figured out that by 

understanding the logic of events, especially at a certain 

chronotopic distance, one can successfully create projects of 

new variants, layering them on already known schemes of 
historical events of past epochs.  With the help of this 

method, it is possible to reconstruct a national history 

particularly well. Therefore, the first attempt took place in 

1889 in American literature. 

Historiography and sources of the issue. The 

historical gaps and moments, that have most interested 

foreign writers, mainly belong to the history of wars and 

breakthroughs of the century, as well as to the history of 

Christianity. On the other hand, the works of AH in 

Ukrainian fictions, as a matter of practice, relate primarily to 

the national history (often political) and relate either to the 
times of Kievan Rus and the Christianization of Ukrainian 

lands (I. Bilyk "The Sword of Ares", "The Funeral of the 

gods", "Do not Irritate the Griffins", V. Vladko "The 

Descendants of the Scythians"), or to the XIX – early XX 

century. O. Irvanets "Rivne-Rovno", Ya. Yanovskyi "The 

Valley of Belvedere", Yu. Shcherbak "The Time of Deaths", 

M. and S.  Dyachenko "Vita Nostra" and, of course, the 

defilyada – series of three novels of V. Kozhelyanko. 

The term alternative history (AH) describes a meta-

genre of literature that is a combination of fictional and 
historical stories and a historiographical description of 

events, historical figures, preceding a fantasy story. These 

"allohistorical" narratives are presentational by their nature, 

the bottom line of which is "What will happen if?..". To act 

as a reflection, AH can use the property of collective 

memory. In some national literature, such as Ukrainian, 

Polish, for instance, it functions as a comment on current or 

past social and political conditions.  

The meta-genre of alternative history has three main 

positions. They appear to determine the level comparison of 

American and European literature samples of this 
genealogical formation. They are the following: firstly, the 

story completely should match the recorded historical and 

geographical truth to the bifurcation point. In other words, a 

classic alternative history can not be based on Crypto-

History, hypothesis, fiction, but as the background of history 

can be as folklore or mythological heritage of the nation or 

the known ancient culture; secondly, these historical figures 

should play a leading role in story line events, especially in 

the political context; thirdly, the basic storyline must relate 

to the history of a certain human community or civilization 

on the planet Earth to the bifurcation point.  
If the author uses a storytelling method with a parallel 

world or virtual reality, this world must be identical to the 

real civilizational space before the bifurcation point and, 

which is not less important, must differ significantly after it.  

The ambivalence of this metagenre (being on the edge 

mailto:antoniimoisei@bsmu.edu.ua
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between fiction and historical prose) is that it differs from 

science fiction by a plot and is formed on the matrix genre of 

the historical novel in the same way as based on a fantastic 

view. 

One of the most important factors in the definition of AH 
is that American literary studies work with alternative history as 

a subgenre of science fiction, although it considers its literature 

the founder of this genealogical formation, while European 

studies ‒ consider AH as a metagenre. This is the reason why 

AH appears as a metagenre  in this study because the 

metagenre  is universal enough for comparative analysis of 

samples of various national literature. If a peculiar formation in 

the world literature obtains the status of fixing its 

subformations, we can call it metaformation in a global sense. 

This is an amazing story of the genre's formation and its 

transformation into a metagenre . It produces active sub-genres 
in the context of creating new samples, and, meanwhile, this 

formation exists conditionally, and is rarely named in literary or 

critical works, and is seldom indicated in the annotations to 

fictional works. For example, the novel by O. Menshov "The 

Third Tertiary" is marked as the retro-detective genre, 

V. Kozhelyanko's "Terorium" ‒ as a political joke novel, A. 

Afanasiev's "The Last Warrior" ‒ as an adventurous novel, V. 

Vinnichenko's "The Solar Machine" is described as "the largest 

contribution to the Ukrainian science fiction of the 1920s" and 

"the largest and most complex science fiction work"1, although 

all these works, having specific genre palettes, belong, 
according to the architectonic and fable formula, to the 

metagenre  of AH. 

The special study "The Concept and Current State of 

Alternative History" presents a more detailed diagram of the 

transformation of AH from genre to metagenre. The role of the 

European myth in spreading the alternative historical method in 

the Humanities"2. 

The main statement. The genre plan of the historical 

novel successfully functions for works of alternative history. 

An alternative that displaced history appeared in the field of 

historicism. The emergence of the historical novel is connected 
with the revival of historical prose in the middle ages, the 

modification of the novelistic structure of the narrative and the 

transformation of historical literature in the classical prose 

tradition from a mythological parable to an epic genre, recently 

‒ in the canonized genre of the novel either. Historical prose is 

an original genre of facts, scientism, and style combined and 

based on the principles of poetics. This point of view was put 

forward by  

O. Abramovich and connected it with the historical basis of the 

genesis of the novel. Due to the establishment of a totalitarian 

regime in Europe and such a common thing as rewriting history 
in the XX century, historical events not only of antiquity but 

also socio-political changes witnessed by a single generation 

are reformatted in numerous sources. In novelistic prose, 

mythologems and numerous layers of stylization appear as 

mechanisms of an alternation. The movement towards 

generalization has given history the intermediary role between 

philosophy and religion: it has been transformed into a secular 

religion. Therefore, its relationship with the church has become 

ambiguous. History has been replaced by Divine Providence as 

it was able to explain the course of things, but at the same time 

history continued to be associated with God (unmittelbar zu 

Gott), there has always been something sublime for rational 

historical reconstruction. Wilhelm von Humbolt compared 

history to art, which includes not only an imitating of an image 
but in immersing oneself in an idea based on the form of an 

image.  

Therefore, we can conclude that the metagenre formation 

of AH itself has spread over the course of a century to separate 

genres and varieties and assigned different schemes of other 

genres, including canonical ones, such as the historical novel, 

adventure, detective novel, chronicle novel, and science fiction. 

Volodymyr Smyrniv in the monograph "Ukrainian fiction: 

historical and thematic review" provides a chronological 

bibliographic description of the historical development of our 

fantastic literature. It is interesting that the history of Ukrainian 
fiction he led since 1903 and submitted works written before 

1999. In the list of fiction works, there are alternative history 

novels that, unfortunately, are not marked by the author as AH, 

but are included in the list of science fiction and fantasy (it 

should be noted that these genre formations are also not 

separated by V. Smyrniv). The countdown of competitive 

science fiction in Ukrainian literature has been conducted since 

1921 – the time of writing "The Solar Machine" by 

V. Vinnichenko. The genre characteristic of the " Solar 

machine» draws special attention in the monograph: "Readers 

enjoyed the fruitful plot of the work, perceiving it as an 
adventure story, a detective novel, an intriguing love story with 

several love affairs and erotic scenes, a psychological and 

philosophical novel, social and political satire – and, of course, 

as a science fiction novel. All these genre varieties are 

connected by a science fiction topic-the invention of the 

extraordinary machine... "3. Highlighting genealogical layers of 

the novel from a somewhat confusing list of characteristics of 

the work by V. Vinnichenko, we can see fantastic, adventurous, 

detective, philosophical, satirical components. However, one of 

the most important layers of the genre matrix of the novel – 

historical, or rather – alternative historical-remains without 
attention. Yet, after analyzing the plot of the novel, the 

specified component pops up: "V. Vinnichenko presents the 

invention of the solar machine at the end of the first part of the 

novel, and devotes the previous pages to a detailed description 

of the political, social and economic situation of Germany." So, 

we can observe how V. Smyrniv proves the AH formula for 

building up a novel: the real story plus the fantastic element 

(bifurcation point) equals the alternative storyline. 

So, from the work belonging to the subgenre "N genre + 

element AH" the path of AH in Ukrainian literature begins, 

which dates back to the 1920s. Meanwhile, in American 
literature, dating is quite clear and associated with post-

postmodernism. M. Schneider-Mayerson in his article "What 

almost happened..." clearly indicates the year of the emergence 

of the AH genre: "1995 can be considered the year of the birth 

of alternative history as a genre" (Schneider-Maerson, P.63)4. 

Then M. Schneider-Mayerson explains such a clear boundary 

of the emergence of the genre by extra-literary reasons: 

"Despite the fact that hundreds of texts can be retroactively 

added to the list of alternative stories, the version of literary 

1 Smyrniv V. Ukrainian science fiction: historical and thematic overview; translated into English, Kharkiv: Machulin, 2019, P. 67  

[in English]. 
2 Moysey Antoniy, et al. “The concept and modern condition of alternative history. The role of European myth in spreading the alternative-

historian method in humanities”. Literary Imagination, vol. 19, N. 3 (2), 2017, P. 788. 
3 Smyrniv V. Ukrainian science fiction: historical and thematic overview / Vlolodymyr  Smyrniv; translated into English, Kharkiv: Ma-

chulin, 2019, P. 72 [in English]. 
4 Schneider-Mayerson M. What Almost Was: The Politics of the Contemporary Alternate History Novel, American Studies, 50:3/4, (Fall/

Winter 2009), P. 63‒83 [in English].  
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counterfacts that came into force in the early 1990s was not 

fully recognized as a genre until science fiction reviewers as 

Steven H. Silver, E. Lipper, and NASA scientist  

R. B. Schmunk established the literary award «Sidewise 

Awards for Alternate History»  for achievements in writing 
works of alternative history in 1995".  

Though E. Lipper and T. Shippey would not agree with 

M. Schneider-Mayerson to be honest. They wouldn`t like to 

swap an alternative history into a literature shuttle which was 

launched with the help of writer`s award from ХХ to ХХІ 

centuries. There is no doubt that a genre genesis belongs to the 

mid-twentieth century. Whatever features it might possess in 

American literature, the presence of a large set of works that 

have received the attention of publishers, readers, and literary 

critics is indicative of this. T. In the monograph "Hard reading: 

learning from science fiction" Shippey tries to combine the 
chronicle of American literature science fiction with literary 

analysis. This would help the reader to successfully interpret 

works of science fiction. Speaking about the time when the AH 

appears in American literature, Shippey says the following: 

[Still, what all this goes to show, I hope, is once again that sf is 

serious, even when it is being playful. These are all major 

issues, and it may be only the long prosperous afternoon of 

Western society post-1950 that has prevented them from 

becoming more contentious. The six essays after this one all in 

their different ways are connected to the same subject. The next 

two are on the issue of the cultural contest, the two after that 
deal with „alternate history‟, and the last two look at a particular 

type of „alternate history‟, the „world where magic works‟, 

considering also the relationship between magic, religion, and 

science]5, ‒ Т. Shippey makes an introduction to the 

classification of alternative history in American literature. So 

there we deal with the year of 1950.  

The difference in their subject-object orientation makes 

the main obstacle to comparing these classifications. It is 

possible to overcome the difficulty though. 

The classification of American alternative history is based 

on the whirligig of the literary process. That is the main focus 
of the difference in subject-object orientation. The starting point 

here is a certain work of some author and it is its characteristics 

that automatically serve as a model and the next template of the 

genre matrix. It is worth considering what kind of author and 

work it is despite all the contrariety of the approach and its 

justification. And this is about "Citizen of the Galaxy" P. 

Heinlein. who is known to be a brilliant writer and his 

extremely well-structured work. He is famous for being not 

only "self-employed", but also effectively working for the 

literary time and genre. The role of "Citizen of the Galaxy" is 

multidimensional and not obvious: we face not just entertaining 
reading material or a humanistic mission to expand the 

boundaries of readers' thinking. R. Heinlein builds up a non-

linear spatial and temporal model of history for the reader, 

winning the reader's heart and darkening the mind at the same 

time, encouraging people to lose the sense of time-space, and 

later, in the next generations, the ability to see the forest for the 

trees, that is, by writing history to see the whole history itself:"6 

Within the plot of Citizen of the Galaxy itself, this play has a 

very obvious function: it is an attempt by the dictatorial 

'Grandmother', who runs the ship, to involve Thorby in her 

society‟s mythology and make it impossible for him to get 

away7. 

So, the first point in the classification of American AH 

combines prose works. They belong to the subculture of 

neomythologization of history in its broader sense of 
"history" (history in general) and narrower meaning - 

"story" (the narration of the work). One can mention "World of 

Difference" by G. Tarldava, D. Brin "Thor Meets Captain 

America", G. garrison "A Transatlantic Tunnel, Hurrah!" 

One must understand that as an artistic device a repeated 

mythologization does not work in AH compositions of this 

type. It namely works as an idea and goal for implementation, 

which gets higher to the top more than an adventure story and 

will serve as a guide for the author and reader: [Heinlein is 

aware of all these falsities, and indeed uses the play to make 

them ironically clear. He is aware also of the tendency of most 
human societies to rewrite history in conformity with their 

current self-images]8. The images change over time, along with 

new political and social trends, so history is rewritten again. 

Such a critical alternative towards national or global history is 

considered in historical science as a lack of a historian, an 

attempt to intrude on the sacred truth, and the steady-as-a-rock 

facts. Nevertheless in fiction, the lack becomes a creative room 

for non-standard thinking and analysis implementation, which 

allows us to reveal the secrets of real history. 

The next type of AH in American literature, described by 

T. Shippey, comes into view owing to the idea of doubt of 
progressive development of history. It was followed by the 

theory of a stair-stepping development of mankind history in 

general and national history in particular. The author of the 

classification makes the connection between these views up-to-

date which is effective enough for creating AH samples. "The 

tension between the two views is seen in the rich history of 

works about time travelers who return to change the past. The 

most famous of them are, perhaps, "Lest Darkness Fall" by  

L. Sprague de Camp 1941 р.»9. Shippey also refers a very 

similar to de Camp`s novel the work of M. Twain  “Yankees 

from Connecticut at the court of King Arthur”. It was written 
52 years earlier and it belongs to the second point of the 

classification of AH works. Besides the conclusion about a 

different functional role of the time travel method in the works 

of alternative history, we also update a new one, much more 

distant from the declared one by M. Schneider-Mayerson in 

1995, namely, 1889, the year of writing the novel by Mark 

Twain «A Connecticut Yankee in King Arthur‟s Court». 

However, the novel by M. Twain was criticized of 

monoculturalism in the political worldview. Although all of 

these details are all related to extraliterary factors. If we 

compare the invariant of American AH, presented for the first 
time in the novel by M. Twain, we are talking about 

cryptohistory in Ukrainian and Western European literature. It 

is indicated in the monograph of T. Shippey as a pseudo-

history (‟Whig history').  

The next invariant of AH in American literature is 

interpreted by T. Shippey as an "alternate universe". It can be 

correlated with a European concept that is also characteristic of 

Ukrainian AH, like ‒ metahistory. One can observe the 

invariant in the alternative American fiction, in the novel, 

written in 1951, by M. W. Wellman "Twice in Time" and in the 

5 Shippey T. Hard reading: learning from science fiction. Liverpool: Liverpool University Press, 2016, P. 69 [in English]. 
6 Shippey, T. Hard reading: learning from science fiction. Liverpool: Liverpool University Press, 2016, P. 69. 
7 Ibidem, P. 70. 
8 Ibidem, P. 71. 
9 Ibidem, P. 74. 
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first story of G. Kipling's "Eye of Allah", which was reissued in 

1926 in his collection "Debits and Credits". Ibid., T. Shippey 

characterizes the AH invariant,  as [the tension between 

'desirability' and 'possibility' is what all the stories are really 

about]10. He also called it metaphorically the "alternate 
universe". The same phenomenon is called by T. Denisova as 

"The Traditional American Trend" in her brilliant "History of 

American literature of the ХХ century". She distinguishes it 

from the concepts and main reason of postmodernism, which 

was formed in the American culture of the next decade: "A new 

theme is being developed. It keeps in step with the interests of 

society and man. The search for a new poetics is not in the plane 

of postmodernism, but in traditional American trends like new 

journalism, history, quick news (gothic), a combination of 

sociality (factuality) and fictionality in the American dimension 

(fabulation)"11 (Denisova, p.314). There is no clear analog of the 
European and Ukrainian political novel of AH in the American 

classification of AH, but "fabulation" actually takes the same 

place as a political utopia with an alternative historical structure 

of the plot in our literature.  

Another invariant of AH in the American literature of the 

mid-ХХ century is the alternative "parallel world". This variety 

includes a large text corpus, in particular, the one by K. Dick 

“The Man in the High Castle” (1962), H. Harrison “A 

Transatlantic Tunnel, Hurrah!” (1972), W. Moore “Bring the 

Jubilee” (not translated into Ukrainian) (1953), R. Garrett, “Too 

Many Magicians2 (1967). Shippey says "The point is, however, 
that all these stories also have their very potential to modern 

concepts of history, and are attractive to us at least partly 

because they show us how we might be too different if subjected 

to a different set of social pressures"]12 (Shippey, p.84). In 

comparison to the classification of Ukrainian and European AH 

literature, the American "parallel world" correlates with historical 

fantasy (historized fiction). This AH invariant has the critical 

difference between the actual described history and alternative 

one after the bifurcation point. There are a lot of options for 

layering genres, plot construction, arts media, and galleries of 

imagery in literature. 
The last type of American AH, which is described in the 

monograph "Hard reading..." is associated with the expression in 

belles-letters AH of the individual role in the history of 

civilization. So at the ideological and thematic level of the work, 

the tension is caused by the opposition of individualization and 

the randomness of historical events. T. Shippey calls the 

"Foundation" of A. Asimov an ideal example of this type of AH: 

"Still, it must be obvious to everyone that the trilogy (as it was 

when this piece was first written) could not have been written 

without some sense of historical analogy, while for much of the 

time the stories do nothing but dramatize the subordination of 
the individual will to the 'laws' of sociohistory"]13. In Ukrainian 

and European literature, alternative historiography resonates, 

that is, what in German sounds like" Alternative Historik", ‒ 

artistic and essayistic works aimed at solving the problem of 

relations between the historian and his subject. For instance, G. 

White "Metahistory", Yu. Andrukhovich "Central-Eastern 

Revision", etc. It is noteworthy that in the European literary the 

alternative historiography serves the writer primarily as a base 

for socio-philosophical analysis although it is recorded as a 

subgenre of AH. In American literature it serves as an artistic 

method of retrospection: "Retrospection ‒ is not history. This is 

a glimpse into the past. The past seems somewhat softened by 

the time distance, angles are little rounded..."14. It should be 
noted that AH writers, use modeling as a method of distant 

analytical prediction and motivation of cause-and-effect 

relationships of real historical and cultural events as well as plot 

units of the work. Which one can`t say about the retrospection 

that is often used by authors of historical novels. 

The concept of a sub-genre is balanced on the border of 

content and form and is dialectically related to the term 

metagenre. Depending on the interpretation of the one 

mentioned above, the semantic load and semantic valence of the 

concept of subgenre differ significantly. 

Also, the theoretical component of a narrower meaning of 
the philosophical and philological terminological base affects 

the further interpretation of concepts. Without a clear definition 

of the term, it will be difficult to combine the phenomena of the 

outside language reality in the practical comparative analysis of 

genre and style characteristics of AH sub-genres. 

Therefore, in modern literary studies, the genre is 

associated with a formal phenomenon preferably. This is 

established in many theoretical and literary works, in particular, 

as follows: G. Bloom, J. Derrida, M. Bakhtin,  

D. Zatonsky, D. Nalivaiko, P. Nich, M. Bradbury, etc. Hence, 

"the form is always well-founded by something. In the 
ontological meaning, the form is not entitled to the status of a 

sustainable thing. Although, it is determined by the logical chain 

that unites the design and creation of real integrity, an objective-

subjective symbolic monade. Its aim is our minds and our 

response"15 according to O. Chervinska in the monograph 

"Arguments of the Form", a theorist of literature in Yuriy 

Fedkovych Chernivtsi National University. So, we see that 

genre and forms are the concepts from one series. Their content 

and logic have to comply with the terms of the content plan. In 

practical discourse, metagenre, genre and subgenre will balance 

on the border of content and form, taking their place as a 
"viewer" in the quantum theory of the microworld. 

The metagenre  in literary studies has a huge semantic set 

of meanings. Authors like O. Burlina, Yu. Podlubnova,  

B. Ivaniuk considers metagenre as some extra derivation so far. 

It is more closely to the method and way of artistic expression of 

the object of literature comprehension and reproduction. Not a 

consolidated sub-genre formation though. All the combined 

direction of the theoretical studios relating to the question of 

metagenre is based on the interpretation of M. Bahtin, by the 

way. He outlines metagenre as established set of specific means 

of artistic world modeling.   Consequently, "the metagenre blurs 
the traditional understanding of the genre, фтв goes into a 

different system of theoretical understanding", ‒ he points out in 

the monograph "Scores of Text and Spirit" O. Raritskyi16. Partly 

agreeing with this interpretation, we should pay attention to the 

pragmatic aspect of differentiating the genre and metagenre. 

This issue is covered in the "Lexicon of General and 

Comparative Literature": "metagenre is a popular genre 

characteristic that determines the typological similarity of 
10 Ibidem, P. 83. 
11 Denisova T. N. Istoriya amerykansʹkoyi literatury KHKH stolittya [History of American literature of the ХХ century], NASU, 

T.G.Shevchenko Institute of literature, Kiev: Publishing house "Kyiv-Mohyla Academy", 2012, P. 314 [in Ukrainian]. 
12 Shippey, T. Hard reading: learning from science fiction, op. cit., P. 84 [in English]. 
13 Ibidem, P. 84. 
14 Denisova T. N. Istoriya amerykansʹkoyi literatury KHKH stolittya…, op. cit., P. 323. 
15 Chervinskaya O. V. Arhumenty formy: monohrafiya [Arguments of the Form: monograph], Chernivtsi: Chernivtsi National University, 

2015, P. 7 [in Ukrainian]. 
16 Raritskyi O. Partytury tekstu ta dukhu (Khudozhnya ta dokumentalʹna proza "Ukrayinsʹkykh shistdesyatnykiv") [Scores of text and spirit 

(Artistic and documentary prose of the Ukrainian Sixtiers)], Kyiv, 2016, P. 26 [in Ukrainian]. 
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various genre forms"17. The concept of metagenre is used in 

modern literary studies when it comes to large varieties of 

fiction. They are known to create their own genre modifications 

which later become independent genres.  

O. Stuzhuk, the author of one of the first Ukrainian 
science fiction studios, outlines that it is fair to emphasize the 

development of genre modifications by the metagenre 

education. "Metagenre is a peculiar system of genres with 

several characteristic features"18. The term metagenre is used in 

the suggested study just in this very narrow meaning. 

It is worth noting that due to the rapid growth of the 

corpus of novelistic prose in the late XX-early XX century., 

there was a practical need to mark new samples. They did not 

fit the existing theoretical scheme of the species and genre 

division of artistic works at that time. That is why the concepts 

like "intermediate genres", "subgenres", "overgenres", 
"undergenre" emerged. They were difficult to conclude in a 

certain hierarchy. Since the concept of metagenre appeared, the 

levels were concluded as follows: metagenre , genre, sub-genre 

(from more general to a specific one). 

 The definition of the genre by N. Bernadska can be 

served as a basis. (" A genre is an artistic concept as a whole. 

Where features like dominant (a set of features that cover 

different levels of the work – from compositional to linguistic) 

and variable (a system of flexible and changeful elements of the 

structure) interact. When an artistic genre is a set of dominant 

(i.e., level) and variable (i.e., changeful)  features they are 
known to create a genre matrix, forming their connections in a 

certain clear sequence – structure. The genre changes into a 

subgenre if the total number and quality of the dominant 

features of the work decreases and the influence of the variable 

ones increases. The subgenre is a genealogical formation that 

arose through transformation or modification of the genre. 

Conclusions. Overall, it may be said: a metagenre is an 

overgenre genealogical formation. It came out based on several 

genre matrices of source genres. The metagenre actively 

produces literary samples and assist as a base for branch sub-

genres. 
In the second decade of the ХХІ century, each of the 

subgenres of AH can function as a full-fledged musical genre. 

However, it turns out that it is more practical to choose a 

scheme like "N genre + element of AH" in applied discourse.  

Taking into account the dynamism of the plot, the valence of 

genealogical schemes and specific art media used by the writer 

to implicate the ideological and thematic plan. On the other 

hand, the combined genre requires a lot of writer's attention and 

skill to create a well-structured text, an edited structure of the 

novel and bright genre images and characters. For example, to 

implement the combined genre of the novel "The Third 
Tertiary" (a retro detective novel of AH), O. Menshov had to 

do some things. He had to introduce a separate epistolary 

publicistic superstructure with a large list of actors, to implicate 

a reader as one of the characters of the specified separate 

storyline and measure out the text of the main storyline 

detective in approximately the same text volume. This requires 

writer's cultural experience and excellent writing skills. 

Especially when the historical canvas of the novel 

superstructure is not related by its topic to the basic plot 

framework.  

A polish writer Ya. Dukaj also used the mentioned above 
way. He resolved the situation of artistic detail and the ultimate 

combination of detective, historical, adventure, and fantasy 

genres into a single receptive unit at the expense of a 

descriptive design expressed at the textual level. The volume of 

the novel was over 1200 pages.  

The implementation of the formula N genre + element of 
AH genre goes beyond fiction limits. On the other hand, the 

modern novel also goes beyond the artistic means of prose and 

is partially on the battlefield with its opponents: a fiction and 

journalism.  
 

Аністратенко Антоніна, Мойсей Антоній. Виміри 

поетики та генеалогії альтернативної історії (АІ) як явища 

літературного процесу. У статті розглядаються основні 

характеристики субжанрів альтернативної історії, їх стиль, 

метажанрові маркери та загальні характерні риси сюжету. Тут 

представлений метажанр альтернативної історії (AІ) як основна 

гендерна формація, яка виводить власні піджанри з подібними та 

різними маркерами, що означує новизну студії. Мета статті – 

визначити, як спеціальні жанрові комплекси та стилістичні 

маркери, що утворюють метажанр АІ, ідентифікуються як 

субжанри метажанру альтернативної історії в українському та 

американському літературних вимірах. Методи дослідження. 

Для представлення класифікацій субжанрів AІ використовуються 

описові та порівняльно-зіставні методи; для їх аналізу та 

розподілу, для вдосконалення класифікації генологічних та 

стилістичних елементів субжанрів АІ також застосовано 

порівняльний метод та аналітичний принцип. Висновки. Можна 

зробити висновок, що метажанрова формація AІ з часом була 

розділена на окремі субжанри та різновиди і прийняла різні схеми 

оповіді від інших жанрів, особливо канонічних, таких як 

історичний роман, фантастичний роман, детективний роман, 

ухронія та фентезі. Альтернативна історія стала надзвичайно 

плідним джерелом для відновлення впливу міфологем в Європі, 

зокрема східній. Альтернативна історія та субжанри АІ 

намагаються подолати сакралізацію історіографії та зробити 

кожен європейський компонент історичної картини світу 

альтернативним. В американській літературі альтернативна 

історія відіграє роль відбудови національної історії та створення 

проекцій майбутнього. 

Ключові слова: метажанр альтернативної історії, жанрові 

маркери, субжанрова класифікація, українська література, 

американська література. 
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Екатерина Буцкая. Музеефикация действительности как черта постмодернистского мировоззрения: образ 

музея в романе О. Токарчук “Бегуны”. В статье рассматривается музеефикация действительности в литературе как 

художественная практика и как черта постмодернистского мировоззрения. Цель статьи заключается в тому, чтобы 

выяснить особенности литературного феномена музея в романе О. Токарчук “Бегуны”. Новизна статьи определяется 

тем, что впервые рассмотрен образ музея как один из ключевых элементов художественного мира в творчестве 

О. Токарчук. В статье использованы такие методы исследования: описательный, культурно-исторический, анализа, 

обобщения информации. Выводы. Образ музея в романе О. Токарчук “Бегуны” воплощает ряд характерных для 

постмодернистской идейно-эстетической парадигмы черт, а именно: установку на фрагментарность и констелляцию, 

использование барокковой натуралистической эстетики, художественное моделирование мира в образе паноптикума и т.д.  

Ключевые слова: музеефикация, образ музея, постмодернизм, коллекционирование, польская литература.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Мистецькі, історичні, краєзнавчі та інші 

музеї завжди відігравали роль каталізатора у 

формуванні ідентичності спільнот, забезпечуючи основу 
для утвердження культурної легітимності, формування 

канонів і традицій. Активне розширення функціональної 

сфери музеїв у наш час дозволяє говорити про 

музеєфікацію – історії, культури й окремих її феноменів. 

Збір артефактів, колекціонування, інвентаризація, 

цитування, архівація, що виходять на передній план як 

ключові культурні процедури сьогодення, становлять 

суть явища музеєфікації, яке охоплює все більшу 

частину повсякденної культури та досвіду.  

Музей є одним із емблематичних образів у 

світоглядній парадигмі постмодернізму. На думку 
професора Колумбійського університету, компаративіста 

Андреаса Гюйссена,  в добу постмодернізму музей не 

лише повернув собі статус традиційної “культурної 

влади”, а й зазнав трансформації, яка може сигналізувати 

про кінець діалектичної боротьби традиційного музею і 

сучасності1. Більш того, музей у постмодернізмі 

функціонує як універсальна метафора та специфічна 

модель світу, що відповідає глобальним установкам 

постмодерного світогляду.  

У межах Ліотарової теорії метанаративів, 

традиційний музей можна розглядати як інституційне 
втілення національного ґранднаративу. Це визначає 

постмодерністську установку на деконструкцію музею в 

його ідеологічній, регулятивній, державній функціях.   

В ідейно-естетичному руслі постмодернізму  

О. Токарчук подає власну концепцію музею як 

багатовимірного культурного феномена у романі 
“Бігуни” (“Bieguny”, 2007). Письменниця осмислює 

його розвиток в умовах глобалізації та деактуалізації 

національних наративів, коли музей трансформується, 

на функціональному рівні зближуючись із 

кунсткамерою. 

Постмодерні трансформації музею відображають 

фундаментальні культурні зрушення зламу ХХ-ХХІ 

століть, через що феномен музею викликає інтерес 

багатьох видатних культурологів, філософів, істориків  

цього часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
європейській філософській думці постмодерного 

періоду феномен музею розглядав Мішель Фуко. 

Французький філософ визначає музей як типовий для 

модерної епохи інститут, що за своєю природою є 

гетеротопією – “місцем, у якому всі інші реальні місця, 

характерні для певної культури, одночасно 

репрезентуються, заперечуються, інвертуються”2, й 

осмислює музей як породження держави, тобто з точки 

зору його регулятивної, просвітницької та сугестивної 

функцій. 

Фуколтіанську концепцію музею, яку можна 
означити як музейний скептицизм, розвивають такі 

1 Ghjujssen A. “Beghstvo Ot Amnezyy. Muzej Kak Massmedya.” [Escape From Amnesia: The Museum as Mass Medium], Iskusstvo, 12 

(581), 2012. URL: iskusstvo-info.ru/begstvo-ot-amnezii-muzej-kak-massmedia [in Russian] 
2 Foucault M. Of Other Spaces, Diacritis, 1986, P. 23–37 [in English]. 
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дослідники, як Ейлін Хупер-Грінхілл (Eilean Hooper-

Greenhill)3, Тоні Беннет (Tony Bennett)4, Сьюзен Пірс 

(Susan Pearce)5 та інші. Вони характеризують музей як 

просвітницьку інституцію, чия функція колекціонування 

й експонування об’єктів спрямована на формування 
спільноти у контексті імперських або національних 

цінностей (державності, історичності, цілісності, 

спадковості). 

Слідом за М. Фуко, австралійський дослідник  

Т. Беннет наголошує на регулятивній функції музею, 

називаючи його специфічним інструментом влади й 

“технологією управління поведінкою”6. Йдеться, отже, 

про притаманні музею функції регуляції, контролю і 

навіювання. 

Російська музеєзнавчиня Зінаїда Бонамі (Зинаида 

Бонами), авторка широкого філософсько-історичного 
огляду “Як читати і розуміти музей. Філософія 

музею” (“Как читать и понимать музей. Философия 

музея”, 2018), відмічає, що М. Фуко передусім 

наголошував на особливому статусі музею, несхожого на 

інші культурні простори. У цій “особливості” або 

“інакшості” й полягає його головна сила7.    

Починаючи з другої половини ХХ століття, поряд 

із фуколтіанським музейним скептицизмом 

спостерігається переосмислення музею, пов’язане з 

актуалізацією постмодерністських практик музеєфікації: 

колекціонування, архівування, згромадження елементів, 
цитування. В українському науковому дискурсі ці 

культурні практики розглядала Олена Галета, 

зосереджуючись на явищі літературної антології як 

різновиді колекції8.  

На думку німецького культуролога А. Гюйссена, в 

період постмодернізму  “розуміння ролі музею як місця 

елітного зберігання культури, бастіону традицій і 

високої культури змінилося на сприйняття його як місця 

масового спілкування зі spectacular mise-en-scène 

(видовищною мізансценою)”. Таким чином, завдяки 

постмодерній трансформації самого музею і його місця 
у новій філософській парадигмі, після 1980-х років 

“музей у широкому сенсі цього слова втратив амплуа 

“хлопчика для биття” і (…) став однією з ключових 

парадигм сучасної культури”9. 

Творчість О. Токарчук, у 2018 році відзначена 

Нобелівською премією з літератури, відкриває широке 

поле для дослідження визначальних рис постмодерного 

світогляду. В українському літературознавстві роман 

О. Токарчук “Бігуни” досліджується передусім у 

контексті питань людської ідентичності в умовах 

глобалізації, семантики подорожі та номадизму10,11. 

Наша стаття присвячена не досліджуваному раніше 

образу музею (та його різновидів) як значущому 

елементу художнього світу у романі “Бігуни”, що і 
становить новизну роботи.   

Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати 

особливості літературного осмислення феномена музею 

у романі О. Токарчук “Бігуни” у контексті 

постмодерністських світоглядних тенденцій, зокрема 

музеєфікації дійсності.  

Мета статті визначає застосовування таких методів 

дослідження, як описовий, культурно-історичний, 

аналізу, узагальнення інформації.  

Виклад основного матеріалу. У своїх численних 

варіаціях і різновидах, музей є одним із ключових 
образів у романі “Бігуни”, який значною мірою 

складається з описів і каталогів музейних колекцій. 

Окремі розділи книги присвячені різним типам колекцій 

і музейних закладів: “Анатомічний театр”, 

“Паноптикум”, “Колекція воскових фігур”, 

“Кунсткамера”. 

О. Токарчук конструює цілком постмодерністську 

модель світу-музею, світу-паноптикуму, що 

характеризується камерністю й орієнтацією на 

спостерігача. У розділі “La mano di Giovanni Battista” 

звучить ідея зменшення світу, замикання і поміщення 
його всередину паноптикуму або фотопластикона 

(різновиду стереоскопа, популярного в ХІХ ст.): ―Світу 

надто багато. Його варто було б трохи зменшити – 

замість того, щоб розширювати, помножувати. Варто 

було б його знову замкнути у маленькій бляшанці, 

такому собі переносному паноптикумі (…) Зазирати 

всередину, ніби до фотопластикона, чудуючись кожній 

подробиці‖12.  

Саме життя оповідачка сприймає як музей або 

театр, як видовище, за яким можна спостерігати крізь 

камеру-обскуру. В оповіданні “Лінії, площини, об’єми” 
вона зізнається, що мріє мати змогу підглядати за 

іншими, лишаючись невидимою: ―Найкращим місцем 

для таких тренувань є Голландія — там люди, впевнені 

у своїй цілковитій невинності, не користуються 

фіранками, і після смеркання вікна перетворюються на 

маленькі сцени, де люди грають свої вечори. Всі ці 

картинки, залиті теплим жовтавим світлом, — то 

окремі дії нескінченної вистави під назвою ―Життя‖. 

Голландське малярство. Живі натури‖13. Метафори 

3 Hooper-Greenhill E. “The Museum in the Disciplinary Society”, Museum Studies in Material Culture, edited by Susan Pearce, Leicester, 

Leicester University Press, 1989, P. 61–72 [in English]. 
4 Bennett T. The Birth of the Museum: History, Theory, Policy, London - New-York, Routledge, 2005, P. 48–108 [in English]. 
5 Pearce Susan M. Museums, Objects and Collections: A Cultural Study, Leicester, Leicester University Press, 1992, P.  89–117; 228–255 

[in English]. 
6 Bennett T. The Birth of the Museum: History, Theory, Policy…, op.cit., P.101. 
7 Bonamy Z. Kak Chytatj y Ponymatj Muzej. Fylosofyja Muzeja [How to read and understand the museum. The philosophy of the muse-

um.], 2018, Flybusta. URL: flibusta.site/b/597861/read [in Russian]. 
8 Ghaleta O. Vid Antologhiji Do Ontologhiji: Antologhija Jak Sposib Reprezentaciji Ukrajinsjkoji Literatury Kincja XIX  – Pochatku XXI 

Stolittja : Monoghrafija. [From Anthology to Ontology: Anthology as a Way of Representing Ukrainian Literature of the End of the XIX 

and Beginning of the XXI Century: A Monograph], Kyjiv: Smoloskyp, 2015, P. 59–118 [in Ukrainian]. 
9 Ghjujssen Andreas. “Beghstvo Ot Amnezyy…, op.cit. 
10 Shulhun, M. “Identychnist Postmodernoi Liudyny: “Flaner” u Suchasnomu Travelozi Ta Romani-Podorozhi” [The identity of the post-

modern human: "Flanner" in contemporary travelogue and travel novel], Slovo i Chas [The Word and the Time], Vol. 12, 2016, P. 83–89 

[in Ukrainian]. 
11 Shulhun, M. “Identychnist Postmodernoi Liudyny ” [The identity of the postmodern human], Suchasni literaturoznavchi studii [Modern 

literary studies], Vol. 17, 2020, P. 97–89 [in Ukrainian]. 
12 Tokarchuk O. Bighuny [Flights]. URL: testlib.meta.ua/book/308115/read/ [in Ukrainian]. 
13 Ibidem. 
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“життя – картинки”, “життя-вистава”, “життя – 

малярство” відповідають загальній настанові на 

музеєфікацію дійсності.  

Наприкінці книги міститься “Ітінерарій”  

(“Путівник”) – список відвіданих авторкою музеїв і 
виставок. “Ітінерарій”, як специфічний 

паратекстуальний елемент, підкреслює роль музею у 

створенні роману і в авторському осмисленні світу 

загалом. З одного боку, путівник слугує покажчиком, 

каталогом музеїв, а з іншого – маршрутом, який 

запрошує читача до музейного “паломництва”. 

Письменниця залучає читача до музейних практик за 

межами роману, таким чином вибудовуючи зв'язок між 

музеєм-книгою й експозиціями реальних музейних 

закладів.    

Музеєзнавчиня Рейчел Морріс відзначає подібність 
музеїв і літературних романів, вважаючи останні 

різновидом “уявних музеїв”: “Музеї і романи у чомусь 

схожі. Вони дарують нам задоволення занурення у 

довершені й самодостатні світи, які, більш того, були 

зменшені до мініатюрних масштабів (…); роман – це 

світ у книжковій палітурці, достатньо мініатюрний для 

того, щоб його можна було тримати в руці”14. 

Подібність роману О. Токарчук до музею підсилюється 

структурою роману, яка немовби поміщає читача 

всередину паноптикуму, пропонуючи його “погляду” 

картини життя з різних епох і континентів.  
Першим етапом музеєфікації й однією з типових 

для постмодернізму культурних практик є 

колекціонування. Жан Бодріяр присвятив явищу 

колекції окремий розділ у праці “Система речей” (1968), 

де пов’язав із колекціонуванням творчі процедури 

пошуку, впорядкування, обігравання і поєднання 

елементів, у яких утілюється світогляд колекціонера15. 

Роман “Бігуни” можна розглядати як колекцію, 

інтертекстуальний музей, адже на структурно-

композиційному рівні він є зібранням гетерогенних 

наративів: окремих оповідань і циклів історій, цитат, 
щоденникових записів, уривків лекцій, листів, описів 

снів, фотографій тощо. Так, письменниця не лише 

розглядає різноманітні колекції у межах художнього 

світу роману, а й сама застосовує практику 

колекціонування у письменстві. 

На сторінках “Бігунів” літературний твір 

порівнюється з паноптикумом – уявним музеєм у 

свідомості письменника: ―…розум переймається своєю 

грою, що діється тут-таки, у нашвидкуруч 

накресленому паноптикумі, він розставляє фігурки на 

провізоричній сцені: автор і герой, оповідачка й 
читачка, той, хто описує, і та, яку описують‖16. Образ 

паноптикуму, один із символів постмодерністської 

картини світу, відсилає до фуколтіанської концепції 

музею як владної інституції. 

Принцип паноптикуму відповідає регулятивному та 

ідеологічному потенціалу публічного музею, зближує 

його з тюрмою. У романі О. Токарчук про це нагадує 

оповідачка: ―Проте не можна забувати, що 

―паноптиконом‖ Бентам назвав свою геніальну 

систему стеження за в’язнями; вона полягала в такому 

впорядкуванні простору, яке дозволяло б кожного в’язня 
постійно мати на оці‖17.   

М. Фуко, аналізуючи задум Ієремії Бентама в есе 

“Око влади” (1977), зазначав, що паноптикум дає 

формулу “влади через прозорість”, підкорення шляхом 

“виведення на світло”18. Оповідачка у “Бігунах” 

найбільше цікавиться музеями, які “виводять на світло” 

досі небачене або замовчуване. На початку роману вона 

зізнається: ―Я ніколи не була завзятою відвідувачкою 

мистецьких музеїв і, аби моя воля, радо відмовилася б 

від них на користь анатомічних театрів, де збирають і 

експонують усе рідкісне й неповторне, чудернацьке й 
монструозне. Все те, що існує в затінку свідомості, а 

якщо зазирнути туди – вислизає з поля зору‖19. 

Анатомічний театр буквально “виводить на світло” те, 

що приховано всередині людського тіла. Недарма 

основна увага в романі присвячується музеям анатомії, 

медицини, антропології. Вже згаданий “Ітінерарій” 

містить список саме таких музеїв: починаючи 

віденським Патолого-анатомічним федеральним музеєм 

(Pathologisch-anatomisches Bundesmuseum) і закінчуючи 

Музеєм медичної історії Мюттера у Філадельфії (Mütter 

Museum).  
Філософський вимір анатомічного музею розкрито 

у контексті пластинації – технології консервації 

органічних тіл і їх частин у стерилізуючих розчинах. 

Тема пластинації одна з магістральних у романі, 

розвивається у циклі оповідань під назвою “Подорожі 

доктора Бляу”. Доктор Бляу – анатом, який працює в 

Берлінському музеї Історії медицини. Він збирає власну 

“анатомічну” колекцію – альбом із фотографіями вагін 

своїх коханок. Одержимий пластинацією, доктор Бляу 

мріє створити колекцію справжню, а не фотографічну, 

адже ―Кожна частина тіла варта пам’яті. Кожне 
людське тіло має право виживати й жити. (…) Якби це 

залежало від доктора Бляу, він влаштував би світ 

інакше: душа могла би бути смертною (що нам, 

зрештою, з тієї душі?), а от тіло було б обдароване 

безсмертям‖20. Фетишизм доктора є еротичним у 

широкому сенсі цього слова: його бажання зберегти 

пам'ять про вагіни зумовлене глибинним прагненням до 

життя і безсмертя. Пластинація осмислюється як шанс 

уникнути смерті, принаймні тілесної, адже вона 

протистоїть розпаду й утверджує життя у його найбільш 

яскравих і чудернацьких формах: ―…покинуте 
напризволяще людське тіло, хоч і позбавлене духу, 

лишається якоюсь інтенсивною цілістю. Воно, ясна річ, 

мертве. Йдеться радше про сам факт, що воно зберігає 

свою форму. Адже форма по-своєму жива‖21.  

У пластинації бачимо метафору постмодерних змін 

у глобальній світоглядній парадигмі: в умовах 

14 Morris Rachel. “Imaginary Museums: What Mainstream Museums Can Learn from Them?”, Midas, no. 4, 10 Dec. 2014. URL: http://

journals.openedition.org/midas/643 [in English]. 
15 Bodryjar  Zh. Systema Veshhej [The System of things], M.: RUDOMYNO, 1999, P. 100 [in Russian]. 
16 Tokarchuk O. Bighuny [Flights]…, op.cit. 
17 Ibidem. 
18 Fuko M. “Oko Vlasti.” [The Eye of Power], Intellektualy y Vlastj. Statjy i Intervjju 1970-1984 [Intellectuals and Power. Articles and 

Interviews 1970-194], M.: Praksys, 2002, P. 231 [in Russian]. 
19 Tokarchuk O. Bighuny [Flights]…, op.cit. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem.  
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прискорення історії та втрати релігійних/ідеологічних 

обіцянок безсмертя, людина вдається до штучного 

увіковічення найбільш видовищних форм життя. Коли 

класичний музей, на думку А. Гюйссена, “дозволяє 

встановити і виразити ставлення до минулого, котре 
також є ставленням до плинності і смерті”, а тому є 

“нашим власним memento mori”22, музей анатомії у 

романі О. Токарчук стає втіленням заперечення смерті. 

Адже пластинація рятує тіло від розпаду. Йдеться про 

увіковічення форми ціною позбавлення змісту, оскільки 

препарати (законсервовані частини тіла) не мають 

значення понад те, що репрезентує їхня матеріальна 

сутність.  

О. Токарчук зображує колекції законсервованих 

людських органів і сакральні зібрання мощів у руслі 

натуралістичної барокової естетики. Наприклад, в описі 
музейної експозиції у розділі “Бачити – значить знати” 

оповідачка зосереджується на пошкодженнях і 

спотвореннях людських решток: ―Черепи з наростами 

усіх форм, які лише можна собі уявити, 

попрострілювані, подірявлені, провалені. Кості рук, 

покарлючені ревматизмом. Рука, зламана в кількох 

місцях, зрослася природним чином, абияк – закам’янілий 

багатолітній біль. Надто довгі короткі кістки і надто 

короткі довгі кістки, сухотні кістки, вкриті візерунком 

змін; здається, ніби їх поточив шашіль‖23. У розділі 

“Peregrinatio ad loca sancta” (“Паломництво до святих 
місць”) типова як для бароко, так і для постмодернізму 

настанова на приголомшення реципієнта реалізується у 

поданні натуралістичних подробиць і підсилюється 

стилістичною архаїзацією мови: ―…один поляк, 

діставшись Ла Валетти на Мальті, писав, що місцевий 

священик, котрий був його провідником по місті, 

показав йому ―palmam dextram integram‖ [цілу 

правицю] преподобного Иоана Кхрестителя, свіжу, 

якгби внет пред тим од тіла одтята була, і отвориши 

кхрусталь, дал ми оную негодними устми моіми 

цаловати, (…) Также дав цаловати мні кавалок носа 
того преподобного, в цілости ногу святого Lazari 

Quadriduani, персти святой Магдалини, шмат глави 

святой Урсули‖24. У розділі “30 000 гульденів”, 

присвяченому анатомічній колекції Фредеріка Рюйша, 

письменниця передає видовищний ефект “паноптикуму 

людського тіла”: ―Його проймав дріж, коли він дивився 

на людські плоди, від цього приголомшливого видовища 

годі було відірвати погляд. А ще драматичні, мрійливі 

композиції з людських кісток, які навіювали на нього 

приємний меланхолійний настрій‖25.  

Рупором критичного осмислення ідеї пластинації у 
романі є листи Йозефіни Золіман до австрійського 

імператора Франца I з проханням видати їй тіло її 

чорношкірого батька, Анджело Золімана, 

муміфікованого і виставленого у цісарській 

вундеркамері. В епістолярному триптиху проводиться 

паралель між перетворенням тіла на музейний експонат 

та десакралізацією пам’яті про людину. 

Йозефіна осмислює муміфікацію батькового тіла не 

як забезпечення вічної пам’яті про нього, а навпаки – як 

знецінення його біографічного наративу та 

деконструкцію його ідентичності. Цісарський 

приватний паноптикум постає анти-музеєм (коли 
говорити про музей як про осередок культурної 

пам’яті): місцем стирання  пам’яті, зведення лінійної 

історії життя до статичної точки суто матеріального 

існування. У вундеркамері людська істота втрачає 

ідентичність понад тої, що представляє її фізична 

оболонка. Так, шанований імператором придворний, 

майстер гри у шахи, приятель Моцарта і дипломат, 

Анджело Золіман перетворюється на німий експонат, 

цінність якого полягає у незвичному кольорі шкіри.  

Колекції анатомічних препаратів і цікавинок, 

зібраних у кунсткамерах, відіграють важливу роль у 
загальній естетиці роману, утверджуючи принцип 

констеляції (від лат. constellatio – сузір’я) – нелінійного 

згромадження різнорідних елементів. У цьому принципі 

реалізується постмодерністська настанова на плюралізм 

і фрагментарність істини.  

Як зазначає сама О. Токарчук, “Констеляція, а не 

послідовність, несе в собі істину”26 – чим утверджує 

обґрунтовану Ж.-Ф. Ліотаром постмодерністську 

недовіру до метанаративів (домінантних концепцій і 

способів мислення, що претендують на універсальність)27. 

Фрагментарна структура, поліфонічність і жанрова 
гетерогенність “Бігунів” підриває принципи 

послідовності та статичності, властиві метанаративному 

типу мислення. Ця ж тенденція реалізується в “музейній 

темі” роману.  

Позаяк констеляція заперечує лінійність класичних 

логічних структур, види колекцій, представлені у 

“Бігунах” (анатомічні театри, кунсткамери, 

вундеркамери, зібрання мощів тощо), протистоять 

лінійному дискурсу традиційного громадського музею. 

У руслі фуколтіанського музейного скептицизму  

О. Токарчук здійснює спробу деконструкції класичного 
музею як органу регуляції й утвердження канонів.  

Це відбувається шляхом підкреслення 

інклюзивності “кабінету курйозів” на противагу 

селективності класичного громадського музею: коли 

громадський музей утверджує норми культурного 

дискурсу і виступає репресивним інструментом щодо 

марґінальних елементів, його предтечі (паноптикум, 

вундеркамера тощо) навпаки зосереджують у своїх 

експозиціях зразки відхилення від норми і 

невідповідності стандарту: ―вибрики природи‖, 

―помилки і провали творіння‖28. Постмодерністський 
відхід від метанаративних механізмів легітимізації 

виявляється в тому, що локус кунсткамери 

(“паноптикуму людського тіла”) актуалізує монструозне 

на противагу прекрасному, марґінальне – на противагу 

домінантному, замовчуване (“те, що існує в затінку 

свідомості‖29) – на противагу офіційно 

артикульованому.  

22 Ghjujssen A. “Beghstvo Ot Amnezyy. Muzej Kak Massmedya”…op. cit.  
23 Tokarchuk O. Bighuny [Flights]…, op.cit. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Franklin Ruth. “Olga Tokarczuk’s Novels Against Nationalism.” The New Yorker, 12 (5), 29 July 2019. URL: www.newyorker.com/

magazine/2019/08/05/olga-tokarczuks-novels-against-nationalism [in English].  
27 Lyotar Zhan-Fransua. Sostojanye Postmoderna [The Postmodern Condition], Spb, Aletejja, 1998, P. 10-12 [in Russian]. 
28 Tokarchuk, Oljgha. Bighuny [Flights]…, op.cit. 
29 Ibidem  
  

http://www.newyorker.com/magazine/2019/08/05/olga-tokarczuks-novels-against-nationalism
http://www.newyorker.com/magazine/2019/08/05/olga-tokarczuks-novels-against-nationalism
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Таким чином, роман О. Токарчук відображає 

постмодерну трансформацію музею з владного 

просвітницького осередку на spectacular mise-en-scène, 

що “виводить на світло” досі приховане і марґінальне.  

Висновки. Підсумовуючи короткий аналіз образу 
музею в романі О. Токарчук “Бігуни”, можемо 

зауважити, що музеєфікація реалізується і як художньо-

естетичний прийом, і як простір вираження характерних 

для постмодерністської свідомості змістів.  

Образ музею присутній на всіх рівнях 

досліджуваного роману. Сама книга О. Токарчук є 

зразком “уявного музею”, у якому втілено принцип 

колекціонування. Структура “Бігунів” нагадує галерею 

різножанрових наративів, “розкиданих” по різних часах 

і континентах, та об’єднаних у художнє ціле за 

принципом констеляції. 
Тенденція до музеєфікації виявляється й у тому, що 

художній світ у “Бігунах” зазнає мініатюризації, 

замикання у камерних формах: фотопластикона, камери

-обскури, паноптикуму. Символічний для 

постмодерністської парадигми, образ паноптикуму 

слугує універсальною моделлю для вираження творчих 

змістів у романі. 

Інтерес до анатомічного театру, музеїв медицини й 

анатомії, а також визначальна для роману тема 

пластинації, відображають художню музеєфікацію 

людської тілесності – ще однієї сфери, актуалізованої 
постмодернізмом. У цій сфері реалізується специфічна 

естетика різноманіття неживих тілесних форм, 

законсервованих у посудинах і виставлених у музеях.    

Констеляція, фрагментарність, плюралізм 

визначають характер романного світу-музею. Його 

втіленням у “Бігунах” є кунсткамера – музей цікавинок і 

“помилок творіння”. Нагромаджуючи у своїй колекції 

все екзотичне і надзвичайне, кунсткамера протистоїть 

послідовній, лінійно впорядкованій експозиції 

класичного громадського музею. Таким чином вона 

слугує контрнаративом до ґранднаративу домінантних, 
освячених державним авторитетом дискурсів. Так само 

й поліфонічний, багатомовний наратив роману “Бігуни” 

є контрнаративом до національних міфів та ідейного 

монологізму. 

 
Kateryna Butska. Museumfication of reality as a feature 

of the postmodernist worldview: the image of the museum in 

the novel “Flights” by O. Tokarczuk. Active expansion of the 

functional area of contemporary museums allows us to speak about 

museumfication – of history, of culture and its particular 

phenomena. Collecting, inventorying, quoting, archiving, which 

are some of the key cultural procedures of today, are the essence of 

the phenomenon of museumfication that expands over our 

everyday culture and experience. 

The article is dedicated to the museumfication of reality as an 

artistic practice and as distinctive feature of the postmodernist 

worldview. The purpose of the article is to identify the 

peculiarities of the literary interpretation of the phenomenon of the 

museum in the novel “Flights” by O. Tokarczuk. Museum is one of 

the emblematic images of the postmodernist ideological and 

aesthetical paradigm. Moreover, in this paradigm museum 

functions as a universal metaphor and a specific model of the 

world. The novelty of the article is determined by the fact that the 

first time the image of the museum as one of the key elements of 

the artistic world in the works of O. Tokarczuk is analysed. 

Research methods: descriptive, cultural historical, analysis, 

synthesis of information.  

Conclusions. The artistic practices of the museumfication 

take an important place in the novel “Flights” by O. Tokarczuk. It 

is noteworthy that these practices are not only present at the 

thematic level of the novel, but the authoress herself employs them 

in her work, composing “Flights” as a kind of an imaginary 

museum, a collection of narratives. 

The image of the museum in the novel embodies a number of 

features that are distinctive for the postmodern ideological and 

aesthetic paradigm: the principles of fragmentariness and 

constellation, implementing baroque naturalistic aesthetics, formal 

and thematic antagonism in relation to coherent grandnarratives, 

artistic modeling of the world in the form of panopticon, etc. 

Key words: museumfication, the image of museum, 

postmodernism, collecting, Polish literature.  
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Кармен Деребуш. Міхай Емінеску – квіткові естетичні коди. Квітковий символ проявляється відповідно до есте-

тичних кодів кожної літературної епохи. У світогляді романтиків навколишній світ втрачає значення, реальна природа 

підпорядкована внутрішнім почуттям. Літературний мотив блакитної квітки, означений Новалісом у німецькому роман-

тизмі, викликає бажання отримати доступ до вищого духовного життя, оскільки в романтизмі література є засобом пі-

знання світу, а не просто його дзеркальним відображенням. У поезії Міхая Емінеску квітковий мотив є автохтонним, 

поряд з іншими естетичними кодами. Мета наукової розвідки – проаналізувати квіткові естетичні символи у творчості 

відомого румунського письменника Міхая Емінеску. Методи дослідження. Конструктивний компаративізм, або компа-

ративізм третього ступеня, – метод, який базується на взаємозв’язку чи взаємовпливі принаймні двох текстів. Таким 

чином, існують певні міфи, теми, мотиви, які переходять з однієї культури, навіть епохи  в іншу,  збагачуючи своє зна-

чення відповідно до нових уявлень про світ і життя. Висновки. З самого початку існування літератури естетичні коди, в 

тому числі квіткові, були частиною міфічної структури людства. Співвідношення між літературними творами, контакти 

між національними літературами матеріалізуються в різних формах, відображаються у стилістичній будові твору, інтер-

претації певних явищ об’єктивного світу.  

Ключові слова: румунська література, світова література, блакитна квітка, романтизм, компаративізм, літе-

ратурний хроматизм.     

La sensibilisation plastique du monde matériel pour 

une plus facile transgression vers le monde de l’esprit s’était 

fait plusieurs fois par des motifs poétiques floraux, depuis 

l’Antiquité hébraïque jusqu’au célèbre livre d’Umberto Eco, 

Le nom de la ros. Le Moyen Âge c’est une période de 
l’exacerbation des symboles floraux, en commençant avec la 

poésie moyenâgeuse, en continuant avec Tristan et Iseut et 

surtout l’apogée de la littérature à la fin du Moyen Âge, la 

Divine Comédie de Dante Alighieri. Dans la dernière partie, 

Le paradis, Sainte-Vierge apparaît sublimée comme 

mystique rose; soit dit en passant, dans la poésie médiévale 

elle est accompagnée surtout de lys et de roses. Le lys est 

repris par le romantisme allemand dans les contes 

symboliques de Hoffmann, ayant des significations 

similaires à la fleur bleue dans les œuvres de Novalis, 

Eminescu et Leopardi. 
 Décor ou sublimation, le symbole floral se manifeste 

par rapport des codes esthétiques de chaque époque 

littéraire. Pour les artistes romantiques, le monde extérieur 

commence à perdre l’importance, ainsi que la nature réelle 

sera subordonnée par ceux-ci aux mouvements intérieurs 

des sentiments. L’effort d’accéder dans un monde 

supérieure de l’esprit, d’avoir des forces au dehors du 

commun ont toujours catalysé l’être humaine: l’Antiquité 

mystique et littéraire avait crée la laine d’or à la recherche 

de laquelle les Argonautes conduites par Jason sillonnent les 

mers; les chevaliers médiévaux de la Table Ronde cherchent 
le Saint Graal; le romantique allemande Novalis consacre 

définitivement le motif de la fleur bleue dans le roman non-

achevé Heinrich von Ofterdingen, narration avec des 

marqueteries lyriques, manière expérimentée déjà par Dante 

en Vita nuova. Plus tard, ce motif pénètre dans la musique, 

dans le film et dans la littérature moderne1.  Dans la poésie 

Douce fleure bleue (Floare albastră) de Mihai Eminescu, la 

bien-aimée est appelée pour lui offrir les joies terrestres; 
chez le poète allemande elle est cherchée pour lui offrir 

l’éternité, la libération de la limitation du chrono. La 

recherche de la fleur bleu c’est le désir d’accéder dans un 

monde spirituel supérieur de point de vue spirituel parce que 

pendant le romantisme la littérature devient un moyen de 

connaître le monde, pas seulement réflexion du monde, 

n’importe combien élaboré soit cette réflexion. Novalis 

considère que l’éternisation romantique du monde est 

possible par esprit, comme moyen de sauvegarde par rapport 

à la matière soumise à l’extinction. Le personnage du 

Novalis, Heinrich, déclare dans le moment quand il 
commence l’aventure de la connaissance du voie vers 

l’éternité: “Ce sont pas les trésors qui ont réveillé en moi un 

incommensurable nostalgie ; loin de moi n’importe quelle 

avidité ; mais la fleur bleu je désire à l’aperçoive…” Il se 

refuse à la connaissance classique-rationnelle, en devenant 

le symbole de la connaissance intuitive qui conduise à 

sonder les profondeurs absolues du monde parce qu’à 

“chaque nouvelle connaissance la fleure bleue fleurit”. 

L’épithète “bleu” en contextes verbal-imagistiques c’est 

récurent, comme dans la poésie d’Eminescu – les yeux de la 

belle Mathilde drapée en voiles bleues, la fleuve, le vagues, 
la lumière du ciel – en impliquant une forte spiritualisation 

du texte, en assurant la concordance entre la symbolisme de 

la matière et celui de l’esprit : “Pour Novalis (Heinrich von 

1 Fleur bleue [blue flower]. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_bleue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_bleue
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Ofterdingen), la fleur c’est le symbole de l’amour et de 

l’harmonie caractéristiques pour la nature primordiale; elle 

s’identifie avec le symbolisme de l’enfance et de quelque 

sorte avec l’état édénique”2. 

 Eminescu avait internalisé ce motif littéraire de 
Novalis; on avait lancé l’hypothèse que ce symbole est entré 

par une filière folklorique, mais les contextes nient cette 

hypothèse. Dans la poésie Miradoniz le poète roumain 

esquisse une superbe ébauche dans un effet floral, où la 

pensée supérieure, cosmique nous est accessible par 

enchantement esthétique: “C’est une jeune reine blonde/ 

Dans sa mante bleue, constellée/ [...]/ Elle passe et ses yeux 

bleus éclairent/ Les plates-bandes mouchetées de nuages/ 

feuilles qui lui offrent/ Des roses de pourpres et des lys 

d’argent;/ De temps en temps sa main de lumière/ Cueille 

une fleur et la jette/ Sur la terre comme une pensée d’or”3 – 
donc l’art se situe au-dehors de ludique, au-dehors de 

l’imitation de la nature, soit-elle bien élaborée ; c’est, en 

manière romantique, le résultat sublimé de la connaissance 

du monde, processus de nécessaire subjectivisation.  

 Dans sa première étape de création il y a dans ses 

poésies une véritable invasion de fleurs roses et blanches – 

des narcisses,  des muguets – symboles de la pureté sereine : 

“Tellement tendre tu es comme/ Une fleur de beau cerisier, / 

Et comme un ange entre les hommes / Sur mon chemin tu 

apparais” (Atât de fragedă…)/ (Tellement tendre…); ensuite 

les fleurs de tilleul, coquelicot, de lys – fleurs avec des 
effets narcotiques, quand l’esprit du poète est noyé en 

chagrin, commençant avec 1870: “Dans sa petite main il 

garde le verre/ du Sommeil… Sur sa front des rouges 

coquelicots” (L’histoire du mage qui voyage dans les 

étoiles/ Povestea magului călător în stele4). Ou : “Il regarde 

de ses yeux, / Remplis de rêve, tendrement, / Fleurs de 

tilleul aux cheveux noirs, / A la ceinture un corne 

d’argent” (Făt-Frumos din tei)/ (Le beau prince des tilleuls). 

L’épithète “bleu” ne figure pas dans la poésie sociale et 

politique, mais seulement dans la poésie érotique, mythique, 

cosmique et fantastique, en accompagnant le flux 
émotionnel intense. C’est la couleur de l’haute spiritualité 

ou de la tristesse dissimulé, cachée en sien: “Le bleu et le 

blanc, couleur de la Sainte-Vierge, expriment le 

détachement de valeurs de ce monde et l’ascension de l’âme 

libérée vers Dieu, donc vers la pureté au cours de son 

ascension vers le bleu céleste. Nous retrouvons, donc, d’une 

valeur positive par la foi dans l’autre monde, la combinaison 

des significations mortuaires du bleu et du blanc”5. Dans la 

poésie Egipetul (L’Egypte), ce motif figure comme 

personnifié, au pluriel, comme toujours depuis maintenant; 

sauf la poésie Douce fleur bleu (Floare albastră). Le motif 
des yeux bleus est transféré au symbole floral, dans le même 

contexte sémantique des cheveux dorés, assimilé par les 

vagues : “Le Nil porte des blondes vagues sur les champs 

des maures, / Le ciel égyptien s’y reflète/ Sur ses rives 

jaunâtres et plats le roseau triomphe, / Des fleurs, bijoux en 

or, brillent discrètement sous le soleil, /Les unes blanches, 

hautes, fraiches, comme l’argent de la neige,/ Les autres 

rouges comme le feu, bleus comme les yeux en larmes”6. 

Dans la poésie Memento mori (Le panorama des vanités) la 

fleur bleue s’assume des connotations de la tristesse, en 

assistant au passage sans retour du temps, au remplacement 

des civilisations disparues avec des autres. Comme tous les 

grandes artistes romantiques, Eminescu avait cherché une 

modalité d’identifier les rythmes intérieures avec les grands 
rythmes  de l’univers, quand les limites individuelles 

doivent être enlevées pour communiquer directement avec 

la nature et la divinité. Rien de mieux que les éléments de la 

nature pour représenter les reflets de l’âme: “Les violettes 

sont comme les violâtre étoiles de matin, / La lumière des 

roses remplie la roche avec des reflets rougeâtre [...]/ Parmi 

les roses et les prairies fleuries, charmant taillis/Les cafards 

comme des pierres précieuses s’envolent, des papillons 

survolent comme des navires”7. Le poète met le monde 

humain sur les coordonnées du temps et de l’espace, comme 

dans la nouvelle Le pauvre Dionisio (Sărmanul Dionis): “Le 
soir tombe doucement, des grandes étoiles jaillissent sur les 

bleus champs du ciel et tremblent voluptueusement dans 

l’air froide et tendre de la soirée… ” – une somptueuse 

expression plastique de la métaphore des espaces 

cosmiques ; dans la même nouvelle les fleurs bleues 

couronnent le front du Créateur : “Il repose sa tête 

couronnée de fleurs bleus sur sa genou, et sur son épaule 

chante un oiseau bleu”. Les fleurs bleus qui ornent les 

cheveux et le front, accompagnées de scintillement astrale 

d’une étiole suggère l’élévation spirituelle: “Elle vient 

ondoyant son tendre corps mignon, / Des fleurs bleus aux 
cheveux et une étoile eu front” (Călin. Feuilles d’une 

conte)/ (Călin. File din poveste). Dan le même poème les 

fleurs ont une fonction ornementale qui donne de la couleur 

affective à la matière: “Il met de roc en roc ses genoux et ses 

coudes/ Et brise les barreaux fort rouillés d’une voûte, / Sur 

la pointe des pieds, dans la chambre cachée / Il pénètre où le 

mur dans un arc est figé. / Parmi les fleurs tissées, partout la 

lune molle, / Doucement épanchée, a ouvert sa corolle”.  

Cette coloration est destinée à couvrir en imagination la 

distance entre l’homme et la nature, parce que seulement 

intensifiée l’image devient symbole: “Delà le bois d’airain, 
le blanc lointain s’épand/ Et on entend la voix de la forêt 

d’argent, / Près des eaux l’herbe ondoie comme flots 

enneigés, / Les fleurs tremblent mouillés dans l’éther 

embaumé”. A connotations fantastiques et sonorités de 

contes de fées dans le poème Miron et la belle sans corps/ 

Miron și frumoasa fără corp: “Mais soudain des fées sortent 

par murs/ Comme par une porte, / Elles portent des fleurs 

bleus en cheveux/ Et une étoile sur le front”. Dans Le mage 

errant dans les étoiles / Povestea magului călător în stele 

les fleurs bleus symbolisent l’élévation spirituelle, ayant des 

fleurs bleus parsemées dans ses cheveux et une étoile sur le 
front.  Dans la poésie Vieille forêt et salon /Codru și salon 

les fleurs bleus sont mêlées avec les fleurs d’absinthe, en 

symbolisant l’amertume et la narcose. En tonalités d’école 

surréaliste, les fleurs contribuent parfois, à créer une 

atmosphère macabre et mystérieuse, comme dans la poésie 

A la recherche de Schéhérazade/ În căutarea Șeherezadei, 

où près des vieux murs poussent des roses noires et des 

fleurs bleus. Chez Eminescu la fleur bleue n’est jamais une 

complémentarité symbolique de l’inconsciente et heureuse 

2 Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri [Dictionary of symbols], București: Artemis, 1995, Vol. I–-II, P. 55–56  

[in Romanian].  
3 Eminescu, Mihai. Poezii / Poésies [Poezii / Poems], București: Editura Fundației Culturale Române, 1999, P. 79 [in Romanian]. 
4 Ma trad. 
5 Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri…, op. cit., P. 81. 
6 Ma trad. 
7 Ma trad.  
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sérénité, mais d’un esprit qui cherche l’élévation spirituelle 

ou d’une âme remplie de tristesse, en couvrant la distance 

entre les amoureux: “Ayez pitié, mon amour ! Envoyez vers 

moi/ Des violettes et des roses sauvages, / Elles vont tomber 

sur les cordes tendues de la guitare /Dans la nuit sous le 
neige de la lune” (Le diamant du Nord)/ (Diamantul 

Nordului). De plus le poète est déçu de la banalité de la vie, 

de plus sa poésie devient abstraite et nostalgique, comme 

dans la poésie posthume de 1874, En apportant beaucoup de 

chansons /Aducând cântări mulțime: “Si la vie sera plein/ de 

désirs indéfinies/ils vont regarder ces pages/sous les fleurs 

bleus”.  

La poésie Douce fleur bleue, emblématique pour sa 

poésie d’amour, se détache fondamentalement de ce rôle 

décoratif, en faisant la liaison avec le roman de Novalis, 

comme sublimation de ses expériences amoureuses : “Les 
exégètes ont établi dans les détails les poèmes, les strophes 

et les vers particuliers inspirés par Veronica Micle [sa bien-

aimée]. Ils y ont ajouté les sources d’inspiration, comme par 

exemple la filiation du motif romantique de la fleur bleue, 

chantée, entre autres, par Novalis. Nous préférons une 

vision interne du sentiment comme épanchement total de 

l’être, comme aspiration vers l’absolu, qui conduisent le 

texte vers une expression tellement dense qu’elle se propage 

sur le monde, tout en lui accordant de nouvelles 

significations”8. Dans l’année de sa publication – 1873 – , 

dans la revue “Convorbiri literare”, la distance de ses 
prédécesseurs était visible. Le poète commence à se 

construire une personnalité artistique bien visible dans la 

poésie Douce fleur bleue et développée dans les poésies 

ultérieures: un topo spécifique – la vielle forêt, les sources –, 

le rêve, la lune, l’attitude contemplative. Dans la création 

d’Eminescu l’attitude masculine est considérée 

traditionnellement supérieure par le pouvoir d’abstractive, 

par la conscience de l’esprit portée jusqu’au bord du 

tragique – la douleur provoquée par l’implication échouée 

en amour et dans la vie sociale. Dès le début, Elle refuse la 

vie dans un univers de compensation – dans ce cas, celui du 
rêve –, la première strophe devenant un tendre reproche 

ironique: “Tu replonges dans les étoiles, / Les nuages, les 

cieux infini? / Ô, âme de toute ma vie, / Eloigne de l’oubli le 

voile”. L’inquiétude de la jeune fille ne semble pas simulée, 

car sa forme de sagesse c’est l’accomplissement de l’amour 

terrestre, probablement  la seule investie avec de confiance, 

vérifiable par une preuve immédiate, parce que “le rêve est 

encadré dans le plus large motif de l’illusion”9. Ce premier 

quatrain apporte un frisson froid, de distance aliénante, 

comme dans les poésies de plus tard – Tu t’en vas... /Te 

duci..., Chaque fois, mon amour/De câte ori, iubito, Le 
diamant du Nord/ Diamantul Nordului. L’adverbe de la 

deuxième strophe, “en vain”, renforce la méfiance dans un 

bonheur abstrait. La métaphore “rivières solaires” et le 

verbe “réunir” donne une sensation de d’accablant, mais 

paradoxalement incapable de la convaincre ; elle ne se doute 

pas qu’il maîtrise les pôles de la vie, de l’univers, de 

l’histoire, dans une image ayant dans le centre un axe 

ascendante, avec des symboles essentiels – air, terre, eau : 

“rivières solaires”, “plaines d’Assyrie” et “ténébreuse mer” : 

“En vain des rivières solaires/ Dans ta pensée tu réunis, / 

Les larges plaines d’Assyrie, / Même la ténébreuse mer”. Le 
discours de la jeune fille apparemment défini par carpe diem 

est profond et non accidentellement construit. Dans la 

troisième strophe, l’image des pyramides coagule le tableau, 

réconciliant l’espace tellurique et l’espace céleste, mais elles 

restent des froides constructions, résultat de l’orgueil, pas de 

l’amour: “Les pyramides au grand jour/ Elèvent leur 
sommet hautain – / Ne cherche pas dans le lointain / Le 

grand bonheur, ô, mon amour”. Malgré l’ample espace, 

l’image entière est une référence de la fermeture de l’espace 

intérieure, niant l’amour et la joie du moment – chose 

dépourvue de sagesse dans la perspective de la bien-aimée, 

qui lui demande explicitement le retour de l’œil intérieur 

vers l’extérieur, ouvrant son monde pour elle. Il garde son 

attitude orgueilleuse, en refusant une profonde 

communication; il ne veut pas dépasser une réserve tendre-

concessive par l’appellation “la mignonne” : “La mignonne 

me dit ainsi, / Tout en caressant ses cheveux, /Ah, dirent 
vrai ses mots heureux ; /Et moi j-ai ri, je n’ai rien dit”.  Les 

mots de la jeune fille traduisent l’option pour la vie vécue de 

manière concrète ; le décor du “bois plein de délices, /Où 

sources pleurent dans les vaux / Où le rocher se penche 

trop/ Vers le grandiose précipice” change le monde 

intérieure, de la première partie, vers l’accessibilité 

matérielle. On observe une habile suggestion du déclin par 

les verbes “pleurent” et “se penchent”. La féminité a 

l’intuition du fait que l’éternité nous échappe toujours parce 

qu’elle n’est pas une coordonné de l’être humaine, donc elle 

propose le maximum de ce que nous pouvons avoir ici: la 
potentialisation d’un sentiment temporaire par le 

rapprochement de la grandeur cosmique dans le décor 

protégé de la vieille forêt. Le mouvement dans le plan réel 

est descendent, pas ascendant, comme dans les premières 

strophes. Ici, par exception, le mot “mensonges” n’a pas la 

connotation tragique ou méprisante, comme dans des autres 

poèmes, mais c’est un élément de potentialisation du 

moment, parce que seulement ce moment nous est 

réellement accessible et ainsi on doit l’exploiter : “Tu me 

diras contes de fées/ Mentant de ta bouche gentille, / Alors 

qu’un brin de camomille / Dira si ton amour est vrai”. Le 
silence donne de la profondeur au moment, essentialise la 

vie affective, composée par un geste de grande intimité: “Je 

déferai mes cheveux d’or/ Pour te remplir ainsi la bouche”. 

L’accomplissement érotique se réalise graduellement : “Si 

tu me donne un baiser/ Personne au monde ne saura” – où le 

secret plutôt simulé renforce la magie du moment : “Car 

mon chapeau le cachera  – / Cela ne peut les concerner!”, en 

continuant avec une image harmonieuse de l’amour sous la 

lune : “Lorsque la lune tout d’un coup/ Dans notre nuit aura 

surgit, / Quand dans tes bras tu m’auras pris, / Mes bras 

entoureront ton cou”. L’espace est protectif, tout se passe 
dans la forêt, sous les “feuille de mûres”, “les voûtes de 

verdures et de feuillage”, la couronne du roseau ou d’acacia: 

“Et arrivant devant la porte /Nous parlons sous le soir doux;/ 

Qui peut donc se soucier de nous, / De cet amour que je te 

porte?” 

 Le déplacement descendent du détachement de paradis 

de la nature et le départ vers le plan social – le village – 

trouble d’une manière à peine perceptible le sentiment d’un 

paradoxale éternité provisoire que l’on ressent dans le 

moment de maxime satisfaction: “Sur le sentier sous le 

feuillage / Vers le village descendant, / Nous cueillerons 
embrassements / Doux comme les fleurs qui se cachent” – 

8 Miclău P. Préface du volume Poezii / Poésies [Preface to the volume Poezii / Poesies], București: Editura Fundației Culturale Române, 

1999, P. 30 [in Romanian]. 
9 Tiutiuca D. Creativitatea și ideal [Creativity and ideal], Iași: Junimea, 1984, P. 89 [in Romanian].  
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cette dernière comparaison résinifiant l’état miraculeux, de 

l’harmonie apporté par la protection contre l’immixtion 

sociale. Le refus de partager le secret est une condition du 

rituel érotique dont l’importance elle la connait et qui est 

réalisé au niveau sémantique par les pronoms relatifs-
interrogatives et par des pronoms négatif. Le soleil et la lune 

– consacrées comme symboles pour les principes masculin 

et féminin, assurant l’équilibre du monde, gardent les étapes 

de l’amour; la lumière solaire c’est le moment vécu en joie; 

quand la soirée tombe, les émotions consomme l’amour, en 

le diluant: “Je serai alors toute rouge/ Sous le soleil qui 

brille fort” et “Un baiser, elle part sous l’heure…/ J’étais un 

pilier sous la lune molle !” L’épithète “doux” apparaît trois 

fois dans le texte, accompagnant les gestes de la jeune fille : 

“Ô combien belle, combien folle/ Est ma fleur bleue, ma 

douce fleur!” Pour continuer : “Et tu t’en fus, douce 
merveille, / En est șort notre amour fougueux – / Douce 

fleur bleue, douce fleur bleue!.../ C’est bien triste sous le 

soleil!” – ainsi “le complexe révélateur de l’impression 

totale c’est, à Eminescu, “charme douloureux”, avec les 

variantes “douloureuse tristesse”, “douloureusement doux” 

et “terriblement doux”10. Semblant qu’elle sent le moment 

de l’amour jusqu’aux dernières diversifications, elle a la 

sagesse d’accepter le fait que c’est la seule perfection 

possible, parce que le désir de l’absolu signifie de la 

tristesse, en amoindrissant ce que nous est accessible : la 

perfection du moment vécu en consonance. L’attitude 
sceptique du moi lyrique masculin se soumit à la scène 

imaginée par le féminin, en imaginant un autre type de 

sagesse retrouvable dans les poésies ultérieures à celle-ci – 

plus exactement le refus de n’importe quelle implication sur 

les coordonnées des désirs terrestres, car tout est illusion, 

masque, déception provoquée par l’inconstance de l’être 

humaine ; donc “le nucléé de l’œuvre d’Eminescu devient le 

sentiment tragique de l’existence”11. Le départ de la femme 

c’est la mort de l’amour qu’elle symbolise pour quelque 

temps.    

 Au-delà de ce côté décoratif des symboles floraux, 
celui de la fleur bleue apparait comme un désir de l’art de 

dépasser la caducité de notre condition terrestre, selon 

Novalis dans son Journal de 15 avril 1800: “Il y a dans ce 

monde des fleurs d’origines fantastiques, qui ne vivent pas 

dans ce climat et qui, en effet, sont des anges, des messagers 

qui encouragent à une meilleure existence. Parmi ces fleurs 

sont la religion et l’amour”. Expression de la délicatesse 

métaphasique, la fleure bleue semble à rendre plus 

accessibles les voies ouvertes vers la connaissance pendant 

le romantisme.  
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Игорь Логвинов. Проблематика миграционных процессов в магрибском литературном контексте. Статья 

посвящена продукту североафриканского региона, а именно, магрибскому литературному феномену, который сочетает в 

себе специфические черты трех культур – арабской, берберской и французской и сегодня занимает особое место в миро-

вой литературе. Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать, как колонизация Магриба и 

экспансия французской культуры привели к литературному билингвизму Алжира, Туниса, Марокко. Новизна статьи 

обусловлена тем, что здесь отражена глубинная связь между магрибской франкоязычной литературой и историко-

культурным контекстом. Методы исследования представляют собой комплекс из сравнительного и историко-

литературного подходов. Выводы. Франкоязычные магрибские писатели, освещающие проблемы самоидентификации и 

национальной принадлежности, возрождения личности и бунта, потери идентичности и изгнание, а также женской эман-

сипации, определяют специфичность этого литературного направления. Их творчество и определило новый тип литера-

туры d'expression française, национально-специфическое для каждой отдельно взятой из этих стран. 

Ключевые слова: литературный билингвизм, потеря идентичности, автохтонность, культурная изоляция. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Як продукт північно-африканського 

регіону, магрибський літературний феномен поєднує в 

собі специфічні риси трьох культур – арабської, 
берберської та французької і сьогодні займає особливе 

місце у світовій літературі. Колонізація Маґрибу, 

експансія французької культури, політика асиміляції і 

акультурації, рух опору колонізованих народів призвели 

до літературного білінгвізму Алжиру, Тунісу, Марокко, 

що специфічним чином активізувало літературний 

процес означеного регіону.  

Мета статті полягає в тому, щоби в літературно-

історичному ключі продемонструвати розвиток та вплив 

“екзістанс франсез” на маґрибську літературу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепт Франкофонна маґрибська література 

конституювалася ще в 50-і роки минулого століття, але 

лише в 60-х, завдяки працям А. Меммі та А. Катібі, була 

визнана окремим напрямом у світовій літературі. 

Фундаментальний зв’язок між маґрибською 

франкомовною літературою та історико-культурним 

контекстом виокремлює її з маси так званої колоніальної 

літератури. Франкомовні маґрибські письменники, що 

висвітлюють проблеми самоідентифікації та 

національної приналежності, відродження особистості і 

бунту, втрати ідентичності та вигнання, а також жіночої 
емансипації, визначають специфічність цього 

літературного напряму. Найвідомішими 

представниками франкофонної маґрибської літератури 

сьогодні визнаються А. Джебар, М. Діб, А. Меммі, 

М. Фераун, К. Ясін та ін. Творчість цих письменників 

визначила новий тип літератури: d’expression française, 

національно-специфічний для кожної окремо взятої з 

цих країн.  

Феномен маґрибської франкомовної літератури 

висвітлено у цілій низці робіт європейських, 

американських, канадських дослідників і критиків: 

Е. Акад, А. Донадей, М. Мілдред, Х. Бгабга та ін. 
Специфіка цього письменства пояснюється  перш за все 

способом його входження в систему національних 

літератур, а також – характером його диференціації в 

загально французькому літературному ареалі. Але 

усвідомити і ці перші спроби, і весь подальший 

розвиток цього типу словесності – в цілому нового, хоча 

й закономірного феномену арабо-берберської культури 

цього регіону, сприймати це явище як власне 

маґрибське, специфічно національне, а не лише як 

похідне від французького – внаслідок колоніального 

présence française на території Північної Африки, 
виявилось гострою необхідністю.  

Виклад основного матеріалу. Маґрибська 

література поєднує в собі специфічні риси трьох 

культур – арабської, берберської та французької. 

Колонізація Маґрибу французькою культурою та рух 

опору колонізованих призвели до літературного 

білінгвізму Алжиру, Тунісу та Марокко. Дане 

географічне поняття знаменує собою дві окремі 

“ментальні” країни: одну з африканськими витоками, із 

втраченою індивідуальністю, самотньо пережитим 

жахливим минулим, що відтворюється письменниками 
й у ХХ столітті, та іншу – з пошматованого 

політичними та соціальними протиріччями сьогодення. 

Таким чином, можна стверджувати про автономне 

існування марокканської, алжирської і туніської 

франкомовних літератур.  

Зокрема, яскраво презентують так звану жіночу 

франкофонну прозу Маґрибу сьогодні імена алжирки 

mailto:igor.logvinov@ukr.net
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Аcсії Джебар (літературний псевдонім Фатіми-Зохри 

Імалейєн, 1936 р.н.) та француженки бьорського 

походження Лейли Себбар (1941 р.н.). Ці письменниці 

використовують трансформативну і зображувальну силу 

мови і наративні стратегії, позичені у культур Заходу. З 
метою відображення регіональних культурних реалій 

літераторки застосовують відповідні техніки, в яких 

гротескно переплітаються мови і традиції. Те, як вони 

змальовують персонажів, змінює бачення реалій їх 

власних світів, впливає на сприйняття читачів, які не 

знайомі з цим регіоном і культурою. Їхні твори 

ревізують концепт гуманізму – терміна, який 

літературознавці феміністичних поглядів відроджують 

як фемігуманізм, несепаратистський фемінізм. Останній 

має на меті впровадження плюралістичного суспільства, 

заснованого на відмові від статевого гноблення і 
домінування, глобального чи локального. У цьому 

значенні постать кожної з цих письменниць у 

літературному процесі сучасності є досить 

презентативною.  

Так, окреслюючи досвід маґрибської письменниці 

А. Джебар, наголосимо, що її творчість зазнала суттєвої 

еволюції від мелодраматичних романів кінця 60-х – 70-х 

рр: “Спрага”, “Нетерплячі”, де акцентуються особисті 

жіночі проблеми, до романів останніх десятиліть “Діти 

нового світу”, “Жінки Алжиру в своїх квартирах”, 

тетралогії “Алжирський квартет”; тут жіночі характери 
вже шукають вирішення своїх проблем у власному 

внутрішньому світі. Ядром романів письменниці завжди 

є змальовування життя героїнь у площині стосунків між 

особистістю і суспільством, в усвідомленні статусу 

жінок і відчутті історії. Варто зауважити, що справді 

видатною є робота А. Джебар з мовою. Арабські слова у 

її франкомовних творах, підкреслюючи елемент 

поєднання культу, утворюють багатомовний 

палімпсест1. Створені нею постколоніальні образи – 

багатомовні і мультикультурні за рахунок радикального 

білінгвізму. Романи письменниці останнього 
десятиліття минулого сторіччя “Далеко від Медіни”, 

“Білий колір Алжиру” слугують своєрідним актом 

спокути, тут вона віддає належне своєму народові, 

первісні вірування якого були понівечені негуманною 

політикою арабізації і не менш жорстоким процессом 

глобальної ісламізації. Своєю творчістю вона прагне 

врятувати знехтуване або замовчуване 

мультикультурне, багатоетнічне, багатоголосе минуле 

Алжиру. 

Нарівні з А. Джебар, письменниця Л. Себбар також 

займає гідне їй місце у франкофонній маґрибській 
літературі. Вона пише про маґрибську іммігрантську 

спільноту у Франції, визначаючи себе як croisée, 

полукровкою на перетині західної і східної культур. Ця 

авторка використовує письменство як умову життя, як 

свіжий подих у замкненому світі іммігрантів, щоб 

зменшити своє власне відчуття “екзилю”. Прагнучи 

поєднати у собі колишнє та майбутнє суспільства, 

шукаючи “пращурів і нащадків”, вона розташовує себе і 

своїх літературних протагоністів у 

середземноморському географічному і культурному 

контексті. Зокрема, у її романі “Мовчання берегів” 

змальовується, як легітимність французької 

колоніальної авантюри призводить до фізичного 
переміщення, еміграції у Францію економічно 

незахищених маґрибців: це, в свою чергу, викликає 

психологічне переміщення, спотворену маґрибську 

ідентичність, що формується завдяки культурній 

ізоляції на чужині. Творча розробка письменницею теми 

іммігрантів ставить під сумнів її французьку культурну 

ідентичність2. Кидаючи виклик ідеї francisé, Л. Себбар 

змушує читачів переглянути лінгвістичні й ідеологічні 

критерії літературної мови (як французькі, так і 

франкофонні). Приміром, у трилогії “Шеразаде, 

брюнетка, кучерява, зеленоока” (1982), “Щоденники 
Шеразаде”(1985) і “Божевільні історії Шеразаде” (1991) 

виявляється, що, незважаючи на використання тем, які 

ставлять авторку в один ряд з франкомовними 

письменниками (історична амнезія, становище 

змушених мовчати жінок, їхнє повстання проти 

соціальних тортур), вона не обмежується лише світом 

північно-африканських іммігрантів, а відтворює 

широкий спектр інших марґінальних типажів і 

етнічностей, які ферментують сучасне французьке 

суспільство. У романі “Зелений китаєць з Африки” вона 

порушує питання про пам’ять та ідентичність, прагне 
закарбувати умови екзилю, змалювати кочування та 

форму багатокультурної ідентичності, що в цілому 

відбивають сучасну глобальну ситуацію. У поетиці 

вигнання письменницька техніка Л. Себбар також 

посідає належне їй місце. Завдяки зображенню 

іммігрантського досвіду в постколоніальних 

суспільствах, завдяки акцентам на взаєминах її героїв з 

минулим, на стосунках, які стали дуже 

проблематичними за часів постмодернізму, вона 

збагачує літературу якісно новими ознаками. Серед 

домінантних рис тут виокремлюють плюралізм, 
багатовимірність, відмову від системи фіксованих 

значень і універсальних істин, від традиційних 

філософських, етичних та інших опозицій, особливе 

загострення уваги до феноменів марґіналу3. 

Наразі мова піде про роман “Мовчання 

берегів” (1993) як складову культурно-літературного 

процесу, авторкою якого є романістка та новелістка 

Лейла Себбар.  

Твір, написаний ще 20 років тому, все ще 

актуальний, оскільки торкається і розкриває злободенні 

теми сучасності. Описуючи останній день життя 
маґрибського емігранта у Франції, письменниця 

досліджує сьогоднішній світ і минулі спогади чоловіка, 

чиє життя ревелює нездійсненні мрії і порушені 

обіцянки. Перетнувши Середземне море ще молодим 

чоловіком, щоб працювати у Франції, одружившись з 

француженкою і залишившись на “іншому березі”, він 

порушує обіцянку, яку дав матері – повернутись 

додому. Протагоніст відчуває близьку смерть і боїться, 

1 Lionnet Françoise. Logiques métisses: cultural appropriation and postcolonial representations. Postcolonial subjects: Francophone wom-

en writers. Ed. Mary Jane Green etal. Minneapolis. U of Minnesota, 1996. P. 321-343 ; Sam-Long, Jean-Francois. Creolie: Les premiers 

problemes. Expressions: Revue culturelle reunionaise 1 [The first problems. Expressions: Reunion cultural review 1] (Octobre 1988),  

P. 11-24 [in French]. 
2 Amselle Jean-Louis. Logiques metisses: Anthropologie de l'identite en Afrique et ailleurs [Metisse logics: Anthropology of Identity in 

Africa and Elsewhere], Paris: Payot, 1990, 257 p. [in French]. 
3 Sam-Long, Jean-Francois. Creolie: Les premiers problemes. Expressions: Revue culturelle reunionaise  [The first problems. Expressions: 

Reunion cultural review 1], P. 11-24; Sobel Mechal. The World They Made Together: Black and White Values in Eighteenth Century 

Virginia. Princeton: Princeton UP, 1988, 388 p. [in English].  
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що зазнає найвищої форми екзилю – помре на самоті, 

без жодного мусульманина, який прошепоче традиційну 

молитву в його останні години. 

Мінімалістській стиль Л. Себбар підкреслює 

простоту щоденного життя на обох берегах 
Середземного моря – південної Франції, де живе 

головний герой, та Алжиру, який він пам’ятає. Через 

серію монологів, пов’язаних асоціативними спогадами, 

нараторка виводить на передній план фрагментацію і 

відчуття розриву у буденній рутині іммігранта, 

демонструючи різні обличчя вигнання і роль спогадів у 

полегшенні болю. Спогади стають передумовою 

відтворення минулих думок, почуттів. Духовний і 

фізичний екзиль протагоніста Л. Себбар нагадує 

психологічний стан персонажів збірки оповідань 

“Вигнання і царство” А. Камю – “всі вони – мешканці 
життєвого “вигнання”, жертви якоїсь невідомої напасті, 

лихої долі…”4, які намагаються знайти своє “царство”, 

до якого вони прагнуть, іноді навіть не усвідомлюючи, 

де воно і яке воно. 

Читач супроводжує героя в його внутрішніх 

пошуках і подорожах наяву, рухаючись від 

внутрішнього монологу до вільного непрямого дискурсу 

і навпаки, мандруючи в часі та просторі з головним 

персонажем у перший день літа – його останній – на 

“іншому березі”. Твір виявляє “тяжіння до відновлення 

ланцюжка подій, жодна з яких не може бути названа 
кульмінаційною, до детального дослідження 

внутрішнього світу героя. Духовна криза часто не 

пов’язана безпосередньо з аналізованим явищем, 

виникає як випадок, зовнішньо малопомітний. 

Складнішою стає система опосередкованих зв’язків між 

зовнішнім світом і свідомістю індивідуума”5. 

Щодо героїв роману Л. Себбар “Мовчання берегів”, 

то вони – безіменні. Протагоніста вона називає l’homme 

– чоловіком, інші дійові особи твору – дитина, мати, три 

сестри. При перекладі, деперсоналізація “відіграє 

важливу роль у створенні особливого простору <…>: у 
результаті заміни імені персонажa на займенникову 

форму зруйнувалася межа, що відділяє світ персонажа 

від світу реального читача, зменшилася відстань, що їх 

відділяє, і читач <…> виявився на ближчій відстані до 

того, хто розповідає”6. 

Така техніка анонімності не лише додає нарації 

загадковості і відчуття позачасовості, але й трансформує 

розповідь індивідуума в притчу про вигнанання і 

хибність обраного шляху. Анонімний в екзилі чоловік 

не має ані імені, яке надало б йому індивідуальності, ані 

прізвища, яке б прив’язувало його до предків; не маючи 
ідентичності, він, насправді, Будь-хто. Його образ 

нагадує анонімного героя М. Діба, який вигукує у 

розпачі: “Ваш світ мені огидний. Люди в ньому занадто 

страждають. Краще було б знищити нас”7. У цьому 

сенсі він дуже відрізняється від Шеразаде, головної 

героїні з трилогії письменниці, яка носить ім’я 

легендарної оповідачки і, таким чином, кидає виклик 

дискурсу європейського орієнталізму.  

Зберігаючи вірність рідній домівці в житті і смерті, 

матір дає детальні інструкції сім’ї стосовно свого 

поховання на сільському кладовищі. Її ж син висловлює 

бажання, щоб після смерті його тіло кинули в море. 

Таким чином, у смерті, так само як і за життя, вона 
дотримується споконвічних традицій, звичаїв, 

релігійних переконань, на відміну від нього. Останнє 

бажання сина, однак, залишається амбівалентним. 

Вказівку – віддати його тіло морю, “там, де річка і море 

перетинаються”8 – можна розглядати як побажання 

повернутись додому, знову перетнути Середземне море, 

принаймні, символічно, або, можливо, як намір 

зникнути в просторі між двома берегами, тому що він, 

імовірно, втрачений для обох. Романістка, на нашу 

думку, використовує у цьому епізоді прийом 

психологічного паралелізму9, порівнюючи протагоніста з 
рікою, яка, як і головний герой, не знає, який берег їй 

рідніший, та до якого їй пристати.  

Висновки. Як бачимо, розвиток франкомовної 

маґрибської літератури ХХ сторіччя заслуговує на увагу 

науковців, оскільки змінились географічні межі самого 

Маґрибу. Він налічує не лише три держави – Алжир, 

Марокко та Туніс, – але й країну, що простягається по 

інший бік Середземного моря, – Францію, яка сьогодні 

соціально перевантажена маґрибськими іммігрантами. 

Імміграція сприяє розвитку нових явищ у літературному 

процесі Франції, екстраполюючись і на європейську 
культуру, в якій значне місце посідає арабський 

субстрат. Відбувається і зворотній процес: змінюється 

характер власних культур. Взаємодія, метисизація, 

діалог культур є невід’ємною характеристикою 

сучасності; їх неможливо ігнорувати, зупинити, а слід 

лише вивчати і репрезентувати якомога об’єктивніше. 

Зауважимо також, що проблеми імміграції та її вплив на 

особистість в історичному та соціо-культурному 

аспектах, втрата та пошук ідентичності є насущними не 

лише для духовних маргіналів усього світу, але й для 

українських іммігрантів.  

 
Igor Logvinov. The problems of migration process in 

Maghrebian literary milieu. As a product of the North African 

region, Maghrebian literary phenomenon combines specific 

features of three cultures – Arab, Berber and French and today has 

a special place in the world literature. The purpose of the proposed 

article is to demonstrate how the colonization of the Maghreb, the 

expansion of the French culture, the policy of assimilation and 

acculturation, a resistance movement of the colonized peoples led 

to the literary bilingualism of Algeria, Tunisia, Morocco that 

intensified the literary process in the region in a specific way. The 

novelty of the article consists in the fact that it reflects the deep 

connection between the Maghreb Francophone literature and the 

historical and cultural context. The Maghrebian francophone 

literature was constituted as early as in the 50s of the last century, 

but only in the 60s, thanks to the works of A. Memmi and 

A. Katibi was recognized as a separate area in the world literature. 

Research methods are a complex of comparative and historical-

literary approaches, The fundamental relationship between the 

Maghrebian francophone literature and historical and cultural 

4 Velikovskii S.I. Grani “neschastnogo soznaniia”. Teatr, proza, filosofiia, esseistika, estetika [The aspects of “miserable mind”.Theatre, 

prose, philosophy, essays, esthetics], Мoscow: Iskusstvo, 1973, P. 85 [in Russian]. 
5 Balashova Т. Frantsuzskii roman 60h godov [The French novel of the 60s], Мoscow: Vysshaia shkola, 1965, P. 100 [in Russian]. 
6 Kornienko А.А. Sovremennaia frantsuzskaia novella v poiskah novyh form [Modern French essay in the search of new forms], Piati-

gorsk: Gos. lingv. un., 2000, P. 119–120 [in Russian]. 
7 Dib M. V kafe. Rasskazy [In the café. Short stories], Transl. from French by L.Ronskii and M. Unksova, Moscow: Inostr. lit., 1958,  

P. 17 [in Russian]. 
8 Sebbar Leila. Le silence des rives [The silence of the shores], P.: Stock, 1993, P. 115 [in French].  
9 Veselovskii А.N. Istoricheskaia poetika [Historical Poetics], Мoscow: Vyssh. shk., 1989, P. 101 [in Russian]. 
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context distinguishes it from the mass of the so-called colonial 

literature. Conclusions. The Maghrebian francophone writers 

covering the issues of identity and nationality, revival of identity 

and rebellion, loss of identity and exile, as well as women’s 

emancipation, determine the specificity of this literary movement. 

The most famous representatives of the Maghrebian francophone 

literature are A. Djebar, M. Dib, A. Memmi, M. Feraun, K. Yasin 

etc. The creative work of these writers identified a new type of 

literature: d’expression française, nationally specific to each of 

these countries. 

This article researches the migrants’ problems and the search 

for identity in the context of Franco-Maghrebian literary 

phenomenon of the works of two French-speaking Algerian writers 

and A.Djebar and L.Sebbar.  

Key words: literary bilingualism, loss of identity, 

authenticity, cultural isolation. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Лариса Сазанович. Наставническая функция американской фольклорной баллады. Цель статьи – проанали-

зировать наставнический потенциал американской фольклорной баллады XVI–XIX. Для достижения цели используются 

следующие методы исследования: описательный и сравнительный – для анализа и обобщения существующих подходов 

к изучению проблемы. Описательный, исторический методы, методы текстового и контекстного анализа позволяют 

описать историческую ситуацию возникновения американской фольклорной баллады, ценностное мировоззрение пури-

тан и проанализировать тексты баллад. Научная новизна работы заключается в исследовании наставнической функции 

американской фольклорной баллады, которая ранее не была описана в научных публикациях. Выводы. Фольклор может 

рассматриваться как специфический моральный кодекс поведения, одобренный группой людей проживающих вместе, в 

случае американской фольклорной баллады XVI–XIX веков – пуритан. 

Ключевые слова: фольклор, американская фольклорная баллада, наставничество, пуританская мораль. 

Introduction. Folklore performs a variety of functions in 

culture, however, the educational function is one of the main 

ones as it teaches the basic laws of life, norms of behavior. 

Some genres represent a ready-made model of action for one or 

another case, others force the listener to seek a solution himself 
or herself, and teach critical thinking. Folklore in general 

models various aspects of the personality as it strongly affects 

an individual’s behaviour, conscious and unconscious, and 

moral values and virtues orientations certainly belong here. 

Moreover, folklore texts can influence a person's self-esteem, 

as he or she is bound to live with exactly the ideals that he or 

she acquired in childhood, in particular from the characters of 

ballads. 

Materials and Methods. The phenomenon of 

American Folk Balladry. The phenomenon of the American 

folk ballad is undoubtedly one of the kind. This popular in the 

US genre dates its record back to the Mayflower and the first 

pilgrims. Because of its impressively long history, American 

scholars even announced the ballad a dead genre. Nevertheless, 

this folklore form has preserved in oral tradition, struggled into 

written tradition and continues its glorious way in forms of 

modern mass genres (author ballads, ballad operas, literary 

ballads, opera ballads, rock ballads, jazz ballads) and – not all 

of its aspects have been properly explored yet. 

Russian philosopher Olga Rodionova (2005) terms 

“tradition as a preserving form of the past in the present”. Later 

Rodionova states that “the field of tradition encompasses vast 
space of cultural communications where the actual adaptation 

and modification of folklore genres resulting from changes in 

society itself take place”. In this space, maintains Rodionova, 

“folklore provides socialization and education of individuals as 

it transmits and creates stereotypes of assessment, behavior in 

the context of folk culture symbols and ideology. Accordingly, 

ideology expressed in folklore and its genres is always 

contemporary as it correlates social changes with the being of 

the folk restoring its self-identity”1. Thus, we shall argue that 
causes of the ballad genre tremendous vitality result from the 

fact that folklore ballad of XVI–XIX centuries translated values 

of dominating cultural force in North America.  

The present article aims to depict the ballad as a 

medium of communication and to exemplify the power of the 

American folk ballad of XVI–XIX centuries to educate. 

Folklore and Communication. To begin with, it is essential to 

draw a correlation between “folklore” and “communication”. 

Noteworthy to mention that in the 1960–1970s, studies within 

the national folklore societies have repeatedly addressed the 

issue of folklore and communication relations. Among the 

numerous varieties of the term “folklore” definitions, we share 

Dan Ben-Amos’s idea that “folklore can be the sum total of 

knowledge in the society” (Ben-Amos 6)2. Consequently, 

“communication” in its simplest understanding, is “the transfer 

of information from one individual to another” (Clavel 220)3. 

Thus, the keyword in both definitions is information 

(knowledge is information as well).  

Folklore popularity and virtues. Now back to the 

educational or social function of folklore. Here we face the 

question: what information folklore ballad should translate to 

keep up the popularity with the members of a certain social 
group over a prolonged period of time? Undoubtedly, it should 

transmit the ideas shared and adopted by the majority of these 

people.  

In the works on ethnography by Svetlana V. Lure 

1 
Rodionova O.I. “Narodnaya kultura i folklor v izmenenii prostranstva sotsialnykh kommunikatsiy rossiyskogo obshchestva: osnovnye 

tendentsii” [Folk culture and folklore in the changing space of social communications of the Russian society: main trends], [Electronic 

Resource]: Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta: Seriya 9: Issledovaniya molodykh uchenykh [Bulletin of Volgograd 

State University. Issue 9: Young Scientists’s Research], 2005, URL: http://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-kultura-i-folklor-v-

izmenenii-prostranstva-sotsialnyh-kommunikatsiy-rossiyskogo-obschestva-osnovnye-tendentsii#ixzz35lau45k [in Russian]. 
2 Ben-Amos Dan, “Toward a Definition of Folklore in Context”, Journal of American Folklore 84, N. 331 (January–March 1971), P. 3–15.  
3 Clavel, Leothiny S. “Folklore and Communication”, Asian Studies, Vol. VIII, No. 2 (August 1970), P. 218–247. 

http://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-kultura-i-folklor-v-izmenenii-prostranstva-sotsialnyh-kommunikatsiy-rossiyskogo-obschestva-osnovnye-tendentsii#ixzz35lau45kx
http://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-kultura-i-folklor-v-izmenenii-prostranstva-sotsialnyh-kommunikatsiy-rossiyskogo-obschestva-osnovnye-tendentsii#ixzz35lau45kx
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maintains: “The life of ethnic group pivots around some stable 

(unchanging) “core”, which plays the role of a cultural-

reproductive program or code (citation), due to which the self-

identity of a given ethnic group is preserved. Whereas this 

“core” does not manifest itself outside in any way, it becomes 
objectivated in a specific picture of the world that is being 

developed in a given ethnic community”4. In the realities of the 

United States at the early stage of the nation's development, it 

was the Puritan spirit that stereotyped educational and moral 

aspects of the American folk ballad of XVI–XIX centuries. Not 

surprisingly, the ballad as a popular musical genre of the time 

effectively translated the moral values of Puritanism, thus 

functioning as an educational tool. 

Leothiny Clavel (1970) considers communication 

effective when it is carried out successfully to serve the purpose 

not only of transmitting ideas, but also satisfying. The author 
also states that “communication should arise emotions (…) and 

stir the mind to thinking along predetermined lines” (Clavel 

221)5. 

Ukrainian philosopher Vira Movchan (1996) echoes 

Clavel’s idea and defines edification as an “inseverable moral 

attitude of an individual towards the experience of others 

founded on deep-lying spiritual ties of the individual with the 

whole”6 (Movchan 83).  

Didactic function of American folklore. The didactic 

character of most folklore genres has been discussed in a 

variety of works.  For instance, American  theoretician  Alan 
Dandes (1965) assigns the didactic function to the four basic 

functions of folklore (entertaining, modeling, stabilizing) 

(Dandes 292). Dandes emphasizes the importance of the 

didactic function of folklore as through it the youth learn about 

the acquired in the certain community habits, beliefs, and 

practices like the image of a cannibal in a fairy tale disciplines 

young children, while lullabies produce a positive effect on a 

child's mood. The scholar dwells on that in fables and fairy 

tales, general principles and opinions are proclaimed, they 

ridicule vices and violations of accepted norms of behavior. In 

its turn, proverbs warn against wrongdoing. Dandes states that  
proverbs are called to demonstrate to the dissatisfied or overly 

ambitious people that they need to value their destiny and 

accept the world as it is, i.e. to conform to accepted (in society 

– our note L.S.) models (Dandes 296)7. 

General notions and research. The educational function 

of folklore has been also addressed in a limited number of 

works of scholars from the former Soviet republics.  For 

instance, Misai Khalydova (1974) researched small didactic 

genres of Avar folklore8. Aida Alyeva (2006) studied the 

reflections of morality, ethics, and law in the Kumyk folklore of 

the ancient and medieval periods9. 

The same situation is observed outside the post-soviet 

territories as well. The most significant works in this field are: 

Henry Glassie “The Moral Lore of Folklore” (1983)10, Vigen 

Guroian “Awakening Moral Imagination: Teaching Virtues 
Through Fairy Tales” (1996)11, Kristina Wirtz “Santeria in 

Cuban National Consciousness: A Religious Case of Double 

Moral” (2008)12, Simon Bronner “Explaining Traditions: Folk 

Behavior in Modern Culture” (2011)13. 

Thus, the educational function of folklore itself has been 

rarely investigated. But to our mind, didactic potency of it 

cannot be limited to cliché or be taken “just for grunted”. 

Didactics of folklore groups differs around the world as well as 

differs social context in which it exists. Correspondingly we 

intend to explore the didactics of American folk ballad as it has 

never been studied before. 
Results and Discussion. Ballad and Puritans. World 

known Russian folklorist Vladimir Propp14 stated that the 

ballad is a poetic story, mainly about a “tragic 

modernity” (Propp’s definition). It is short, fragmentary, and its 

dramatism emotionally overwhelms. The ballad makes you 

think about the destinies of its characters, imagine yourself in 

their shoes, and, at the same time, look at the story from outside 

– from the point of view of moral and ethical norms of a given 

social group. 

Ukrainian scholars dwell on the didactic function of 

folklore as well. Stanislav K. Rosovetskyi (2008) states that 
ballad is an “Oral poetic" guide "to girls' behavior, founded on 

negative examples: the girl shall not be courted by foreigners, 

soldiers, sailors, priests, "lords" and even "fellow" Cossacks, it 

is dangerous to travel with them join their company in the inn, 

it is dangerous to walk alone in the woods, you shall not marry 

a "Cossack" old, rich, poor, etc. " (Rosovetskyi 426–427)15. 

The same is attributable to American folk ballads in which 

the way of depicting life correlates to the principles of life, the 

values shared, and the general  attitude of the community to 

reality.  

Petr G. Bogatyrev pioneered the idea that the existence of 
a folklore work is presupposed by the existence of a group that 

assimilates and authorizes this folklore work (Bogatyrev 372)16. 

It is this group that has the right to determine the timeliness and 

relevance of a work.  

Under the conditions of the New World creation, the 

managing function was conducted by the founding fathers of 

the country – Puritans. The native language of the first settlers – 

English – became the official language of the United States “by 

default”. Correspondingly, the principles of Puritan morality 

became a unifying link around which the future American 

4 Lure Svetlana V. Istoricheskaya etnologiya [Historical Ethnology], Moskva: Aspekt Press, 2003, 448 p. [in Russian] 
5 Clavel Leothiny S. "Folklore and Communication," Asian Studies, Vol. VIII, N. 2 (August 1970), P. 218–247. 
6 Movchan Vira. “Moraljne povchannja v ukrajinsjkij kuljturi” [Moral Edifications in Ukrainian Culture], Dialogh kuljtur. Ukrajina v svit-

ovomu konteksti [Dialogue of cultures. Ukraine in the global context], Ljviv, 1996, P. 82–100. 
7 Dandes Alan. Study of folklore, Englewood Cliffs, N.J., 1965, 481 p.  
8 Khalidova M.R. Malye didakticheskie zhanry avarskogo folklora [Small didactic genres of Avar folklore], Makhachkala, 1974, 183 p.  

[in Russian]. 
9 Alieva A.T. Otrazhenie v kumykskom folklore moraly, etiki i prava: Drevniy i srednevekovyy periody [Morality, ethics and law reflection 

in Kumyk folklore: ancient and medieval periods]: Candidate’s thesis: 10.01.09, Dagestanskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy univ-

ersitet, Makhachkala, 2006, [178 p.] [in Russian] 
10 Glassie Henry. “The Moral Lore of Folklore”, Folklore Forum, Vol. 16, 1983, P.123–151. 
11 Guroian Vigen. “Awakening Moral Imagination: Teaching Virtues Through Fairy Tales”,  Intercollegiate Review, 1996, N. 32, P. 3–13. 
12 Wirtz Kristina. “Santeria in Cuban National Consciousness: A Religious Case of Double Moral”, Journal of Latin American Anth-

ropology, 2008, N. 9(2), P. 409–438. 
13 Bronner Simon. Explaining Traditions: Folk Behavior in Modern Culture, University Press of Kentucky, 2011, 544 p. 
14 Propp Vladimir. “Morfologiya skazki” [Morphology of the Tale], Moskva, 1969, 168 p. [in Russian] 
15 Rosovecjkyj Stanislav K. “Ukraїnskiy folklor u teoretichnomu visvіtlennі” [Ukrainian folklore in the light of theory], Kiev, 2008, 623 p. 

[in Ukrainian].  
16 Bogatyrev Petr G. “Folklor kak osobaya forma tvorchestva” [Folklore as a special form of creativity], Voprosy teorii narodnogo iskusstva 

[Questions of the theory of folk art], Moskva, 1971, P. 369–383 [in Russian]. 
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nation was to be united. 

The English medieval balladry travelled across the seas 

and quickly gained popularity with the first settlers in North 

America. Three hundred American versions of English folk 

ballads entered the collection of Scottish ballads by  
F. Child, published between 1883–189817. 

Since then, the ballad genre has undergone significant 

changes in North American conditions: the sound of the 

melody has been colored by new African and European 

instruments, traditional plots and motifs have been 

supplemented with new ones, the theme of the ballad has 

become more practical. 

Didactics put to practice. According to the nature of 

depicted human relations and conflicts, their causes and 

consequences, the themes of the American folk ballad can be 

divided into five major groups: love and premarital relations; 
family relationships and conflicts; relationships and conflicts 

against the background of social and historical circumstances; 

chronicles of exceptional cases; songs on religious themes. 

Reality is assessed from the standpoint of established ethical 

principles of popular morality. Most of the analyzed ballads can 

be characterized as one-story situations – examples that teach 

listeners and model their behavior. 

The instructive function of the ballad is realized through 

the proclamation of moral edifications by the characters of the 

American folk ballad. “Moral edifications” is a key line of the 

American folk ballad. They are uttered at all stages of the plot, 
mostly in the main part, ending, and afterword. This is due to 

the exceptional importance of this function for the American 

folk ballad, which the author creates not for himself (as  with 

lyrical songs), but rather for others, as an illustration to the 

statement: “Learn from the mistakes of others”. 

Where as at the beginning of the ballad, singers usually 

announce their intention – to warn listeners, to teach them by 

example. Like in the ballad “Young Companion”: “Come all 

you young companions And listen unto me, I'll tell you a story 

of some bad company”18, in the final parts of the ballad, the 

singer gives advice to the audience. 
For instance, in the ballad “The House of the Rising Sun” 

the girl warns her younger sister against repeating her own 

destiny: marrying a swindler, lacking a permanent job, and 

crowning her life path – a brothel: “Go and tell my baby sister / 

Never do like I have done”19. 

Noteworthy, that to the already defined variants of 

realisation of “moral edifications” a new form is added in the 

culmination – a will as a warning, for instance in “Just from 

Dawson”: “Tell my friends and tell my enemies, if you ever 

reach the East, / That the Dawson City region is no place for 

man or beast”20. 
In another ballad “The Kansas Line”, a young cowboy 

was betrayed by a rich girl, and now gives advice to others not 

to seek happiness abroad, but to stick to his family: “Speaking 

of your farms and your shanty charms, Speaking of your silver 

and gold, Take a cowman's advice, go and marry you a true 

and lovely little wife, Never to roam, always stay at home; 

That's a cowman's, a cowman's advice, Way up on the Kansas 

line”21. 

It is interesting to note that edifications or warnings can be 
expressed in the ballad either directly or indirectly like in the 

ballad “Young Companion”. A young man who has spoken his 

story of personal troubles, concludes that the listener may 

forget him, but they will never forget his song: “It's now I'm on 

the scaffold, My moments are not long; You may forget the 

singer But don't forget the song”22. 

The morals and edifications incorporated in the plots of 

ballads can be revealed or amplified by additional 

generalizations, mainly in the endings, where the narrator utters 

a public opinion about the event. For example, in the ballad 

“Duncan and Brady” the narrator tells the story of two friends 
in which one man betrayed the other for money. While arguing, 

the friends shoot each other. Thus, both former friends are now 

at the cemetery, and it does not matter whether someone is rich 

or poor – neither will return:“Some rides in buggies, / … / Some 

rides in hearses, / But they never come back!”23. 

In the famous ballad “Fair Charlotte”, the singer tells the 

story of Beautiful Charlotte, who had a beautiful face and a 

treacherous heart. The girl led her ex-boyfriend to suicide and 

disappeared. In the ending of the ballad, the narrator utters the 

thoughts of people who believed that it was the devil who took 

the body and soul of the girl: “As I have always heard them 
say: / "The devil has carried her soul and body away”24. 

In later American folk ballads, “moral edifications” 

summarize almost all stages of the plot: the main part, the 

climax, the ending. Here is an excerpt from the ballad “Texas 

rangers”: “Come, all you Texas rangers, wherever you may 

be, / I'll tell you of some troubles that happened unto me. / My 

name is nothing extra, so it I will not tell, / And here's to all you 

rangers, I am sure I wish you well. /… / Perhaps you have a 

mother, likewise a sister too, And maybe you have a sweetheart 

to weep and mourn for you; if that be your situation, although 

you'd like to roam,  I'd advise you by experience, you had better 
stay at home”25. 

Particular attention should be paid to the imposing of the 

idea of common sense in American folk ballad, which in the 

Puritan community was praised as one of the most important 

virtues. It is the cult of common sense, in our opinion, that 

explains the extremely simple portrayal of the ballad heroes. 

Female characters are typically portrayed as “fair”. The word 

refers both to external and internal features: “fair” – beautiful, 

blond, bright, decent, honest, fair, spotless, polite, calm, noble, 

frank – and these are not all the meanings of this short word26. 

For example, in the ballad “The Jam at Gerry's Rock”: “Fair 
Claire, she was a noble girl, / A riverman's true friend” – 

“Fine Claire, a noble girl, / Faithful friend of the carpenter”27.  

The verbal portraits of men characters are scarce if there 

are any like in “Fair Margaret and Sweet William”: “red the 

17 Child Francis James, ed. 1825–1896. English and Scottish ballads [Electronic Resource], Boston: Little, Brown and company, 1860. URL: 

https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=moa;idno=ABF2062.0003.001 
18 Lomax Alan, ed. “Young Companion”, Cowboy Songs And Other Frontier Ballads, New-York: The McMillian Company,1918. P. 81. 
19 Lomax John, col. and compl. “House of the Rising Sun”, Our Singing Country. Second Volume of American Ballads and Folk Songs, New

-York: The Macmillan company, 1949, P. 368. 
20 Lomax Alan, col. and ed. “Just from Dawson”, American Ballads and Folk Songs, New-York: Dover, 1994, P. 439. 
21 Lomax Alan, col. and ed. “The Cansas Lane”, Cowboy Songs And Other Frontier Ballads, New-York: The McMillian Company, 1918. P. 

22–23. 
22 Lomax Alan, col. and ed. “Young Companion””…, op. cit., P. 82. 
23 Lomax John, col. and compl. “Duncan and Brady”…, op. cit., P. 333. 
24 Brewster Paul, coll. and ed. “Fair Charlotte”, Bloomington : Indiana University of Bloomington, 1940. P. 181. 
25 Lomax Alan, coll. and ed. “Texas Rangers”, Cowboy Songs and Other Frontier Ballads. 1910, P. 44–46.  
26 Bullon Stephen, ed. Longman Exams Dictionary, Longman: Pearson Education Ltd., 2006, P. 532–533. 
27 Palmer Gray Roland coll. and ed. “The Jam at Gerry's Rock”, Songs And Ballads of the Maine Lumberjacks with Other Songs from Maine, Camb-

ridge: Harvard University, 1925, P. 223. 
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red and rosy cheeks, the long hair”28. Instead, the qualities of 

“male character” are highly praised – courage, determination, 

restraint as in ballads “The Three Butchers”, “The Ballad of 

Sergeant Ross”, and The Jam at “Gerry's Rock”: “the bravest 

soldier”29; “The sturdy Swedes / ... / And the grip of his hand is 
cold” -"strong Swede …”30; “So manly, true, and brave” / “So 

manly, sincere and brave”31. As J. Packer emphasizes, “the 

Puritan ethic of marriage was not to choose a husband (wife) 

only for passionate momentary love, but to find a person you 

could love for a lifetime as your best friend and find her for 

with the help of God ”32. Thus, women and men in ballads are 

typically beautiful, restrained and honest. 

Likewise, Puritan thrift and diligence deserve some 

considerations. According to the dictionary, the word “thrift” 

translations encompass “rapid growth, development, thrift, 

economy, prosperity, economy”33. It should be noted that any 
events that occurred in the lives of the people of New England, 

were perceived by them as both individual and collective. 

Protestant morality endorsed business activity: the performance 

of duty within the secular profession was considered the highest 

goal of human ethical life. Moreover, the Puritans believed that 

one who succeeded in financial matters also succeeded in 

revealing God's plan. Therefore, the key to success for the 

Puritan was diligence multiplied by thrift. At the same time, 

drunkenness, dishonest earnings (playing cards, robberies) 

became the subject of condemnation in the American folk 

ballads. For instance, in the famous Blues Ballad “Stagolee”,34 
neighbors shun the protagonist – a thief and a murderer. 

Similarly, in the blues ballad “The Lost Youth”, people 

condemn a young man who spends his life in idleness35. 

Numerous investigations into the history of the United 

States see the personality of the American Puritan as a 

prototype of a new type of man – the only one who “made 

himself”: a man more focused, open to new ideas, and rational. 

These ideas are fully implemented in American folk ballads. In 

a sentimental ballad “Joe Bowers” the protagonist leaves a 

quiet, comfortable life, works hard, because his beloved 

promised to marry him only when he will provide their future 
family with a home of their own: “She says to me, Joe 

Bowers, / Before you hitch for life, / You should prepare a 

home / For your dear little wife”/.../- “She tells me, “Joe 

Bowers, / Before you get married, / You should prepare a 

home / For your dear little woman”36. 

Moral edifications are not always expressed directly, 

sometimes they become clear only from the whole course of 

events like in the ballad “Earl Brand”. The lady runs away with 

her lover, her father and brothers try to bring the girl home. 

However, the girl ignores her father's requests and instead of 

finding happiness in a new family, she loses everything: 
relatives who die in a fight with the lord, and the lord who dies 

over time from injuries37. 

Conclusions. System of accepted social values as well as 

moral virtues is highly influenced by folklore, especially in a 

traditional society. Ballad offers models of behavior or options 

for resolving various situations based on examples of fictional 

or non-fictional stories. Those behavioral models pictured in 

folklore limit the behavior of each member of the society in 
which this folklore is functioning. Musical folklore deeply and 

in many ways mirrors a person's entire life, from birth to death, 

reveals his or her spiritual beauty and wealth. It is in musical 

folklore where the eternal aspirations of the people from one 

group for goodness and truth, for light and happiness are 

incorporated. The moral ideals inherent in American folk 

ballads are the legacy of many generations, yet the first ones 

who brought it to Northern America were the puritans. 

Analysis of the vast scopus of ballads made it possible to 

conclude that in the American folk ballads the following 

leading moral and ethical principles of Puritanism are glorified: 
modesty, diligence, prudence, thrift, and discipline. By 

employing the power of the proverb genre, it appears to be 

possible to summarize American folk ballad moral edifications 

in the following ways: “Caution is the mother of safety”, “The 

squeaky wheel gets the grease”, “the early bird catches the 

worm”, “God helps those who help themselves”, “The grass is 

always greener on the other side of the hill”, “All’s fair in love 

and war”, “Money doesn’t grow on trees”, “Money can’t buy 

happiness”, “Fortune favours the brave”. 
 
Лариса Сазанович. Повчальна функція американської 

фольклорної балади. Мета статті – розглянути повчальний 

потенціал американської фольклорної балади XVI–XIX. Використано 

комплексний підхід. Описовий та порівняльні методи аналізу 

дозволили узагальнити існуючі підходи до вирішення проблеми 

повчальності у фольклористиці. Історичний метод використано для 

опису ситуації у Північній Америці, на тлі якої розвинулась 

американська фольклорна балада. Методами текстового та 

контекстного аналізу обґрунтовано зв’язок пуританської філософії з 

баладами, визначено моральні цінності перших поселенців. Наукова 

новизна роботи у тому, що, незважаючи на чисельні висловлювання 

фольклористів на тему важливості повчальної функції фольклору, її 

не було розглянуто на матеріалі американської фольклорної балади 

XVI–XIX століть раніше. Висновки. Фольклор має розглядатися як 

специфічний моральний кодекс поведінки. Пісенна форма виступає 

як ефективний медіум, через який молоді покоління долучаються до 

схвалених пуританською громадою моральних цінностей.  
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021,  № 1(29), P. 123-125       

У сучасних лінгвістичних дослідженнях текст 

постає не лише як змістова, структурно-семантична чи 

інтонаційна цілісність, але й як особлива когнітивно-

мовленнєва площина, у якій відображено авторські 

інтенції, національну маркованість лексичних і 

фраземних засобів, як також способів сполучення слова 

зі словом, речення з реченням, унаслідок чого 

створюються особливі художні конотації та 

експресивність, неповторна “мовна картина світу” 

автора.  

Нові напрями мовознавства – антропоцентризм, 
когнітивізм і функціоналізм – актуалізують важливість 

дослідження експресії мовних засобів (Ш. Баллі, 

С. Богдан, В. Виноградов, Н. Гуйванюк, А. Загнітко, 

С. Єрмоленко, В. Калашник, І. Ковтунова, 

В. Кононенко, Н. Сологуб, А. Поповський, Л. Ставицька 

та ін.). У цьому аспекті питання про синтаксичні 

експресивні засоби безпосередньо пов’язане з поняттям 

про стилістичні фігури (або специфічні “фігури думки”, 
за констатацією давньогрецьких філологів), що 

уяскравлюють особливу емоційність та естетику, різні 

аспекти мовної творчості, відтворюють текстові смисли, 

рольову участь окремих компонентів різностильових 

творів і їхню інформативну значущість. Яке місце в 

багатому арсеналі стилістичних фігур української мови 

посідають сегментовані конструкції з називним теми та 

називним уявлення? Чи можна виокремити їх 

найпродуктивніші типи й установити 

внутрішньотекстовий і міжстильовий статус? Розв’язати 

ці та інші актуальні питання поставила собі за мету 
Юля Зоріна, авторка ґрунтовного монографічного 

дослідження, присвяченого проблемам експресивного 

синтаксису.  

Мовознавиця обрала за предмет наукового аналізу 

конструкції називного теми й називного уявлення, 

лексико-семантичний, структурно-семантичний та 

інтонаційний профіль яких стає зрозумілим і очевидним 

лише в контексті певного твору. Новаторською є 

зроблена в книзі спроба на широкому фактичному 

матеріалі (загальна картотека налічує близько 5000 

синтаксичних одиниць та їхніх структурних і 
функційних реалізацій) комплексно дослідити зазначені 

вище аналітичні конструкції у формально-

синтаксичному й семантико-синтаксичному аспектах, а 

також установити їхню роль у комунікативній будові 

висловлення, звернувши увагу на актуальне членування, 

порядок слів, особливості інтонування, прагматику.  

Монографія логічно структурована й охоплює такі 

частини: “Перелік умовних скорочень”, “Вступ”, три 

основні розділи, “Висновки”, “Літературу” (268 позицій, 

із них 15 – неслов’янськими мовами), “Список 

використаних джерел” (61 найменування) і вартісні 
“Додатки”, у яких за допомогою діаграм і 

квантитативних характеристик унаочнено структурні 

характеристики конструкцій із називним уявлення та з 
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інформаційним топіком; засоби вираження сегмента 

конструкцій із називним уявлення й із інформаційним 

топіком, використання сегментованих конструкцій із 

публіцистичним номінативом у газетних жанрах, 

уживання сегментованих конструкцій із називним 
уявлення в газетних жанрах.  

У вступній частині вмотивовано актуальність 

теми, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

установлено наукову новизну дослідження, теоретичне 

та практичне значення одержаних результатів. Імпонує 

те, що Юлія Валеріївна акцентувала особливу увагу на 

розмовності й поетичності (експресивності) – тих двох 

відтінках стилістичної семантики, що притаманні 

варіантним синтаксичним утворенням, до яких належать 

називний теми й називний уявлення. Такий підхід 

переконує в тому, що дослідниця вдало обрала матеріал 
дослідження: не лише поетичні тексти, а й 

публіцистичні, оскільки “Сучасна демократизація, 

лібералізація, колоквіалізація розмовного мовлення 

істотно впливає на художньо-виражальні можливості 

поетичного та публіцистичного мовлення, посилює 

тенденції розчленування цілісних лінеарних структур, 

активізує різного зразка відцентрові процеси у 

внутрішньореченнєвій та внутрішньотекстовій будові, 

набуваючи подекуди статусу стилетвірних елементів. 

З’ясування усього спектру питань є значущим для 

розкриття напрямів розвитку динамічного синтаксису 
української мови, встановлення специфіки міжстильової 

взаємодії”1.  

Перший розділ – “Теоретико-методологічні засади 

дослідження конструкцій з називним уявлення й 

називним теми в контексті сегментованих конструкцій” 

– є концептуальним у рецензованому виданні, оскільки 

в ньому Ю. В. Зоріна оприявнює метамову дослідження, 

що охоплює такі ключові поняття: “експресивний 

синтаксис” (розділ граматики, що вивчає конструкції з 

послабленим показником синтагматичного зв’язку), 

“синтаксична експресія” (це, в авторському 
витлумаченні, спеціальний прийом писемного 

художнього тексту, розрахований на особливу силу, яка 

впливає на мовця і виражається певним набором 

експресивних конструкцій), “сегментація” (спосіб 

реалізації структур експресивного синтаксису), 

“сегментована конструкція” (синтаксичне утворення, 

що складається з двох частин: сегмента й основної, або 

базової, частини [інші термінологічні кореляти: тема – 

рема, топік – коментар], які відокремлені один від 

одного специфічною паузою), “називний теми”, або 

“публіцистичний номінатив”, або “інформаційний 
топік”, або “публіцистичний топік” (ці синонімічні 

термінопоняття вжито на означення ізольованого 

номінатива, позбавленого значення інтонаційної 

завершеності, що функціює тільки як частина складних 

синтаксичних цілих), “називний уявлення”, або 

“лекторський називний” (іменник у певному відмінку 

або словосполучення на базі такого іменника, що 

репрезентує об’єкта подальших роздумів і виражає 

ставлення до когось чогось). Дослідниця ґрунтовно 

опрацювала значний масив наукової літератури з 

досліджуваної проблематики, виявила й критично 
оцінила теоретичні позиції лінгвістів, на основі 

проведеного аналізу сформулювала власне бачення 

об’єкта студіювань. 

Заслуговує особливого поцінування другий розділ 

монографії – “Лінійно-структурні виміри сегментованих 

конструкцій зі значенням теми”, у якому ретельно 
виписано структурні моделі називного уявлення та 

називного теми. На ґрунті описового, структурного й 

контрастивного методів, прийому кількісних 

підрахунків визначено: 1) найуживанішу (елементарну, 

непоширену) лінеарно формалізовану модель називного 

теми S 1 у висловленнях на зразок Онуки? Їм аби 

потанцювать. / Живуть по-своєму. У своїм засолі. / Та 

най собі: ми вже старі повчать (Б. Олійник) та її 

поширені (неелементарні) варіанти Adj + S 1!, напр.: 

Розумні зорі! Від землі / Вони ген-ген далеко; / Шатро 

небесне – вічна їм / І повна забезпека (М. Вороний); 
2) модель, представлену синтаксично неподільними 

кількісними словосполученнями (N + S 2) на зразок Дві 

афинки на сигліні… Однині / Вони вже є. Чорніють у 

росі /дві афинки на сигліні в долині: / в траві, в росі – з 

небес і голосів (В. Герасим’юк). 

Окрім того, цікавими є спостереження Юлії Зоріної 

щодо новітньої тенденції ускладнення зазначених вище 

моделей сурядними рядами словоформ (S 1 і S 1), 

лексичними повторами з окличною інтонацією (S 1! 

S 1!), номінативним ланцюжком (S 1, S 1, S 1 + Adj…Adj 

+ S 1, S 1, S 1). 
Щодо засобів вираження сегмента експресивних 

конструкцій із називним уявлення, то авторка наукової 

праці запропонувала детальну класифікацію п’яти 

структурних (займенникових) заміщувачів й шести 

текстових (незайменникових) заміщувачів у базовій 

частині синтаксичного цілого, із-поміж яких синоніми, 

конструкції лексичного повтору, ланцюжок 

заміщувачів, заміщення загальним родовим поняттям і 

нульове заміщення. Зокрема, значну увагу 

сконцентровано на анафоричному 

внутрішньотекстовому зв’язку, а також послідовно 
схарактеризовано ознаки конструкцій 

топік ↔ коментар у сегментованих конструкціях.  

У третьому розділі “Семантичний та функційно-

експресивний потенціали сегментованих конструкцій із 

називним уявлення й називним теми” викладено 

новаторські результати дослідження: 

– лексичного наповнення називного уявлення та 

називного теми, морфологічними засобами виражених 

яких є і загальні (істоти й неістоти, конкретні та 

абстрактні), і власні іменники, напр.: Сини! Сини! 

Барометри кирпаті / Людського спокою і 
завтрашнього дня! / Ми перед вами разом винуваті, / 

Що на планеті бійки і гризня (В. Стус); Листи до 

коханої. Яка ж бо нетлінна, неперебутна сила 

захована в них! Жодні вітри століть не здатні 

припорошити їхньої чистоти і свіжості (Літературна 

Україна); Оттава, Рейк’явік, Сьєра-Леоне… Це вам не 

якийсь там Кривий Ріг чи Біляївка (Культура і життя); 

– функцій інформаційного топіка як складника 

газетно-публіцистичного тексту, що виконує передовсім 

роль ідеологічного маркера, функцію експресивного 

зачину, засобу обміну інформацією між людьми; 
– прагматики конструкцій із називним уявлення в 

1 Zorina J. V. Nazyvnyi temy i nazyvnyi uiavlennia v konteksti sehmentovanykh konstruktsii poetychnoho i publitsystychnoho tekstiv 

[ Nominative of theme and nominative of concept in the context of segmented constructions of poetic and journalistic texts], Vinnitsa, 

2021, Р. 8 [in Ukrainian]. 
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поетичних і публіцистичних текстах, що 

спеціалізуються на залучення читача у філософське 

міркування персонажа чи автора; уживаються під час 

спогадів про відомі історичні події або про глибоко 

особисті події, які хвилюють, живуть у пам’яті; 
уможливлюють підхоплення того, про що йшлося в 

попередньому тексті; виконують функцію патетичного 

вигуку чи виявляють синкретизм заявлених функцій 

тощо; 

– стильового діапазону конструкцій із називним 

уявлення (їх схарактеризовано як високо експресивні 

конструкції поетичного мовлення) та називним теми, що 

має більш нейтральний колорит у текстах газетної 

публіцистики; 

– інтонаційної – експресивної та нейтральної – 

специфіки сегментованих конструкцій зі значенням 
теми, яку в друкованому тексті відбивають розділові 

знаки. 

Услід за авторкою, вважаємо: досліджувані 

сегментовані конструкції засвідчують зростання 

пізнавально-креативної функції української літературної 

мови; означують певні віхи інтелектуалізації, 

естетизації висловлення; уяскравлюють різноманітні 

інтенції авторів у створенні “архітектурного ансамблю” 

поетичного та публіцистичного текстів кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.; демонструють сучасні тенденції 

розмовності, експресивізації та розчленованості 
висловлення. 

Безперечною є теоретична цінність виконаного 

дослідження, що не лише поглиблює розуміння 

конструкцій експресивного синтаксису української 

мови, але й апробовує новий методологічний 

інструментарій у річищі комунікативної граматики й 

дискурсології. У цьому вбачаємо перспективу 

подальших студій, присвячених дослідженню 

динамічних процесів усіх сегментованих побудов – 

парцеляції, називного теми, лексичного повтору із 

синтаксичним поширенням, вставлених конструкцій 
тощо – в різних типах дискурсу. 

Переконані: монографія цікава не лише науковцям і 

викладачам закладів вищої освіти, а й здобувачам освіти 

бакалаврського, магістерського й аспірантського 

освітніх рівнів, які цікавляться проблемами структурно-

семантичного синтаксису, лінгвостилістики, 

комунікативної лінгвістики, прагматикою мовленнєвого 

спілкування, теорією художнього та публіцистичного 
дискурсу.  

 
Kulbabska Olena. Review of monograph: Zorina J. V. 

Nominative of theme and nominative of concept in the context 

of segmented constructions of poetic and journalistic texts. 

Monograph, Vinnitsa, 2021, 212 р. The monograph is devoted to 

the study of expressive syntax elements. Much attention is given to 

segmented constructions with nominative of theme and nominative 

of concept in poetic and journalese texts. These texts are most 

influenced by colloquial speech and therefore are the focus of 

syntactic innovation. At the same time, expressive syntactic 

constructions do not have a single interpretation in linguistics; 

individual definitions are characterized by synonymous usage. 

Therefore, it is important to describe the whole complex of 

syntactic structures that determine the character of written poetic 

and journalese speech. 
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(АПСНІМ), 2021,  № 1(29), P. 126-127       

Альтернативна історія як метажанр - оригінальне 

явище вітчизняної та зарубіжної літератури зі своїми 

завданнями, викликами та пошуками.  

Монографія А. В. Аністратенко “Альтернативна 

історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія і поетика)” - дослідження про 

альтернативну історію в українській та світовій 

літературах, про особливості розвитку цього метажанру, 

про його специфіку в кожній національній літературі.  
Антоніна Віталіївна, уважно вивчивши праці своїх 

попередників (статті, монографії, дисертації), зробила 

власний внесок у розвиток цієї теми, що й засвідчила її 

робота. Тому новизна цієї монографії незаперечна. 

Авторка обґрунтувала актуальність теми 

дослідження, його мету і завдання, наукову новизну 

одержаних результатів, а також методологічні підходи. 

У роботі вітчизняну прозу розглянуто в зіставленні з 

англомовними, німецькими, польськими, чеськими, 

російськими творами художньої альтернативної історії 
саме з позиції розвитку жанру. 

Мені імпонує насамперед те, що Антоніна 

Віталіївна аналізує поняття і сучасний стан 

альтернативної історії як в українській літературі, так і в 

зарубіжних літературах, намагається з’ясувати 

генологічні ознаки та специфіку поетики художньої 

альтернативістики в кожній національній літературі. 

Правда, останнє, як на мене, вдалося здійснити не 

повною мірою, бо все ж таки акцент робиться 

насамперед на українській літературі. 

Структура роботи закономірна, мета і завдання 
точно сформульовані та відповідають подальшій 

структурі монографії, новаторство авторки 

першочергово полягає у теоретичному припущенні про 

метажанрову сутність альтернативної історії та 

практичному зіставному доведенні цієї гіпотези на 

прикладі української, польської, чеської, російської, 

німецької, англійської, шведської й американської 

літератур. Варто відзначити, що авторка залучила 

матеріал багатьох літератур для того, щоб “врахувати 

всі індивідуальні національні компоненти поетики та 

генологічні маркери”. 
Місце української літератури в колі слов’янських і 

європейських літератур, генологічна відмінність 

структури художньої АІ в материнській для неї 

американській літературі та сучасних європейських 

національних літературах, шлях від генези АІ до 

трансформації у метажанр, особливості поетики та 

жанрової палітри цього неоднозначного цікавого 

метажанру – ось базове коло питань, що розкриваються 

в монографії Аністратенко А. В., що, безсумнівно, 

належить до інтелектуальних перемог дослідниці. 

Для аналізу обрано надзвичайно велику кількість 
текстів. Джерельна база дослідження складає більше 

сотні романів та збірників оповідань, що містять 

жанрову матрицю і відповідають формулі 

альтернативної історії. 

Хочеться відзначити особливості стильової манери 
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Luschiy S. Review of monograph A.V. Anistratenko “Alternative History as a metagenre ... 

А. В. Аністратенко. У монографії аргументова- 

ність викладу, фаховий аналіз подекуди поєднується з 

художніми “поетизмами”. 

Безумовно, монографія А. В. Аністратенко в 

багатьох аспектах дискусивна. Не з усіма поглядами 

дослідниці я можу погодитися. Однак я переконана, що 

цікава тема та практична спрямованість - це великий 

плюс цієї роботи. Вона стане посібником для вивчення 

сучасного літературного процесу, прислужиться 

науковцям, викладачам, учителям-словесникам, 

студентам і просто шанувальникам української та 

світової літератури.  

Монографія А. В. Аністратенко “Альтернативна 

історія як метажанр української та зарубіжної прози: 

компаративна генологія і поетика” - самостійне 

дослідженням, яке  містить новизну висновків і 

практичну цінність. Праця розширює, узагальнює й 

поглиблює знання про альтернативну історію як 

метажанр в українській та світовій літературах, 

відповідає вимогам до докторських дисертацій та 

відповідає сучасному кодексу академічної 

доброчесності. 

 
Svitlana Luschiy. Review of monograph  

A.V. Anistratenko “Alternative History as a metagenre of 

ukrainian and foreign prose: Comparative genology and 

poetics”. Monograph ”Alternative history as a meta-genre of 

Ukrainian and foreign prose: comparative genealogy and poetics)” 

is a study of alternative history in Ukrainian and world literature, 

focused on the peculiarities of AH meta-genre, its specifics in each 

national literature. Antonina Anistratenko, analyzed well known 

previous works about AH meta-genre (articles, monographs, 

dissertations) and have made her own contribution to the 

development of this topic, as it is considered in proposed book. 

Therefore, the novelty of this monograph is undeniable. 

The structure of the study is natural, the purpose and 

objectives are precisely formulated and correspond to the further 

structure of the monograph. An interesting topic and practical 

orientation of the peer-reviewed book is a one of the benefits of 

monograph. It will be a guide for studying the modern literary 

process, will serve scholars, teachers, lecturers, students and just 

fans of Ukrainian and world literature. 

Key words: alternative history (AH), meta-genre, historical 

fantasy, crypto-history and pseudo-history, meta-history, uchrony, 

genealogy of modern AH novel, poetics of AI meta-genre. 
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Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 

30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 

(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків 

з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською 

мовою –  1800 знаків / 1 сторінка (назва статті, прізвища 

та ініціали авторів, текст резюме); ключові слова – 5-10. 

Французькою мовою подається назва статті, прізвища та 

ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, 

English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 

in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian 

– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 
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завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки, 

нумеруються поступово, відповідно до порядку їх 

цитування в тексті. Посилання транслітеруються за 

допомогою спеціальних програм. Наприклад: 

 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   
Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання” 

(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style 

оформлення бібліографічних посилань, розроблений 

Асоціацією сучасних мов Америки 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 

авторів і назви джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 

подаються у лапках, а в квадратних дужках подається 

назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається 

курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 

книжкових видань теж перекладаються англійською 

мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  

Періодичне видання: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine],  2014, Vol. 1 (1), P. 7–18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],  

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Монографія: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків).  

 

for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 

4. Summary text should have the following elements: 

4.1 general statement of the problem and its connection 

with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and publications, 

singling out of previously unsolved parts of the general 

problem, which are the focal point of the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of further 

studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one of the 

following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 

dpi (high quality original materials should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in Word 

format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of every page of the 

article, should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text. Link transliterated with special 

programs. Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport 

Please present the list of references in accordance with 

requirements of the DSTU 8302:2015 “Bibliographic 

Reference. General principles and rules of composition” and 

the MLA Style method of citation, developed by the 

Association of American Modern Languages 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Please present references in Latin letters. To this end, the 

authors’ last names and names of journals or literary sources 

should be transliterated from Cyrillic script titles of articles 

submitted in English in square brackets. Transliterated titles 

of articles must be given in parentheses, and brackets fed 

title, translated into English. Name Attribution - periodical 

served in italics, also served in English in brackets. Names 

of book editions also should be translated into English and 

presented in square brackets. All areas bibliographic zones 

should be separated by commas. Example: 

Periodical: 
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Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies],  Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny  [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
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Ivanov A.A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state], 

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Monography: 
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Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. All authors submit a certificate signed by the author - 

http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. At the end of the article you must submit “Information 

about the author” (up to 800 characters).  
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