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КОНФІГУРАЦІЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СХЕМИ: «ТРАЄКТОР – ОРІЄНТИР»  

У КОМУНІКАТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЧЕННЯ 
 
У статті йдеться про нові підходи до вивчення комунікативної  перспективи речення з використанням операцій 

профілювання або фокусування. Складнопідрядне речення розглядається у функціональному аспекті як рамкова 
конструкція, що вибудовується у вигляді так званої «композиційної стежини», де висвітлення найбільш комунікативно 
значимих блоків призводить до профілювання інформації щодо головної клаузи – траєктору, за допомогою залежних клауз, 
як фігур мобільних, які при цьому є орієнтирами для траєктора. 

Ключові слова: речення, схема, композиційна стежина, фігура, фон, траєктор, орієнтир, клауза.  
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CONFIGURATION OF THE COMPOSITIONAL SCHEME:  

"TRAJECTOR – LANDMARK" IN THE COMMUNICATIVE ORGANIZATION  

OF THE SENTENCE 
 
The article deals with new approaches to the study of the communicative perspective of a sentence using profiling or 

focusing operations. 
Profiling some of the most communicatively significant blocks leads to the highlighting information included into the main 

clause – the trajectory, and dependent clauses, as mobile figures, are landmarks, moving up and down rendering  information 
about the trajector. Тrajector and landmark as elements of conceptualized event are placed in the speaker’s focus of attention, but 
they possess unequal focal prominence. 

Focusing involves choosing the content that should be marked, as well as the organization of this content by placing its 
components in the foreground and background, which corresponds to the well-known in psychology the concepts of "background" 
and "figure or foreground". Trajector as a mobile element of the scene constitutes the primary focus. Landmark which serves as the 
point of reference for trajector is usually placed in the secondary focus. The trajector/landmark assymetry is fundamental to 
building a Compositiona path of a Complex sentence.  

The result of focusing is the thema-rhematic division of information represented by units of discourse. In addition, 
focusing is tracked in unit values. Its distinctive feature is the formation of complex structures from simpler ones. In the language 
of the structures of lower levels, which are included in the structure of higher levels, collectively form a "symbolic assembly" , which 
may have varying degrees of complexity.  

In general, it is the conceptual framework and profile that are important for understanding the communicative orientation 
of the Complex sentence itself. The conceptual framework is the entire amount of information contained in a sentence. The profile 
is the part of the database that, when highlighted, forms a new meaning of the whole syntactic unit. 

Keywords: sentence, scheme, compositional path, figure, background, trajectory, landmark, clause. 

 

У синтаксичному структуруванні мови головна роль належить реченню як основній синтаксичній 

одиниці. Як одиниця мовлення будь-яке речення у своєму конкретному смислі відповідає тим або іншим 

вимогам мовленнєвого спілкування і завжди відповідає певному комунікативному завданню. Якщо ж немає 

цієї відповідності, то й не існує речення як такого, не зважаючи на те, що дана конструкція вміщується у 

найбільш типову для речення схему [2, с. 27]. 

Комунікативна орієнтація синтаксису визначила широке коло досліджень актуального членування 

речення як його комунікативно-змістового поділу в живому (актуальному) мовленні. Таке членування 

передбачає з позицій адресата дане, відоме й нове, повідомлюване, тобто тему й рему [3, c. 458]. Початок 

вивчення актуального членування пов’язують із дослідженнями представників Празького лінгвістичного 

гуртка: В. Матезіуса (який спирався на ідеї французького лінгвіста А. Вейля). Я.Фірбаса, Ф.Данеша, 

П. Сгалла, хоч подібний поділ в інших термінах застосовувався й раніше у Ф. Буслаєва, О. Потебні, 

Г. Пауля, О. Шахматова та ін. 

Комунікативне завдання, зазначає І. Распопов, дає реченю життя [2, с. 28]. Саме тому вивчення 

такої складної та багатогранної одиниці, якою є речення в комунікативному аспекті є було і залишається 

нині актуальним. 

Метою цієї наукової розвідки є висвітити комунікативну перспективу складнопідрядного речення 

(далі – СПР) з позицій профілювання та фокусування інформації, яка закладена у його синтаксичній конструкції. 

Конфігурація інформації у синтаксичній рамці залежить від перспективи її подання та сприйняття і, 

відповідно, може бути пояснена із застосуванням теорії перспективізації, запропонованої Р. Ленекером та 

Л. Телмі [5; 6], а саме операцій профілювання або фокусування. 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 6 

СПР будуються за певними синтаксичними правилами, зумовленими комунікативними завданням 

речення у цілому. Очевидно, що, вивчаючи ці правила та виявляючи характерні композиційні типи, можна 

дослідити комунікативно-синтаксичні властивості самого СПР у цілому та побудувати деяку абстрактну 

комунікативну модель СПР. Клаузи у складі СПР, маючи власні траєктор та орієнтир утворюють внутрішній 

рівень членування. Кожна нова клауза у складі складної синтаксичної конструкції є своєрідним орієнтиром 

для головної клаузи. Таким чином формуються складні синтаксичні конструкції з простих, утворюється 

«композиційна стежина» [5] або композиційна схема (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формування композиційної схеми 

 

Як це видно з рис. 1, фокусування уваги на цій схемі пов’язане з охопленням всієї інформації, яку 

несуть складові блоки СПР. Висвітлення певних найбільш комунікативно значимих блоків призводить до 

профілювання інформації щодо головної клаузи – траєктору, а залежні клаузи, як фігури мобільні, є 

орієнтирами, рухаючись вгору та донизу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Взаємодія орієнтира та траєктора у композиційній схемі СПР 

 

Фокусування передбачає вибір змісту, що має бути позначеним знаком, а також організацію цього 

змісту шляхом розміщення його складових на передньому та задньому планах, що відповідає відомим у 

психології поняттям «фону» та «фігури». Результатом фокусування є тема-рематичне членування 

інформації, представленої одиницями дискурсу. Крім того, фокусування відслідковується у значеннях 

одиниць мови. Його відмінною властивістю є формування складних конструкцій із простіших. У мові 

структури нижніх рівнів, що включаються до структури вищих рівнів, сукупно формують «символічний 

монтаж» (symbolic assembly), що може мати різний ступінь складності. Р. Ленекер називає принцип 

співвіднесеності інтегрального значення (отриманого в кінцевому результаті своєрідного монтажу) зі 

значенням символьних компонентів (формуються на останньому рівні організації) «композиційною 

стежиною» (Compositional path). Значення мовного вираження включає не лише семантичну структуру 

«переднього плану», але також і композиційну стежину, яка знаходиться на «задньому плані». Висвітлення 

співвідноситься із фокусуванням: все, чому приділено увагу, є, по суті, «висвітленням». До цього типу 

належать такі когнітивні операції, як профілювання і співположення траєктора та орієнтира 

(trajectory/landmark alignment). Говорячи про профілювання, Р. Ленекер дає визначення концептуальної бази 

і профілю, що є важливими для розуміння суті значення мовного знаку. Концептуальною базою є весь обсяг 

інформації, активованої знаком. Профілем є та частина бази, яка формує саме значення даного знака [5]. 

Згідно з когнітивно-лінгвістичною теорією перспективи, «фігура (figure) постає як частина загальної 

інформаційної структури – її фону (ground) і зазнає особливого висвітлення (prominence) як стрижень, 

навколо якого організована певна сцена, тлом якої він слугує» [5, c. 120]. Для нашого аналізу СПР особливо 

важливим є висновок Р. Ленекера щодо продуктивності подання руху у термінах фону – фігури: коли 

стрижнева одиниця змінює своє місцеположення відносно решти сцени, це інтерпретується як рух фігури 

відносно фону [там само, с. 120]. З точки зору тема-рематичного устрою речення, висвітлена інформація 

(рема) формує профіль на тлі раніше відомої інформації – фону для її сприйняття (теми), пор.: елемент 

профілю (foreground) зазвичай більш висвітлений та легше сприймається, ніж елемент фону (background); 

перший є ближчим до спостерігача, ніж останній. Тому елемент фігури, профіль потрапляє у фокус уваги 

[там само, с. 125].  

Проілюструємо взаємодію траєктора та орієнтира у з’ясувальному дескриптивному СПР: The book 

which I was reading offended her, як це показано на рис. 3. 

Як це видно з рис. 3, профілюється the book за допомогою схематичного орієнтира I was 

reading. The book є профільним детермінантом (темою). На фоні складного висловлювання спочатку 

висвітлюється детермінант the book, а не той процес, що з ним відбувається. Подальший результат 

висвітлення є комплексною номінацією, the book I was reading, який специфікує траєктор на вищому щаблі 

комунікативної організації цього СПР (залежній клаузі) – фігурі. Наступний крок – висвітлення орієнтира у 

головній клаузі the book I was reading offended her (рис. 4).  
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Рис. 3. Траєктор та орієнтир у дескриптивному СПР 

 

 
Рис. 4. Висвітлення профілів у композиційній схемі СПР 

 

Як це видно з рис. 4, композиційне значення складної синтаксичної конструкції показує таке: 

орієнтирами для траєктора the book, як I was reading, так і offended her. Максимально профільованою частиною 

цього висловлювання є рема offended her. Сам траєктор у атрибутивних СПР функціонує як вісь/ядро, навколо 

якої формується висловлювання. Стосовно СПР із залежними клаузами з’ясувальними, то тут можна 

розглядати траєктор та орієнтир (у ролі головної клаузи та залежної відповідно) як «учасників» складної 

синтаксичної конструкції, їх «тісна взаємодія» створює цілісність гіпотаксичної конструкції шляхом 

висвітлення залежних клауз як фігур, поєднаних косек’ютивним зв’язком на фоні траєктора. Кожна залежна 

клауза є підпорядкованою іншій і слугує орієнтиром для попередньої, перебуваючи в асиметричних 

зв’язках. Схематично це виглядатиме таким чином, як це показано на рис. 5: 
 

 
Рис. 5. Композиційна схема поліпредикативного СПР 

 

Як це видно з рис. 5, композиційна схема поліпредикативного СПР вибудовується шляхом 

поєднання консек’ютивних ланок у складній гіпотаксичній конструкції, висвітлюючи або профілюючи 

граматично найбільш інформативні частини речення. 

У СПР з’ясувальних типу I’m [sure / happy / pleased] [he is honest] залежна клауза є головним носієм 

інформації, саме вона профілюється на фоні модусу (тут: траєктора). Розглянемо такий фрагмент: There’s 
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something [you simply have to know]. It seems [that Gerald’s trophy wife is really a transsexual]. I suppose [they’ll get 

a divorce]. I’m telling you because [he’ll need a good lawyer]. У кожному із речень головна клауза, радше, 

випадкова аніж інформативно насичена і слугує лише частиною рамки, в якій повідомляється нова інформація. 

Вилучивши ці малоінформативні елементи із складу клаузи, можна отримати еквівалентний контекст: You 

simply have to know this. Gerald’s trophy wife is really a transsexual. They’ll get a divorce. He’ll need a good lawyer . 

Відповідно до зазначеного клаузовий профіль домінує. 

Таким чином, у СПР з’ясувального типу орієнтир завжди профілюється на фоні траєктора, який є 

малоінформативним (тематичним) елементом. 

В адвербіальних клаузах ситуація дещо інша. Тип адвербіального СПР детермінує підрядний 

сполучник. Останній кваліфікує думку, виражену в головній клаузі щодо темпоральних, локальних, 

каузативних характеристик тощо. За допомогою цих сполучників встановлюється зв’язок між головною та 

залежною клаузами, між траєктором та орієнтиром, напр.: Alice left before Bill arrived. Оскільки залежна клауза 

модифікує значення головної по-різному, то існує елемент, що специфікує значення цього зв’язку. Серед таких 

коннекторів сполучники before, after, when, while, until тощо. У реченні Alice left before Bill arrived   траєктором  

є Alice left, а орієнтиром Bill arrived. Останній елемент орієнтує  значення траєктора у композиції СПР. 

Аналогічна ситуація виникає і в інших типах СПР: темпоральних (before, after, until), каузальних (because, 

since), концесивних (dispite, although), умовних (if, provided that). 

 Розглянемо комунікативну організацію поліпредикативного СПР: After a refreshing bath, Edna went to 

bed and as she snuggled comfortably beneath the eiderdown (1) a sense of restfulness invaded her (2), such as she 

had not known before (3) [10]. У цьому чотирикомпонентному СПР, фонову інформацію містить головна 

клауза (Edna went to bed), підрядна – (as she snuggled comfortably beneath the eiderdown) – залежна 

адвербіальна клауза, є першим орієнтиром для головного речення і ним (орієнтиром) модифікується власне 

траєктор. Подальше розгортання СПР відбувається шляхом поєднання його залежних компонентів сурядним 

зв’язком. Максимального профілювання набуває тут наступний базовий компонент – a sense of restfulness 

invaded her, модифікований постпозитивною залежною контрастивною клаузою. Вважаємо, що, саме 

поєднання підрядних блоків сурядним зв’язком створює цілісність цієї композиційної схеми, що, у свою 

чергу, є підтвердженням сентенції про те, що сурядні блоки забезпечують цілісність складної синтаксичної 

конструкції, а не навпаки.   

Проілюструємо схематично композиційну будову іншого поліпредикативного СПР: I thought / it 

would be me / who would end up with a houseful of muddy boots / while Catherine would living by herself. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Композиційна схема поліпредикативного СПР 

 

Як це видно з рис. 6. кожна наступна залежна клауза профілюється по відношенню до попередньої, 

створюючи, таким чином, безперервний ланцюг, акцентуючи уваги на найбільш значимих ділянках СПР. 

Залежно від формально-граматичних ознак та кількості ланок підрядного зв’язку, поліпредикативна 

конструкція може характеризуватися, окрім обов’язкового зовнішнього, одним чи кількома внутрішніми 

рівнями членування. Чіткий поділ на зовнішньому рівні простежується у моделях з гомогенною 

підрядністю. Це, насамперед, СПР з однорідними атрибутивними, смислова функція яких – доповнити, 

уточнити, розширити певний член речення головної частини. Саме ці частини профілюються одна за одною, 

створюючи безперервний композиційний ланцюг. Інформаційна особливість таких речень полягає у тому, 

що підрядні компоненти становлять із головною частиною нерозчленовану синтаксичну єдність, водночас 

висвітлюючи найважливіші сторони складної синтаксичної конструкції. напр.: And something told me (1) that 

I should curb my tongue (2), that Sonny was doing his beat to talk (3), that I should listen (4) [6]; I caught him (1) 

I thought / it would be me  /  who would end up with… /   while Catherine would living by herself 

 

 

  I thought                                         it would be me                                  who would end up with                    while Catherine 

            a houseful of muddy boots                 would be  living  by herself 
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just before he fell (2) when he took the first steps (3) he ever took in this world (4) [9]; He observed his hostess 

attentively from under his shaggy brows, and noted a subtle change (1) that had transformed her from the listless 

woman (2) he had known into a being (3) who, for the moment, seemed palpitant with the forces of life (4) [10]. 

Якщо у СПР з подвійною гомогенною субординацією блок однорідних супідрядних, що становлять 

семантико-синтаксичну єдність, перебуває у відношеннях гетерогенної супідрядності з іншим підрядним 

компонентом, рівень профілювання дещо інший, напр..: He looked very unlike my baby brother. Yet, when he 

smiled (1), when we shook hands (2), the baby brother (3) I’d never known (4) looked out from the depths of his 

private life (5), like an animal waiting to be coaxed into the light (6) [9], найбільш висвітленими є ініціальні 

залежні клаузи, що є орієнтирами, далі траєктор та орієнтир поєднані гетерогенною підрядністю набувають 

меншої комунікативної ваги.  

Ієрархічні рівні членування притаманні у першу чергу моделям, де провідним зв’язком виступає 

гетерогенна підрядність. Необхідною умовою їх висвітлення, однак, є детермінантний характер підрядних 

частин, котрий реалізується у співвіднесеності їх змісту з усією відповідною опорною частиною, напр.: In this 

instance Gil Bartlett had been entirely right, in fact, creditably so, (1) since he had caught the disease in its early 

stages (2) and before the patient could have had much distress (3) [11] Або: When the administrator had mentioned Lucy 

Grainger’s name (1), O’Donnell had hesitated for one reason only (2): it had reminded him of a meeting between 

himself and Lucy the night before (3) [11]. 

Профілювання внутрішнього рівня членування є обов’язковим у СПР, де провідний зв’язок, 

представлений гетерогенною підрядністю та є ланки консек’ютивного підпорядкування. Прикладом може 

бути наступна ситуація: He was an expert at concocting strong drinks. He had invented some (1), to which he had 

given fantastic names (2), and for whose manufacture he required diverse ingredients (3) that it devolved upon Edna 

to procure for him (4) [10], у другій частині якої профілюються дві гетерогенні підрядні одиниці прислівного 

типу та ланка з косек’ютивною субординацією.  

Особливістю таких моделей є також те, що внутрішній рівень профілюється незалежно від характеру 

семантико-синтаксичних відношень між предикативними одиницями, адже косек’ютивна підрядність є 

специфічною зі структурно-семантичного боку: кожен підрядний компонент формує новий тип орієнтира: 

Kids and older people paused in their errands and stood there, along with some older men and a couple of very tough-

looking women (1) who watched everything that happened on the avenue (2), as though they owned it, or were maybe 

owned by it (3) [7]. У цьому СПР знаходимо дві предикативних одиниці, що маркуються консек’ютивним 

підрядним зв’язком: перша одиниця є залежною атрибутивною одиницею, друга – адвербіальним підрядним 

зі значенням порівняння. Кожна предикативна ланка такої конструкції уможливлює висвітлення 

найважливішої інформації у композиційній схемі орієнтирів (2), меншої комунікативної ваги набувають дві 

наступні орієнтири (4 та 5), напр.: And every year, once a year, for as long as he lived (1), the French sculptor who 

had captured them in marble during their prime (2) would come to Rome and take the sisters out to lunch (3), where they 

would reminisce together about the days (4) when they were all so young and beautiful and wild (5) [12]. 

Композиційне співвідношення частин СПР показано на рис. 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Смислове й композиційне співвідношення у складнопідрядному реченні 

 

Як це видно з рис. 7, головна клауза (Т3 – R3), що є траєктором у площині цього СПР, профілюється 

за допомогою орієнтирів: Т1 – R1,  Т2 – R2, Т4 – R4, Т5 – R5, стає фоном для фігур (залежних клауз). 

«Композиційна стежина», що вибудовується на основі гіпотаксичної конструкції, зумовлює внутрішню 

єдність самого СПР.  

Таким чином, у СПР із гомогенним підпорядкуванням обидва орієнтири мають однакову 

комунікативну вагу щодо траєктора; із гетерогенним підпорядкуванням – орієнтир та траєктор утворють 

пару, за комунікативною вагою рівноцінну один одному, у СПР із консек’ютивною субордницією кожен 

наступний орієнтир профілюється на фоні попереднього. Cукупність орієнтирів у скопусі складної 

синтаксичної конструкції у творює акцентний домен, який профілюється на фоні модусної настанови.   

У гіпотаксичному цілому в атрибутивних СПР залежні клаузи є носіями основного інформативного 

повідомлення; траєктор функціонує як вісь / ядро, навколо якої формується висловлювання. У СПР 

з’ясувального типу кожна залежна клауза слугує орієнтиром для попередньої або головної клаузи, 

T1  → О1 T3  → О3 Т4  → О4 T5  → О5 

T2  → О2 
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перебуваючи в асиметричних зв’язках; у СПР підметових через наявність двовершинної реми орієнтир 

займає ініціальну позицію, тоді як у присудкових СПР, навпаки – орієнтир знаходиться на другій позиції по 

відношенню до траєктора. Адвербіальна залежна клауза є орієнтиром для траєктора, вираженого головною 

клаузою. У поліпредикативних СПР із гомогенним підпорядкуванням обидва орієнтири мають однакову 

комунікативну вагу щодо траєктора; з гетерогенним підпорядкуванням  орієнтир і траєктор утворюють дві 

окремі лінії, рівноцінні одна одній за комунікативною вагою, у СПР із консек’ютивною субординацією 

кожен наступний орієнтир профілюється на фоні попереднього, формується “композиційна стежина” за 

фрактальним принципом. Cукупність орієнтирів у скопусі складної синтаксичної конструкції утворює 

акцентний домен, який профілюється на фоні модусної настанови та формує конфігурацію композиційної 

схеми у функціонально-комунікативній організації складнопідрядного речення 

Отож, проведене дослідження дає підстав зробити такі висновки: залежна клауза або орієнтир 

постає як частина загальної інформаційної структури – її фона – головної клаузи або траєктора і зазнає 

особливого висвітлення як стрижень, навколо якого організована певна сцена, тлом якої він слугує. Для 

аналізу СПР особливо важливим є висновок щодо продуктивності подання руху в термінах траєктор – 

орієнтир: коли стрижнева одиниця змінює своє місцеположення відносно решти сцени, це інтерпретується 

як рух орієнтира відносно траєктора. З точки зору тема-рематичного устрою речення, висвітлена інформація 

(рема) формує профіль на тлі раніше відомої інформації – траєктора для її сприйняття (теми), пор.: елемент 

профіля, зазвичай, більш висвітлений та легше сприймається, ніж елемент фона; перший є ближчим до 

спостерігача, ніж останній. Тому профіль як елемент орієнтира потрапляє у фокус уваги.  

Як показує проведене дослідження у гіпотаксичному цілому саме концептуальна база та профіль є 

важливими для розуміння комунікативної направленості самого СПР. Концептуальна база – це весь обсяг 

інформації, що міститься у реченні. Профілем же є та частина бази, яка, висвітлюючись, формує нове 

значення цілої синтаксеми. Перспективу подальших досліджень у цьому напрямку вбачаємо у дослідженні 

комунікативної перспективи іншого типу та структури складних синтаксичних єдностей із використанням 

запропонованої методики. 
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LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF ANTHROPONYMS 

IN MODERN ENGLISH PROSE  
 
The article studiesthe lexical and semantic features of the anthroponyms in the modern English prose discourse, basing 

on the material of The Mortal Instruments, series of six young adult fantasy novels, written by Cassandra Claire. The work presents 
origin analysis of the characters` names and surnames presented in the books, and the ways of their interpretation.  

Particular attention was paid to the information and stylistic functionality of onyms and their impact on the reader's 
knowledge of the inner world of the characters. We proved the connection between the choice of one's own name and the 
character's behavior, his or her actions and a complex socio-psychological portrait; and determined the interdependence between 
the use of different forms of the name, its short forms or complete replacement, from the metamorphoses that occur with the 
characters during the development of the plot line of the novel. 

The work studies the notion of allusion as a kind of intertextuality through the collaboration of biblical and mythological 
motives, which in turn contributed not only to the specifics of the names` choice of some characters, but also determined their role 
and order of decisions. 

It is emphasized the importance of in-depth study of anthroponyms in modern English prose, taking into account the 
diversity of their role within the work of art, the ability to reflect the culture and social life of society, focusing on the hidden 
symbolism and literary heritage of a culture and country in general. 

Keywords: anthroponyms, onyms, onomastics, intertextuality, modern English prose discourse, proper names. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІВ  

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ 
 
У статті розглядаються лексико-семантичні особливості  англійського антропонімікону у сучасному літературному 

дискурсі – на матеріалі серії романів-фентезі Кассандри Клер «Знаряддя Смерті». У роботі було проведено аналіз 
походження, представлених у творах імен та прізвищ персонажів, розглянено способи їх тлумачення, з урахуванням 
авторського задуму та мовленнєвого забарвлення. Особливу увагу було приділено інформаційно-стилістичному функціоналу 
онімів та їх впливу на пізнання читачем внутрішнього світу літературного героя, його вчинків та комплексного соціально-
психологічного портрета.  

Ключові слова: антропоніми, оніми, ономастика, інтертексуальність, сучасний англомовний прозовий дискурс, 
власні імена. 

 
Relevance of research. The article is devoted to the topic of proper names as the important part of the 

modern English prose discourse. The nature of proper names, their functions, the origin, development, connections 

with all levels of the language, as well as geographical, historical, ethnographic, cultural, sociological, literary, 

psychological and other aspects of their usage are studied by onomastics.  

Analysis of recent scientific papers. Problems of definition and analysis of anthroponyms` linguistic 

nature have been discussed by well-known linguists, such as D. Salimova, A. Selishcheva, A. Sobolev, A. Gardiner, 

A. Dauzat, P. Reyney, W. Taschizk and others.  

Formulation of the problem. The subject of the article is lexico-semantic content of anthroponyms in 

modern English prose that helps to understand narrator's message and special features of the characters to addressee 

completely. The relevance of the topic is connected with the constantly growing interest of linguists in the semantic, 

lexical, and communicative meaning of proper names in the modern prose literature.  

The aim of the article is to investigate lexico-semantic characteristics and proper names influence on the 

readers as well as to differentiate specifications of their usage in English prose discourse. The importance of 

research is to draw the reader's attention to the hidden meaning of literary heritage. Books help us to understand the 

culture and mentality of this or another country deeper, reveal the characteristics of different nations. The object of 

researching is proper names.  

Presenting the main material. Proper names have a special meaning in the language; and they are not 

subject to certain laws characteristic of common names. Onyms always reflect the culture and social life of society. 

They also convey to the addressee information and knowledge about the place and position of the individual in 

society. The name encodes the nationality, gender, age and marital status of the person. Literary anthroponyms that 

exist in prose fairy tale discourse are numerous and diverse. The real, existing world is reflected in anthroponyms, 

which are formed according to current morphological, word-formation, lexical and semantic models in the language. 

Entering into various syntagmatic and paradigmatic contacts, names provide relevance of the text, reproduce a 

complex hierarchy of relations of objects of reality, and orient the reader in space and time [1, p. 51; 2, p. 11].  
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Most of the anthroponyms in the prose texts are etymologically “speaking”, forming a holistic perception 

of the works. They create, first of all, the general panorama of the story, paint the most certain portrait of characters 

and vividly describe the background of the surrounding reality. Through the limbeck of the characters` proper names 

readers deeply understand the hidden corners of their souls, comprehend the reasons of some weird actions and 

made decisions. Furthermore, for author it takes not just a high degree of fantasy, but also great erudition, significant 

philosophical world outlook and deep interest into historical, literary, cultural and psychological features of different 

countries.  

Since the article is devoted to the study and analysis of anthroponyms in the modern English prose, we 

decided to focus our attention on The Mortal Instruments, series of six young adult fantasy novels, written by the 

American writer Cassandra Clare in the style of science fiction and urban fantasy. The events of the books are built 

on the existence of the so-called Shadow World – a part of reality, usually hidden from human eyes with the help of 

sacred runes, spells and various protective barriers that mentally affect the perception of ordinary people. The main 

characters of the story are divided into several groups (each of which is interesting and unusual in its own way): 

demons, werewolves, vampires, warlocks, angels, fairies, and Nephilims, as well as ordinary people. 

Cassandra Clare’s world is strongly connected to the culture of Christianity and the Bible, more namely the 

Old Testament. She deeply researched the mythologies of many cultures and read several works on “old” 

demonologies with an eye to understand the logic and background of demonic legends [3]. 

Thus the name Valetine comes from the Roman cognomen Valentinus which was itself from the name 

Valens meaning “strong, vigourous, healthy” in Latin [4]. Sebastian is the name, derived from Sebastinus, which 

comes from the Greek city Sebaste. Furthermore, from ancient Greek “sebastós” Sebastian means “venerable”. 

The surname Morgenstern is derived from the Middle German words “morgen” meaning “morning” and 

“stern” meaning “star”. Combined the name means “one who lived at the sign of the morning star” [5]. 

To emphasize their greatness and majesty, Sebastian and his father Valentine had both learned to take quite 

literally and accept as the history of their family the Bible verse Isaiah 14:12, which states: “How art thou fallen 

from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How 

art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!” [3; 6; 7].  

In addition, in the last book City of Heavenly Fire, Alec Lightwood, one of the characters-Niphilims, 

described to his friends meaning of the surname Morgenstern:  “‘The morning star’ means a lot of things. It can 

mean ‘the brightest star in the sky,’ or it can mean “heavenly fire,” or it can mean “the fire that falls with angels 

when they’re cast down out of Heaven.” It’s also the name of Lucifer, the light-bringer, the demon of pride.” [3; 7; 8].  

Clarissa (Clary) Adele Fray/Fairchild is the protagonist of six books in the series The Mortal Instruments 

and Valentine`s daughter. As a Shadowhunter, Clary has a talent to see through magical illusions: “It's her gift, to 

see the beauty and the horror in ordinary things” [7]. 

The author decided to show us her abilities through the name Clarissa, which has English, Italian, and 

Portuguese roots. It is derived from the German name “Clarice”, which was in turn from a medieval French form of 

“Claritia,” a derivative of “Clara” [9]. 

The name itself is obtained from the plant of the same name: “salvia sclarea”, wherein the Latin name 

“sclarea” is derived from the adjective “clarus” which means “clear, bright, and famous”. The plant is also called 

“Clear Eye” and “See Bright” (seeds of this plant have been used for clearing the sight) [10]. 

Clary's middle name “Adele” was in honor of her maternal grandmother, as a symbol of relationship with 

her ancestors. However, it may be decoded as a female given name, came from a Germanic word “noble” [11].  

Her mundane surname “Fray” was derived from the ancient Anglo-Saxon culture. It was given to a person 

who was referred to as the fry, which literally means “free”. As we may notice from the text, Clary is childishly 

stubborn; she has her own opinion about everything and chooses independence.  

Moreover, author described her as a quite short, just a little over five feet tall, with the carrot-colored hair 

and face full of freckles. That may be explained by the fact that “Fray” comes from the Middle English word fry, 

meaning “small person”, or “child” [12].  

Jonathan Christopher (Jace) Herondale (also referred to as Wayland, Morgenstern, and Lightwood). 

While in general he has no official birth name, he is known as Jace Herondale. Jace is the nickname, short form of 

“Jason” [13] obtained from his first assumed name, Jonathan Christopher. Cassandra Clare begins our acquaintance 

with words of Jonathan himself: “I don't know who I am. I look at myself in the mirror and I see Stephen Herondale, 

but I act like a Lightwood and talk like my father – like Valentine. So I see who I am in your eyes, and I try to be that 

person, because you have faith in that person and I think faith might be enough to make me what you want” [7]. 

During the whole story, his confusion in choosing “who he really is” was vividly shown through the prism 

of several surnames that were used to identify him, among of them are: Wayland, Morgenstern, Lightwood, and, 

finally, Herondale [14]. 

“Jonathan” comes from a Hebrew word meaning “God gave” [15] and the short form “Jace” has a 

Hebrew origin meaning “the Lord is salvation” [16]. His middle name “Christopher” derived from the Late Greek 

name “Χριστόφορος” (Christophoros) meaning “bearing christ”, derived from “Χριστός” (Christos) combined with 

“φέρω” (phero) meaning “to bear, to carry”. Early Christians used it, expressing that they carried Christ in their 

hearts [8]. 

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa1452.32492/%5b9%5d,
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His names contain the God`s part, as due to Valentine's experiments while he was still in his mother's 

womb, he has in his veins angel blood of Raziel and Ithuriel. It contributes to his superiority in certain fields and 

other enhanced aspects beyond the normal Shadowhunter parameters. 

Magnus Bane is an 800-year-old High Warlock born to a Greater Demon, prince of demons, Asmodeus, 

and a Dutch-Indonesian mother. As a character, Magnus is a closed and unpredictable. No one can say for sure what 

is going on in his head. The warlock acts according to only the rules known to him; in everything he seeks profit and 

does not want to initiate others into his plans. Since demonic blood flows in his veins from Asmadeus, the prince of 

demons and the fallen angel, Magnus inherited immortality and an unlimited source of power, in the form of a blue 

flame. He is also able to cast spells and perform summoning rituals. Magnus Bane is an extremely powerful warlock 

who can destroy anyone who dares to stand in his way at the snap of his fingers. 

Apparently, name Magnus is a reference to the term Magnus effect – a phenomenon where an object in 

motion suddenly changes its path and “goes somewhere you would never have expected” [17]. In addition, 

“Magnus” is also a Late Latin name meaning “great” [18]. 

Surname Bane hides multitudinous possible meanings. “Bane” as a boy's name has the Slavic origin, and 

can be an alternate variant of the name “Branislav”, that represents meaning “glorious defender” [19; 20]. 

From Old English or Germanic derivatives it can also mean “killer” or “angel of death” [17]. According to 

Merriam-Webster Dictionary, bane was interpretated as “death, destruction, woe, poison, killer, slayer”, and as a 

second meaning it is “a source of harm or ruin – curse” [21].  

As you see from the above explanation, the author absolutely accurately managed to convey the difficult 

character of the hero and his increased abilities. On the one hand, Magnus appears before us as a true savior, ready 

at all costs to help his friends, but on the other hand, the writer emphasized his demonic origin, which implies erratic 

behavior and an unequivocal hint of narcissism. Magnus Bane is multifaceted; he is both dangerous and beautiful at 

the same time. 

Simon Lovelace, born Simon Lewis, is Clary Fairchild's best friend. He is always ready to help and listen 

to her thoughts. In this purpose, author makes an accent on this strong connection with Clary through the name 

Simon, that also has biblical roots and came from Hebrew “ְמעֹון     .which means “listen” [22] ,(Šimʻôn) ”שִׁ

In compare with Niphilims and other creatures of magical world Simon looks extremely inconspicuous, 

weak and powerless. At the very beginning of the books, he was described as just a typical teenager without any 

specific abilities. Cassandra Clare vividly showed this with the help of other characters. For example, warlock 

Magnus – while they were on a mission together – made no effort to remember his name and called Simon by 

several other kind of similar names such as Sherwin, Smedley, Sheldon, Seamus, and Sherlock [7]. 

However everything changes dramatically when Simon became a vampire who can walk under the sun and 

through an excess concentration of angel blood, compared to other Shadowhunters, got a variety of enhanced 

physical, magical and mental abilities. Even angel Raziel addressed to him as “Simon Maccabeus” or “Warrior of 

Heaven”, referring to his faith and his bravery [22]. 

Nonetheless, there is another reason for such name choice. As we know from the books, Simon was a 

Daylighter, and due to this specific vampire ability he gained the power to bring the dead back to life. “Maccabeus” 

origins of the biblical Book of Maccabees, sections of which address both the deaths of faithful people asked to 

renounce their religion and the manner in which the dead should be properly commemorated. There are praying 

texts for a happy afterlife of the dead souls, persecuted for their religion. In medieval France, representations of 

these passages were performed as a procession or dance which became known as the “dance of death” or “dance 

Maccabee” [23]. 

Thus, the author, through the technique of allusion, again conveyed the entire spectrum of his new abilities, 

thereby creating the final portrait of the character in the readers' minds. In this case, we can also trace the 

development of Simon's image from a barely noticeable, almost uninteresting teenager to a superhero endowed with 

unimaginable power. 

Conclusions. On the materials of the above analyzed examples we can see that studying the modern 

English prose through the perspective of оnоmastics helps to see the inner psychology and brilliance of the author. 

The proper names in the literature possess a special content that differentiate those texts from scientific ones. There 

is a hidden meaning in proper names, they become an integral part of the story, allow readers to look into the depths 

of the character. Consequently, their investigation, detecting any patterns, understanding the lexico-semantic 

orientation is the first step to comprehension the aesthetic function of the artwork.  
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У статті розглянуто явище фразеологічної трансформації у контексті масмедійного дискурсу. Визначено два види 

фразеологічної трансформації, зокрема проста та аналітична. Окреслено їх основні ознаки та семантичні особливості. На 
прикладі німецькомовних астрологічних прогнозів проаналізовано найпродуктивніші типи та встановлені основні функції.  
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TRANSFORMATION OF PHRASEOLOGIES IN THE LANGUAGE OF MASMEDIA 

(ON THE EXAMPLE OF GERMAN ASTROLOGICAL FORECASTS) 
 
The aim of the research was to study phraseological transformation in the context of mass media discourse.  It is found 

that the study of phraseology is comprehensive, which allows to study it in different aspects, taking into account the system-
linguistic, linguistic and cultural, linguistic and cognitive and functional areas.  Today the research of phraseological transformations which 
are considered as relevant changes in lexical structure, syntactic structure, semantics of a constant expression acquires special urgency.  It 
is necessary to distinguish between simple and analytical forms of transformation, where the first is to change / delete only the word / 
words in the structure of phraseology, which causes partial changes in the semantics of the language unit, and the second is to 
change not only the structure but also the semantics of permanent expression.syntactic, lexical, morphological changes. 

The study is based on two German women's magazines BRIGITTE, GLAMOUR, which in the German media space are 
particularly popular by relevant topics: fashion, career, beauty, trends and lifestyle, relationships and partnerships. It is established 
that the texts of astrological predictions belong to the address and reference subcontinent, the main purpose of which is to interest 
the reader, the promotion of key ideas of the publication, the formation of worldview.  On the example of German astrological 
predictions, the most productive types of phraseological transformation are analyzed and its main functions are established, 
namely: emotionality, expressiveness, expressiveness, accuracy, etc. It is found that the most part of transformations take place 
both  in the structure and in the semantics of a stable expression.  

Keywords: idiom, phraseology, mass media phraseology, phraseological transformation, mass media, media genre, 
astrological forecast. 

 

Сьогодні вивчення фразеології у лінгвістичних дослідженнях відбувається різноаспектно, а саме: у 

системно-мовному, лінгвокультурному, лінгвокогнітивному й функціональному. Вивчення функції впливу 

досліджуваних одиниць на читацьку авдиторію через формування ставлення до описуваних подій стає 

предметом розгляду масмедійної лінгвістики.  

Аналіз наукових досліджень A. Марковської [4, c. 76–84], А. Петрова [6, c. 54–57], Т. П. Свердан [7] 

та інших показав, що з особливостями функціонування масмедійних фразеологізмів тісно пов’язані процеси 

трансформації, що у фразеології набувають системного характеру. Звісно, що трансформація фразеологізмів 

у масмедійних текстах – явище стилістичного порядку. Вона не може відбуватися сама по собі, без зв’язку з 

текстом (оточенням), у якому фразеологізм функціонує. Тому явище трансформації фразеологізмів й 

розглядається в умовах контексту з урахуванням його впливу на формування нової фразеологічної одиниці 

(ФО), що й визначає актуальність досліджуваної проблеми. 

Розвиток лінгвістичної науки демонструє постійний різносторонній інтерес до дослідження 

фразеологічного фонду у мові масмедіа: фразеологічні інновації у пресі (Н. Г. Лисецька), прагмалінгвістичні 

особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси (А. В. Марковська), прислів’я 

та приказки (В. В. Прутчикова), фразеологічні модифікації у пресі (С. Б. Пташник, Т. П. Свердан, 

Д. Ю. Сизонов). Публікації B. Sandig висвітлюють уживання фразеологізмів у газетних глосах. Однак, 

дослідження трансформацій фразеологічного матеріалу у текстах німецькомовних астрологічних прогнозів 

не здійснювалося. 

Метою наукової розвідки є вивчення способів трансформації фразеологізмів у текстах 

німецькомовних астрологічних прогнозів. 

Виразність масмедійного матеріалу значною мірою залежить від уміння автора статті не тільки 

вдало підібрати потрібний фразеологізм, але й трансформувати його так, щоб він найбільш влучно 

відповідав змісту висловлювання. Створюючи масмедійний текст, при цьому націлюючись на оновлення 
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семантики та структури ФО, осучаснення узуального стійкого виразу, автори часто вдаються до багатьох 

прийомів фразеологічної трансформації, що у мові масмедіа виконує низку стилістичних завдань – надання 

висловлюванням емоційної виразності, експресивності, влучності тощо. У процесі оновлення ФО 

отримують несподіваний, незвичайний вигляд та тим самим викликають підвищену реакцію у читача. В 

цьому, на нашу думку, полягає  механізм виразності фразеологічних трансформацій як стилістичного 

прийому, одного із найпростіших та найдоступніших засобів досягти відчутного ефекту в матеріалах, які 

розраховані на те, щоб впливати на велику читацьку аудиторію. Підтвердження цієї думки знаходимо у 

словах відомого дослідника Ш. Баллі, який писав, що «порушення звичних форм мови посередньо слугують 

експресивності вже одним тим, що вносять у мовлення різноманітність. Не існує нічого більш 

одноманітного, ніж повторення одних і тих самих форм» [2, c. 394].  

Загальновідомим є те, що у функції відтворюваної мовної одиниці фразеологізм завжди має 

достатньо визначене значення та структуру. Проте у масмедійних текстах постійно спостерігаються 

спонтанні перетворення значення і форми ФО, зумовлені їх функціонально-семантичними властивостями як 

особливих експресивних одиниць мовної номінації. При цьому автори використовують прийоми для 

посилення експресивності, модифікації предметно-логічного компонента ФО, що зумовлює оказіональні 

перетворення семантичної структури сталих висловів. Тому в залежності від ставлення авторів до мови і до 

описуваної дійсності відбувається відбір певних стилістичних засобів, оказіональних фразеологізмів із 

певною стилістичною метою (підсилення виразності контексту, гумористичного або сатиричного його 

звучання і т. ін.). 

Варто зауважити, що всі трансформовані фразеологізми повинні викликати у пам’яті людини згадку 

про первісні ФО. Читач співвідносить зміст первісної ФО та її нове, розширене значення у прочитаному 

тексті. Це викликає певний стилістичний ефект - ефект непередбачуваності, який вважається основним у 

медійній комунікації, буде можливий у похідному фразеологізмі лише за умов урахування фонових знань 

реципієнта. Нова експресивність фразеологізму дає можливість загострити наше сприйняття того, заради 

чого написано публіцистичний матеріал, чіткіше розмежувати позитивне і негативне ставлення до описуваних 

фактів. Відтак трансформація фразеологізмів у стилі преси кожної мови будується не лише за 

загальномовними текстотвірними законами, але й за соціолектними і, звичайно, за оказіонально-авторськими.  

Для характеристики трансформації ФО використовуються різні терміни: фразеологічні видозміни, 

перетворення компонентного складу ФО, модифікації, дефразеологізація. Поняття фразеологічної 

трансформації по-різному тлумачиться мовознавцями: наприклад, І. В. Арнольд під модифікацією, або 

трансформацією, фразеологізмів розуміє такі «релевантні зміни в лексичному складі, синтаксичній 

структурі, семантиці, за яких узуально-стала форма фразеологізму протиставляється його оказіональній 

формі» [1, c. 89].  

Фразеологічні модифікації варто розглядати і як оказіональні вживання фразеологізмів із 

перетворенням форми. Так, В. Wotjak зараховує до оказіонального вживання: 1) незвичну актуалізацію 

значення фразеолексем та 2) формальні модифікації ФО з трьома підвидами: а) модифікації компонентного 

складу всередині виразу, б) модифікації зовнішніх актантів, що виходять за рамки виразу, в) комбінації 

першого та другого підвидів [10, c. 177].  

На думку Д. Сизонова фразеологічна трансформація у медійному тексті буває двох типів – проста та 

смислова (аналітична) [8, c. 156]. За простого типу трансформації змінюється / видаляється лише слово / 

слова в структурі фразеологізму, що веде до часткової зміни семантики мовної одиниці: Alles Schlechte 

kommt von oben (nach: Alles Gute kommt von oben), Brett vorm Kopf (nach: ein Brett vor dem Kopf haben). 

Проста трансформація в медійному тексті вимагає обов’язкових фонових знань реципієнтів, адже у разі 

невдалої стилістичної трансформації фразеологізму ефект впливу значно знижується. Саме фонові знання 

реципієнтів дозволяють журналістам не використовувати повністю відомий фразеологізм у медіатексті, а 

лише частково.   

За аналітичного типу трансформації фразеологізм змінюється не тільки в структурному плані, а й 

у смисловому, що пов’язано з синтаксичними, лексичними, морфологічними змінами, н-д: Er hat ein Auge 

auf Emma und die Flinte ins Korn geworfen (nach: ein Auge geworfen haben auf jmdn. / etw. + die Flinte ins Korn 

werfen); Mit dieser Tagespflege können Sie den Tag schon vor dem Abend loben (nach: den Tag vor dem Abend 

nicht loben können) 

Для аналізу фразеологічних модифікацій важливим, на нашу думку, є вивчення не лише 

трансформованої ФО, яка виникла в результаті різноманітних механізмів фразеологічних модифікацій, а й 

твірного фразеологізму, який став або які стали основою для утворення похідної ФО. Саме шляхом 

порівняння словникової форми базового фразеологізму і оказіональної ФО виявляються зміни предметно-

логічного значення, категоріальної семантики, образної основи, емоційного тону, експресивного 

забарвлення та оцінності тощо. Для того щоб описувати ці видозміни необхідно визначити фразеологічну 

основу. Це поняття вже вживалося у різних дослідженнях. Опираючись на дослідження A. Марковської, у 

нашій роботі за основу беремо поняття «словникова форма» фразеологізму, під якою розуміємо 

«фразеологізм з таким компонентним складом, синтаксичною структурою та загальним значенням, яким він 

є лексикографічно кодифікований у словниках» [5, c. 48].  
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Медіажанр «астрологічний прогноз» (гороскоп) увійшов у мовну практику масмедіа приблизно у 

90-х роки ХХ століття, розширивши таким чином коло медіа-текстів адресно-довідкового підконтенту. 

Деякі дослідники пов’язують функціонування цих медіа-текстів насамперед із маніпулятивною функцією 

текстів, загалом запитуваних для дозвілля [9, c. 121]. Як вважає М. Мамич, для класифікації цього 

медіажанру потрібно враховувати те, що: 

1) цей мiкрожанр дає саме iнформацiю i нове знання, яке сприймає читач як дозвiльні, пов’язує їх з 

повсякденно-побутовими потребами. На користь цiєї думки можна ознайомитися iз твердженнями фахiвцiв, 

якi зауважують, що навiть побiжне знайомство з астрологiчним текстом розширює кругозiр (пізнавальна 

функція); 

2) це фактично модифiкований науковий текст у науково-популярну iнформацiю (популяризаторська 

функцiя) [3, c. 190]. 

З огляду на це, гороскоп не лише інформує читачок про ймовірність розвитку подій відповідно до 

розташування планет, а апелюючи до інтересів, потреб читацької аудиторії, пропагує ключові ідеї видання, 

формуючи світогляд. Важлива роль у цьому процесі належить мовним та структурним особливостям.  

Матеріалом дослідження слугували тексти гороскопів двох жіночих журналів BRIGITTE [11], 

GLAMOUR [12]. Вибір саме цих журналів зумовлений їх найбільшою популярністю у німецькомовному 

масмедійному просторі та доступністю для перегляду. Тексти астрологічних прогнозів було відібрано 

упродовж серпня-жовтня 2020 року. Кількісно вибірка становила 235 текстів, у яких виявлено у них 130 ФО. 

Структурно аналізовані журнали схожі та містять:  

1) вступний блок з назвою журналу і переліком тематичних рубрик;  

2) інформаційний блок;  

3) заключний блок, що містить реквізити редакції.  

Німецький ринок жіночих журналів надзвичайно великий та фрагментований. Серед останніх 

тенденцій фахівці визначають: кишеньковий розмір, розширення рядків, використання бренду відомих 

зірок, подальша спеціалізація з урахуванням віку або змісту. Цільова авдиторія - молоді жінки віком 18-29 

років.  Основними темами є мода, краса, тенденції та стиль життя, а  також стосунки та партнерство. 

BRIGITTE (BG) – найякісніший жіночий журнал Німеччини, тираж якого становить близько 800 

000, а кількість читачів близько 3,6 мільйона [13]. Цільова авдиторія журналу – як домогосподарки, так і 

працюючі жінки. Глянець виходить друком кожні два тижні.  

Уперше журнал з’явився у 1886 році під назвою Das Blatt der Hausfrau (Журнал домогосподарки). 

Його цільовою авдиторією була буржуазна домогосподарка середнього класу. Статті здебільшого стосувалися 

проблем виховання дітей та продуктів харчування. Під час Другої світової війни журнал припинив 

публікацію. Знову відновив свою діяльність у 1949 році та був перейменований на Brigitte  у 1954 році.  

Журнал акцентує увагу на темах, що стосуються моди, краси, стилю життя (дім, гостинність, 

подорожі, розваги). Редактори пропонують прочитати захоплюючі історії, даються практичні поради. Палітра 

тематики астрологічних прогнозів досить широка. Наприклад, серед класичних щотижневого, щомісячного 

та річного гороскопів редакція пропонує тематичні прогнози про: здоров’я (Dein Gesundheitshoroskope), 

стосунки (Peartnerhoroskope), харчування (Küche-Horoskope), інтимне життя (Astro-Sex). 

GLAMOUR (GM) – жіночий журнал, який у 1939 році був заснований у США і спочатку називався 

Glamour of Hollywood. Він публікується в 17 країнах: США, Англії, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Росії, 

Польщі, Угорщині, Румунії, ПАР, Мексиці, Греції, Нідерландах, Туреччині, Ісландії та Швеції. У більшості 

країн журнал виходить щомісяця. У США друковане видання було припинено в листопаді 2018 року [12]. 

Тематичними рубриками журналу є: Mode, Beauty, Frisuren, Stars, Liebe, Gewinnspiele, Live, Reisen, 

Horoskope. Зазначимо, що у розділі Horoskope астрологічні прогнози представлені дуже чітко та стисло, 

зокрема: Tageshoroskop, Wochenhoroskop, Monatshoroskop, Jahreshoroskop, Beauty Horoskop, Sex Horoskop.  

Як показав текстовий аналіз вибірки, рубрика гороскоп складається із 12 текстів, які репрезентують 

12 знаків зодіаку: der Widder – Овен, der Stier – Телець, die Zwillinge – Близнюки, der Krebs – Рак, der Löwe – 

Лев, die Jungfrau – Діва, die Waage – Терези, der Skorpion – Скорпіон, der Schütze – Стрілець, der Steinbock – 

Козеріг, der Wassermann – Водолій, die Fische – Риби. 

Серед лексико-семантичних груп виділено: кохання, флірт, інтимні стосунки; зовнішній вигляд; 

робота, кар’єра; спорт; відпочинок. у зазначених групах виявлено такі трансформації ФО:  

Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen. (GM, 04.10.20) (трансформація – Farbe ins 

Spiel bringen – «додати інтриги») – «налагоджувати контакт». 

Das Glück lenkt Löwen in die richtige Richtung. (BG, 03.10.20) (трансформація - jemanden / etwas auf 

die (richtige) Spur bringen) – «направити на істинний шлях».   

An diesem Tag fällt dem Sternzeichen zum Dank eine große Portion Glück in den Schoß (GM, 04.10.20) 

(трансформація – jemandem (wie eine reife Frucht) in den Schoß fallen) – «отримати що-н. без особливих зусиль». 

Auf zur Tat! (BG, 07.08.20) (трансформація – zur Tat schreiten – починати що-н., бути активним). 

Mars macht dich stark und lässt dich Hindernisse an diesem Wochenende besonders leicht überwinden. 

(BG, 19.08.20) (трансформація – «den inneren Schweinehund überwinden» – перебороти власну лінь).  

Sie sollen jetzt auf die Bühne treten und sprechen. (GM, 28.08.20) (трансформація – die Bühne betreten – 

виступати на сцені). 
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Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt Sie Grenzen überschreiten. (GM, 24.08.20) (трансформація – den 

Rubikon überschreiten – «перейти Рубікон; зробити важливий крок»). 

Bemühen Sie sich um ein offenes Ohr Ihren Mitmenschen gegenüber. (GM, 24.08.20) (трансформація – 

ein offenes Ohr haben – «уважно слухати»). 

Wenn Sie andere besser verstehen, finden Sie leichter einen gemeinsamen Nenner. (BG, 22.09.20) 

(трансформація – etwas auf einen (gemeinsamen) Nenner bringen – «що-н. підвести під спільний знаменник»). 

Das sind doch faule Kompromisse. (BG, 20.09.20) (трансформація - Das sind doch faule Fische! – «повна 

брехня»). 

Gönnen Sie sich Ruhe! (BG, 29.10.20) (трансформація – «Ruhe bewahren») – «зберігати спокій». 

Згідно класифікації Д. Сизонова, в аналізованій вибірці фразеологічні трансформації представлені 

простим типом, тобто змінами / видаленням лише слова / слова у структурі фразеологізму, що зумовило 

часткову зміну семантики мовної одиниці, н-д:  

у таких прислів’ях:  

– «Jedem Tierchen sein Partner-Pläsierchen» від «Jedem Tierchen sein Pläsierchen» – «усяк по своєму 

казиться»; 

– «Singeln ist Silber, heiraten ist Gold» від «Reden ist Silber, Schweigen ist Gold» – «Слово – срібло, 

мовчання – золото»;  

– «Die Liebe der Fische kennt keine Begrenzungen und keine festen Regeln» від «Liebe kennt keine 

Grenze»;  

– «Ein trauriger Vogel singt nicht gern» від «Ein voller Bauch studiert nicht gern»;  

– «Träume und Schäume» від «Träume sind Schäume» – «Мрії – піна»;  

– «Erst nach einem Gewitter lernen wir die Wärme der Sonne zu schätzen» від «Erst nach dem Regen 

kommt die Sonne» – «Після дощу – сонце»; 

– «Farbe in Beziehungen bringen» від «Farbe ins Spiel bringen» – «додати інтриги»; 

– «fällt Glück in den Schoß»  від «jemandem (wie eine reife Frucht) in den Schoß fallen» – «отримати 

що-н. без особливих зусиль»; 

– «auf die Bühne treten» від «die Bühne betreten» – «виступати на сцені»; 

– «Grenzen überschreiten» від «den Rubikon überschreiten» – «перейти Рубікон; зробити важливий крок»;  

– finden einen gemeinsamen Nenner від «etwas auf einen (gemeinsamen) Nenner bringen» – «що-н. 

підвести під спільний знаменник»; 

– «Lass dein Herz entscheiden» від «sein Herz sprechen lassen» – «почуття говорять самі за себе», «йди 

за покликом серця»; 

– «Nägel mit Köpfen machen» від «einen Nagel im Kopfe haben» – 1) бути зарозумілим, пихатим; 

2) бути придуркуватим; 

– «Lassen sich einige Dinge klären!» від «das Kind beim (rechten) Namen nennen» – «називати все 

своїми іменами»; 

– «den ersten Schritt wagen» від «den ersten Schritt tun» – «почати»; 

– «klebt an der Backe» від «etwas an der Backe haben» – «обтяжити кого-н.»; 

– «Auf zur Tat!» від «zur Tat schreiten» – починати що-н., бути активним; 

– «Gedanken lesen» від «jemandes Herz lesen» – «пізнати почуття»; 

– «lenkt Löwen in die richtige Richtung» від «jemanden / etwas auf die (richtige) Spur bringen» – 

«направити на істинний шлях».   

– «eine gemeinsame Linie verfolgen» від auf «gleicher Linie liegen / sein / stehen» – «займати однакове 

становище з ким-н.; ні в чому не поступатися перед ким-н.»; 

– «lässt dich Hindernisse überwinden» від «den inneren Schweinehund überwinden» – перебороти власну лінь; 

– «die Zügel in die Hand nehmen» від «die Zügel fest in der Hand halten / haben» – «тримати кермо 

влади у своїх руках»; 

– «Das Schaf im Porzellanladen» від «sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen» – «поводитися 

як слон у посудній крамниці; незграба». 

Такі трансформації у структурі прислів’ї мають жартівливий характер. Їх використовують з метою 

посилення експресивності висловлювання та, водночас,  для реалізації однієї із функцій гороскопів – 

розважальної. 

В аналізованій вибірці виявлено також трансформації аналітичного типу, де зміни відбулися у 

змістовому плані, як от:  

– «Es hat mit dem Schlagen gar keine Eile», «Gut Ding will haben Weile» від «Eile mit Weile!» – 

«Поспішай повільно!»; 

– «Man baute nicht Rom in einem Tag» від «Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut!» – «Рим не 

один день будувався»; 

– «Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiss» від «Was du heute kannst besorgen, das verschiebe 

nicht auf morgen» – «краще сьогодні, ніж завтра»; 

– «Aller Anfang ist nicht schwer» від «Aller Anfang ist schwer» – «аби почати, а там воно піде». 

http://www.kostenlos-horoskop.de/liebeshoroskop/fische/
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Встановлено, що здебільшого зміни відбуваються шляхом заміни окремих компонентів ФО, а саме: 

дієслів (treten – betreten, finden – bringen, entscheiden – sprechen lassen, wagen – tun, kleben – haben, verfolgen – 

liegen / sein / haben, nehmen – halten / haben), іменників (Beziehungen – Spiel, Glück – reife Frucht, Grenze – 

Rubikon, Gedanken – Herz), прийменників (auf, mit – im, in die – in der), множина та однина іменника (Nägel 

mit Köpfen - einen Nagel im Kopfe) тощо. Виявлено також антонімічні пари, як от: nicht schwer – schwer тощо. 

Таким чином, у мові сучасного німецькомовного масмедіа активно функціонують сталі 

словосполучення, що зазнають різноманітних авторських перетворень, для яких доцільним вважаємо 

використовувати термін «трансформація» фразеологізмів. Для надання висловлюванням емоційності та 

експресивності редактори інколи вдаються до трансформацій як структури, так і змісту ФО.  
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НІМЕЦЬКИЙ ІНФІНІТИВ У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ 
 

У статті розглянуто основні ознаки інфінітиву, виявлена специфіка його граматичних та синтаксичних функцій у 
сучасній німецькій мові. З’ясовано, що інфінітиву частково притаманні властивості як дієслова, так і іменника. Тому інфінітив 
вважається морфосинтиксично гібридним явищем, що в рамках класифікації частин мови знаходиться між іменником та 
дієсловом. 

Ключові слова: інфінітив, іменник, дієслово, граматичні категорії, синтаксичні функції. 
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GERMAN INFINITIVE IN THE SYSTEM OF PARTS OF SPEECH  
 

The article deals with the main features of the infinitive, the specifics of its grammatical and syntactic functions in modern 
German language. It is found out that the infinitive has partial properties of both the verb and the noun. Therefore, the infinitive is 
considered a morpho-syntactically hybrid phenomenon, which is between the noun and the verb in the classification of parts of 
speech. 

The author proves that although infinitive and differs from a verb that it has no personal forms and the form of number, 
however as well as a verb expresses an action, process or state, has grammatical categories of time and state. The concept of 
infinitive time is special, because it does not express absolute time, but only the temporal ratio of actions. This time value is 
expressed in two forms Infinitive Present / Infinitive I and Infinitive Perfect / Infinitive II. The use of Infinitive I is responsible for 
the simultaneity or continuity of action, and Infinitive II for premature action. The grammatical category of the state of the German 
infinitive has six different forms: Infinitive I Active, Infinitive II Active, Infinitive I Passive, Infinitive II Passive, Infinitive I Stative, 
Infinitive II Stative. The affinity of the infinitive to the verb can be traced in the possibility of the formation of analytical verb forms 
(Future I, Future II, Conditional I, Conditional II), as well as in the function of the predicate in the sentence. 

As a result of the research it has been found that as well as a noun, the infinitive can express an action, process or state 
without specifying the person, number, method and time, it is easily substantivized and performs the appropriate syntactic 
functions. 

The analysis allows us to assert the powerful potential of the infinitive in the syntactic context, because it can perform the 
functions of both the main members of the sentence (subject, predicate) and secondary (object, attribute, adverbial modefier). This 
syntactic polyfunctionality of the infinitive distinguishes it from verb finite forms, which act only as a predicate. 

Keywords: infinitive, noun, verb, grammatical categories, syntactic functions. 

 

Постійний рух та зміни є характерними ознаками мовних систем, що спонукає мовознавців до 

проведення досліджень на різних етапах їхнього становлення та розвитку. Проблема класифікації частин 

мови в контексті динамічного розвитку німецької мови завжди привертала увагу науковців. Так, розуміння 

граматичного статусу інфінітива ніколи не було однозначним, питання його двоїстої природи донині 

привертає увагу мовознавців сучасності. Ґрунтовним дослідженням цього мовного явища у німецькій мові 

займались такі лінгвісти як Л. А. Долгополова [1], О. І. Москальска [2] G. Bech [3], J. Buscha [4], Helbig G. 

[4], J.F. Marillier [5], C. Rozier [5]. В силу багатофункціональності та частого вживання інфінітива у сучасній 

німецькій мові посилюються актуальність дослідження його значущості у загальній картині мовної системи. 

Метою нашого дослідження є встановити основні властивості німецького інфінітива задля 

визначення його статусу у системі частин мови. Об’єктом дослідження слугує інфінітив у сучасній 

німецькій мові. До завдань дослідження належить: проаналізувати основні ознаки німецького інфінітиву, 

визначити його роль у системі частин мови. 

Більшість лінгвістів вважає, що інфінітив як і дієприкметник у німецькій мові є іменними формами 

дієслова, що позначають дію поза безпосереднім зв’язком з поняттям особи, числа й абсолютного часу. 

Однак притаманні інфінітиву властивості як дієслова, так і іменника роблять його морфосинтиксично 

гібридним явищем, що в рамках класифікації частин мови знаходиться між іменником та дієсловом. 

У дослідженні L. Gaeta зазначається, що дієслівні ознаки інфінітиву відображаються тоді, коли він є 

частиною дієслівного комплексу з часткою zu (zu lesen, zu lachen), за необхідністю з використанням 

уточнювальних прислівників (schnell zu fahren, langsam zu essen), а також із наявністю комплементів (Pilze 

im Wald zu suchen ist gefährlich), що є неможливим для номінального інфінітиву, оскільки тоді можливо 

лише його узгодження з означеннями (das Suchen der Pilze/von Pilzen). Про іменні інфінітиви йдеться, на 

думку науковця, коли вони виступають з означальними словами у вигляді артиклів чи вказівних 

займенників (dieses Lachen, das Herumirren) або з означеннями у формі прикметників чи іменників в 

родовому відмінку (kurzes Spazierengehen, Bellen des Hundes) [6]. Ці твердження знаходять також 

аргументацію у праці мовознавця M. Bierwisch, який вважає, що оскільки немаркований (чистий) інфінітив, 

(Irren ist menschlich), можна перетворити на дієслівний: (Zu irren ist menschlich) або іменний (Das Irren ist 

https://www.hugendubel.info/result?bpmquery=A%3A%22marillier%20jean%20f%22
https://www.hugendubel.info/result?bpmquery=A%3A%22rozier%20claire%22
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menschlich), то таким чином можна стверджувати щодо існування інфінітивів двох типів: дієслівного та 

іменного [7]. E. Leiss переконана у тому, що інфінітиви, володіючи як номінальними так і дієслівними 

ознаками, повинні визначатись як нейтральна частина мови, відповідна дієслівна чи номінальна 

ідентифікація якої виявляється на синтаксичному рівні шляхом моносемантизації [8]. Підтвердженням 

міжчастиномовної приналежності інфінітива в німецькій мові можна вважати той факт, що межа між 

інфінітивом та іменником завжди були нечіткою, оскільки кожний інфінітив може бути субстантивованим 

(leben – das Leben, lesen – das Lesen) і навіть отримати парадигму іменникових закінчень категорії відмінка: 

das Leben – des Lebens. Субстантивований інфінітив пишеться з великої букви та вживається з артиклем 

середнього роду. Субстантивація інфінітива надзвичайно поширена у сучасній німецькій мові, вона 

уможливлює позначення дії, процесу, стану за допомогою іменника: das Leben, das Wissen, das Denken. Як 

правило, субстантивовані інфінітиви не мають множини. Проте іноді, в результаті демотивації, вони можуть 

втрачати свої дієслівні характеристики і тоді означають конкретні предмети і утворюють множину. 

Значення дії в таких іменниках нейтралізується. Близькість інфінітива з іменником розглядає у своєму 

дослідження Л. Долгополова, яка дотримується думки, що синтетична форма інфінітива, яка також має назву 

«чистого інфінітива», за своїм походженням є застиглою відмінковою формою іменника. Дослідниця вважає, 

«що основним джерелом виникнення інфінітива в німецькій мові є застигла форма іменника в давальному 

відмінку із суфіксом -no-, яка згодом включається в іменну парадигму і долучається до продуктивного на 

той час типу відмінювання» [1, c. 25]. 

За теорією репрезентації Б. Абрамов [9], О. Москальська [2] відображають інфінітив у такій 

структурі: 

1) форма власне дієслівної репрезентації (фінітум);  

2) форма субстантивної репрезентації (інфінітив);  

3) форма ад’єктивної репрезентації (партицип). 

На думку Л.А. Долгополової останні дві мають іменну форми репрезентації: вони можуть 

представляти процес / стан як предмет (субстантивна форма репрезентації, інфінітив) або ознаку (ад’єктивна 

форма репрезентації, дієприкметник). Таким чином, за характером позначення інфінітив протиставляється 

особовим формам дієслова, а за характером іменної репрезентації – дієприкметнику І та ІІ. Інфінітив 

характеризує субстантивна форма з мінімальним ступенем її репрезентації [10, с. 8].  

Неодностайність поглядів на класифікацію частин мов полягає у тому, що є граматичні одиниці, які 

відповідають критеріям декількох мов. Це твердження підтримує І. Р. Вихованець вважаючи, що «в системі 

частин мови можливі проміжні утворення, які або розподіляються відповідними групами між різними 

частинами мови, або являють собою морфологічні двочастиномовні загальні форми із закладеними в них 

потенційними закономірностями закріплення за певною граматичною сферою» [11, c. 81]. 

Якщо взяти до уваги синтаксичну роль інфінітиву у реченні, то на відміну від дієслівних фінітних 

форм, які виступають лише у ролі присудка, інфінітив вирізняється своєю багатофункціональністю. Він 

може стояти у реченні як самостійно так і утворювати сполучення, виступати у ролі різних членів речення: 

як підмет, додаток, обставина, означення або як присудок чи його частина. 

В ролі самостійного присудка інфінітив зустрічається лише у наказовому значенні і є незалежним: 

Dreimal am Tag Tabletten einnehmen! – Таблетки приймати тричі на день! 

Bitte den Rasen nicht betreten! – По газону не ходити! 

Натомість вживання інфінітиву в ролі частини складного дієслівного присудка є більш поширеним 

та спостерігається після низки певних дієслів і тому в таких випадках він стає залежним. Наприклад, як 

складова частина дієслівного присудка, інфінітив вживається з модальними дієсловами: dürfen, können, 

mögen, müssen, sollen, wollen. Тобто вираження об’єктивної чи суб’єктивної модальності здійснюється за 

допомогою модальних дієслів, а інфінітив відіграє роль повнозначного дієслова.  

In diesem Museum darf man auch fotografieren. – В цьому музеї дозволяється фотографувати. 

Du solltest vorsichtiger sein. – Тобі варто бути обережнішим. 

Єдиний предикативний комплекс утворює інфінітив з напівмодальними або модифікованими 

дієсловами, до яких належать: brauchen, glauben, lassen, scheinen,vermögen, verstehen, wissen. На відміну від 

вживання інфінітива з модальними дієслова, після цих дієслів перед інфінітивом є обов’язковою частка zu. 

Wir brauchen uns nicht zu beeilen. – Нам не потрібно поспішати. 

Es scheint schon spät zu sein. – Здається вже пізно. 

Автори граматики Дуден, окрім вище згаданих слів, до модифікованих дієслів відносять наступні: 

bleiben, bekommen, drohen, gedenken, kommen, pflegen, suchen [12, с. 92], що також вимагає використання 

маркованого інфінітива. 

Er pflegt immer vor dem Essen ein Glas Wasser zu trinken. – Перед іжою він випиває зазвичай склянку 

холодної води. 

Ich gedenke morgen früh abzufahren. – Я збираюсь завтра зранку вирушити в дорогу. 

Окрім модальних та модифікованих дієслів існує ще низка дієслів, які у свій предикативний 

комплекс включають інфінітив з часткою zu та позначають перебіг діяльності: anfangen, beginnen, fortfahren, 

aufhören.  
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Er hört endlich auf, zu rauchen. – Нарешті він кидає палити. 

Sie begann, eine neue Fremdsprache zu lernen. – Вона почала вчити нову іноземну мову. 

Модального значення у поєднанні з інфінітивом та часткою zu набувають дієслова haben та sein. 

Аналітична форма haben+zu+Infinitiv має активне значення і виражає необхідність: 

Man hat die Frage sofort zu beantworten. – Потрібно одразу дати відповідь на питання. 

Конструкція sein+zu+Infinitiv має пасивне значення і може виражати як необхідність, так і можливість: 

Die Frage ist zu beantworten. – Потрібно відповісти на питання. 

Dieses Problem ist leicht zu lösen. – Цю проблему можна легко вирішити. 

Як частина складного дієслівного присудка інфінітив зустрічається в аналітичних конструкціях 

майбутнього часу Futur I і Futur II, де інфінітив несе лексичне навантаження змісту, а допоміжне дієслово 

werden відповідає за узгодження з підметом. Присудок форми Futur I складається лише з двох частин і 

виражає здебільшого майбутність: 

Er wird am Montag zurückkommen. – Він повернеться у понеділок. 

Конструкція Futur II є більш громіздкою, адже містить три компоненти, два з яких утворюють 

Infinitiv II. До того ж значення цієї конструкції може бути зовсім різним. Наприклад Futur II досить часто 

демонструє завершеність дії у майбутньому: 

Sie wird nächste Woche ihre Deutschprüfung abgelegt haben. – Наступного тижня вона складе свій іспит. 

Крім того, Futur II може виражати припущення: 

Sie sind schnell nach Hause zurückgekommen. Sie werden das Taxi genommen haben. – Вони швидко дістались 

додому. Певно вони взяли таксі.  

За допомогою форми Futur II може також висловлюватись наполеглива вимога: 

In 5 Minuten wirst du dein Zimmer aufgeräumt haben. – Через п’ять хвилин твоя кімната має бути прибраною.  

Інфінітив виконує функцію предикату у поєднанні з претерітальною формою умовного способу 

дієслова werden (würde) у структурі граматичних конструкцій Konditionalis І та Konditionalis ІІ. Форма 

Konditionalis I демонструє умовність по відношенню до теперішнього чи майбутнього: 

Er würde ein neues Auto kaufen. – Він би купив нове авто. 

Аналітична форма Konditionalis IІ дозволяє виразити нереалізоване бажання у минулому: 

Ich würde sehr gerne Weihnachtsmarkt in Berlin besucht haben. – Я б з задоволенням побував би на різдвяному 

ярмарку у Берліні. 

Синтаксична поліфункціональність німецького інфінітиву дозволяє йому виступати в реченні не 

лише присудком, а й підметом, у функції якого він є незалежним. Як підмет інфінітив може утворювати з 

іншими словами інфінітивну групу, стояти як на початку речення, так і в кінці. Якщо інфінітив стоїть 

після основного речення, то тоді речення починається з кореляту es: 

Viel Obst und Gemüse zu essen, ist sehr gesund. – Їсти багато фруктів та овочів – корисно для здоров’я. 

Es ist gesund, viel Obst und Gemüse zu essen. 

Особливо чітко демонструє властивості іменника субстантивований інфінітив у функції підмета.  

Radfahren ist umweltfreundlich. – Їздити велосипедом – добре для навколишнього середовища. 

Lesen bringt mir Spaß. – Читання приносить мені задоволення. 

Досить часто у функції додатка вживається залежний інфінітив, який може бути поширеним і 

непоширеним. В цій ролі його можна зустріти після таких дієслів як bereuen, behaupten, bedauern, 

versprechen, hoffen, bitten, vorschlagen. У таких випадках інфінітив вживається з часткою zu. 

Er behauptet, ihre Stimme erkannt zu haben. – Він стверджує, що впізнав її голос. 

Sie hofft, ein neues Leben zu beginnen. – Вона сподівається розпочати нове життя. 

Після таких прикметників та дієприкметників як bereit, sicher, froh, zufrieden, stolz, gezwungen, 

verpflichtet, überzeugt, überrascht, entzückt теж вживається маркований інфінітив та виконує синтаксичну 

функцію додатка. 

Wir sind froh, Sie kennengelernt zu haben. – Ми раді з Вами познайомитись. 

Er war überrascht, ein Geschenk bekommen zu haben. – Він був здивований, отримавши подарунок. 

У поєднанні з дієсловами sehen, hören, fühlen та наявністю додатка у знахідному відмінку інфінітив 

утворює конструкцію accusativus cum infinitivo, вживається без частки zu, визначається як чистий або 

немаркований, та виступає також додатком. 

Sie sieht Kinder im Hof spielen. – Вона дивіться як діти граються на подвір’ї. 

Er hörte sein Herz klopfen.  – Він чув як тремтіло його серце. 

Вживання інфінітиву після дієслів lehren, lernen, helfen носить особливий характер, оскільки 

використання частки zu з інфінітивом коливається:   

Er lernt Ski laufen. – Він вчиться кататись на лижах. 

Sie lehrt ihre Tochter schreiben. – Вона навчає свою доньку писати. 

Якщо інфінітив вживається для граматичного вираження різних обставин способу дії, то він 

утворює відокремлені інфінітивні конструкції um … zu + Infinitiv, statt (anstatt) … zu + Infinitiv, ohne … zu + 

Infinitiv. Отже, у цьому разі можна говорити про його синтаксичну функцію обставини. Значення обставини 

мети, причини та наслідку відіграє конструкція um … zu + Infinitiv: 
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Sie besorgte eine neue Brille, um besser zu sehen. – Вона придбала нові окуляри, щоб кращу бачити. 

Er geht zur Apotheke, um Medikamente zu kaufen. – Він йде в аптеку, щоб купити ліки. 

Обставина способу дії із заперечним значенням виражається такими інфінітивними зворотами як 

ohne … zu + Infinitiv, statt (anstatt) … zu + Infinitiv: 

Sie ging fort, ohne sich zu verabschieden. – Вона пішла, не прощаючись. 

Sie ging fort, ohne sich verabschiedet zu haben. – Вона пішла, не попрощавшись. 

Конструкція (anstatt) … zu + Infinitiv виконує функцію обставини способу дії і вказує на те, що 

очікувана дія заміняється іншою: 

Du solltest dein Zimmer aufräumen, anstatt den ganzen Tag fernzusehen. – Ти повинен прибрати 

кімнату, замість того щоб цілий день дивитись телевізор. 

Багатофункціональність інфінітиву у синтаксичному аспекті доповнює його роль означення, яку він 

набуває після абстрактних іменників (Lust, Wunsch, Gelegenheit, Möglichkeit, Absicht, Hoffnung haben): 

Ich habe den Wunsch, ins Gebirge zu fahren. – В мене бажання поїхати в гори. 

Er hat Lust, am Wochenende ins Freie zu fahren. – Він хоче на вихідних поїхати на природу. 

Отже, проведений вище аналіз дозволяє стверджувати про потужний потенціал інфінітиву у 

синтаксичному контексті, адже він може виконувати функції як головних (підмета, присудка) так і 

другорядних членів речення (додатка, обставини, означення). 

Якщо розглядати інфінітив з точки зору морфології, то на відміну від дієвідмінюваних форм 

дієслова, які відповідають особі й числу, виражають час та спосіб, інфінітив лише чітко відображає 

перехідність та неперехідність стану. Перехідність полягає у тому, що дієслово вимагає іменника чи іншого 

повнозначного слова, що виступає в ролі іменника, у знахідному відмінку без прийменника (besuchen, 

besichtigen, sehen, lesen). Натомість неперехідність проявляється у тому, що стан або дія, що позначає 

дієслово не переходить на інший предмет і в структурі речення не вимагається залежне слово у знахідному 

відмінку (gehen, fahren, laufen, sitzen). 

Можливість утворення аналітичних форм інфінітиву наближає його до спільних ознак з фінітними 

формами дієслова, оскільки мова йде про категорію стану та часу. Своєрідність категорії часу для інфінітиву 

виражається в тому, що він виражає не абсолютний час, а лише часове співвідношення дій. Це часове значення 

відображається у двох формах Infinitiv Präsens=Infinitiv I та Infinitiv Perfekt=Infinitiv II. Вживання Infinitiv І 

відповідає за одночасність або наступність дії (Es freut mich, Sie kennen zu lernen. – Мені приємно з Вами 

познайомитись), а Infinitiv II, утворений за допомогою Partizup ІІ та інфінітивів дієслів haben або sein, 

демонструє передчасність /завершеність дії (Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben. – Мені приємно, що з 

Вами познайомився). Утворення аналітичних форм відбувається за принципом вибору допоміжного дієслова 

як і при утворенні перфекта, тобто з допоміжним дієсловом haben вживаються: а) перехідні дієслова:gelobt 

haben, gemalt haben, repariert haben; б) зворотні дієслова: sich gekämmt haben, sich angezogen haben; sich 

vorgestellt haben; в) безособові дієслова, що означають явища природи:geregnet haben, geblitzt haben, 

geschneit haben;г) безособові дієслова, що означають відчуття людини: gedürstet haben;д) неперехідні дієслова, 

що означають стан або почуття:gelacht haben, geschlafen haben, gelebt haben; з допоміжним дієсловом sein: 

а) неперехідні дієслова, що означають переміщення у просторі: gelaufen sein, gekommen sein, gegangen sein; 

б) неперехідні дієслова, що означають перехід з одного стану в інший: erkrankt sein, gestorben sein, 

eingeschlafen sein; в) допоміжні дієслова sein i werden: gewesen sein, geworden sein.  

Посилаючись на неповну парадигму часу інфінітиву і навіть визначаючи його як нульову форму, 

деякі дослідники спростовують його належність до такої частини мови як дієслово [13], в той час як 

більшість вважають, що інфінітив займає проміжне місце між дієсловом та іменником [8]. На користь 

дієслівних ознак говорить можливість інфінітиву виражати категорію стану. Якщо Infinitiv I активного стану 

виражається за допомогою однієї форми (lernen, lesen), то для утворення інфінітиву I пасивного стану 

долучаються аналітичні засоби так, що ця форма складатиметься з Partizip ІІ та інфінітивної форми дієслова 

werden (gelernt werden, gelesen werden) чи sein (gelernt sein, gelesen sein) в залежності від виду пасивного 

стану (для пасивного стану процесу – werden, для пасивного стану результату – sein). Infinitiv ІІ пасивного 

стану формується з Partizip ІІ відмінюваного дієслова та Infinitiv ІІ допоміжного дієслова werden, при чому 

Partizip ІІ дієслова werden вживається в старій короткій формі worden: gelobt worden sein, gefragt worden sein, 

gebeten worden sein. У формі Stativ – gebaut gewesen sein, з Partizip ІІ відмінюваного дієслова та Infinitiv ІІ 

дієслова sein. Отже, система форм стану німецького інфінітиву налічує шість різних типів: Infinitiv I Aktiv, 

Infinitiv II Aktiv, Infinitiv I Passiv, Infinitiv II Passiv, Infinitiv I Stativ, Infinitiv II Stativ.  

Таким чином, проведений аналіз дозволяє констатувати, що як іменник інфінітив може виражати 

дію, процес або стан без зазначення особи, числа, способу й часу, він легко субстантивується та виконує у 

реченнях функції підмета, додатка, обставини, означення. Від дієслова інфінітив відрізняється тим, що 

немає особистих форм та форми числа, однак як і дієслово виражає дію, процес або стан, має граматичні 

категорії часу та стану, валентність; вживається для утворення аналітичних дієслівних форм (Futur I/II, 

Konditionalis I/II, Infinitiv Passiv I/II, Infinitiv Stativ I/II), виконує в реченнях функцію присудка. Тому, те, що 

інфінітив має більшість семантико-морфологічних ознак дієслова, дозволяє нам віднести його до цієї 

частини мови. 
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Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні становлення німецького інфінітиву у 

різні періоди розвитку задля розуміння його сучасної ролі у загальній системі німецької мови. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. 

ФОНЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

У статті розглянуто основні підходи до проблеми нормативності та варіативності німецької мови, проаналізовано 
систему становлення вимови німецької мови, особливостей лексикографічної системи німецької вимовної норми в контексті 
процесу формування і розвитку німецької літературної мови, визначено основні тенденції розвитку норми літературної 
німецької мови у фонетичному контексті. 

Ключові слова: норма, літературна німецька мова, варіативність, орфоепія, кодифікація, розвиток. 
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PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE LITERATURE  

OF THE GERMAN LANGUAGE. PHONETIC ASPECTS 
 

Linguists emphasize the importance of a structural-systematic approach to language learning, which helps to increase 
interest in solving the problem of language normativeness. The term "norm", like many other terms in linguistics, is polysemous. At 
the same time, an important and still insufficiently disclosed aspect of the study of language norms is the definition of its essence in 
nationally heterogeneous languages, in particular in German standard language, which actualizes the study of autonomous norms 
of national variants of German, their identical and nationally specific features. Understanding the uniqueness of the codification of 
phonetic realities in the German language is relevant in the context of the traditions of Western European lexicography and the 
process of globalization and increasingly affects the linguistic spheres. 

The article is dedicated to the study of the notion of German orthoepic norm, the problem of its definition and 
mechanisms of its formation. The notion of the norm is rather ambiguous and its different aspects are usually highlighted by 
scientists when giving its definition. Generally they mark out two principal dimensions in the notion of the norm: the objective norm 
and the subjective norm. In conditions of community development, continuous linguistic and social changes, interdependent and 
interacting, the norm is a fundamental regulator of speech activity. It is clear that normative speech is the obligatory sign of well-
educated, cultured person and the culture of sounding speech is an important aspect of national culture such as the culture of 
written word, communication or social life in general. The orthoepic German norm has been evolved in the process of 
Germanlanguage development. It is absolutely related to historical, social and culture processes. The norms are not invented by 
philologists, they reflect a certain stage of literary language development. In the article the role of the norm and its place in the 
language is defined and norm evolution in the process of language establishment and development is considered/ 

Keywords: norm, literary German language, variability, orthoepy, codification, development. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Лінгвісти підкреслюють важливість структурно-

системного підходу до вивчення мови, що сприяє посиленню інтересу до розв’язання проблеми 

нормативності мови. Термін «норма», як і багато інших термінів лінгвістики, полісемічний. Водночас 

важливим та досі недостатньо розкритим аспектом дослідження мовної норми постає визначення її сутності 

у національно гетерогенних мовах, зокрема в німецькій стандартній мові, що актуалізує вивчення 

автономних норм національних варіантів німецької мови, їхніх ідентичних і національно специфічних рис в 

наш час. Осмислення своєрідності кодифікації фонетичних реалій в німецькій мові є актуальним в контексті 

традицій західноєвропейської лексикографії та процесу глобалізації та все глибше торкається мовних сфер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на 

які опирається автор. 

Категорія мовної норми, проблема її взаємозв’язку із системою мови отримали різноаспектне 

теоретичне обґрунтування у працях Е. Косеріу, Л.О. Вербицької, Л.П. Крисіна, В.О. Іцковича, при цьому 

складна лінгво-соціальна природа мовної норми зумовила неоднорідність підходів до її тлумачення. 

Проблемою становлення та розвитку норми німецької літературної мови займаються як вітчизняні 

(Л. Щерба, Л. Зиндер, Т. Строєва, В. Жирмунський, О. Москальська, А. Домашнєв, Р. Потапова), так і 

зарубіжні дослідники (В. Фіетор, Т. Зибс, Г. Крех, Е. Шток, Ф. Шиндлер). Підходи до проблеми кодифікації 

німецької вимови розроблялися та вирішувалися вченими-германістами Х. Вігандом, М. Шлепером, 

Е. Штоком, Е.-М. Крех, Р. Потаповою.  

Метою нашої статті є аналіз системи становлення вимови німецької мови, особливостей 

лексикографічної системи німецької вимовної норми в контексті процесу формування і розвитку німецької 

літературної мови. Це дозволяє встановити особливості формування системи німецької орфоепії; 

проаналізувати на матеріалах різних лексикографічних джерел кінця XVIII – початку XXI століть динаміку 

процесів у нормативній німецький вимові на тлі загальномовних змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До ХХ століття в основі норми вимови певної 

національної мови лежала, як правило, вимова жителів столиці певної країни, яка була не тільки політичним 

і економічним, а й культурним центром, еталоном моди і останніх тенденцій в різних сферах. Слід 
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зазначити, що в німецькій мові становище інше. Це стає зрозумілим при вивченні історії німецького народу 

і, зокрема, при вивченні процесу становлення німецької національної мови. 

Вивчення найдавніших стадій розвитку германських мов ускладнюється відсутністю писемних 

пам’яток. Однак і в більш пізній період з точки зору мови пам’ятки древньої високонімецької мови мали 

дуже мало спільного, тому що на той час не існувало міцної орфографічної традиції. Внаслідок тривалої 

феодальної роздробленості і загальної відсталості суспільного розвитку Німеччини в період пізнього 

Середньовіччя, процес утворення німецької національної мови відбувався набагато повільніше, ніж у 

розвинутих західних країнах поширюючись в цілому від XIV до XIX ст. Якщо основи писемної норми 

німецької мови були закладені вже до XVI в. (Епоха реформації), то уніфікація розмовної мови навіть 

панівних класів могла вважатися завершеною лише у другій половині XIX ст. Отже, характерною 

особливістю  початкового рівня становлення німецької національної мови став книжковий характер мовної 

нормалізації, при збереженні значних відмінностей в усній мові суспільних груп. 

Як вже зазначалося, у XIV – XVI ст., коли під впливом політичних та економічних процесів 

централізації у таких європейських країнах, як Англія та Франція, територіальні діалекти концентрувалися в 

єдину національну мову [4, с. 67], у Німеччині відбувалося послаблення центральної державної влади, 

Священна Римська Імперія розпалася, а на її місці виникло багато князівств. Найбільші з них конкурували за 

ведучу роль у політичному та економічному житті країни. Основою національної мови в європейських 

державах став діалект головного економічного, політичного і культурного центру (Лондон, Париж, Москва). 

А багаточисельні німецькі міста виникали в основному на «околицях» Німеччини: на Рейні, Дунаї, 

узбережжі Балтійського та Північного морів. Вони мали власні політичні інтереси і не підтримували спроби 

центральної влади об'єднати країну [6, с. 29]. У XVІ – XVIІ ст. внаслідок формування нових умов розвитку 

світового ринку та Тридцятирічної війни Німеччина зазнала економічного та політичного занепаду. 

Внаслідок феодальної роздробленості та відсталості суспільного розвитку процес утворення національної 

мови відбувався дуже повільно, розтягнувшись від XVІ до XIХ ст. Отже, недостатня інтенсивність 

міжтериторіальних зв’язків і відносин, відсутність єдиного центру країни – всі ці обставини завадили 

безпосередній уніфікації розмовної мови в процесі живого обміну і зміщення. Але навіть зараз, коли 

словники встановили правила вимови на основі експериментальних і теоретичних досліджень, залишається 

спірним урегулювання та кодифікація таких фонетичних явищ, як вокалістична та консонантна реалізація 

звука "r"; реалізація редукованого "ə"; аспірація глухих приголосних "p", "t", "k"; принципи оглушення 

дзвінких приголосних; фоностилістичні варіанти. [2, с. 43]. 

Питання про мовну норму у Німеччині обговорювалося з XVІІІ ст. За мовну уніфікацію виступали 

Й. Готтшед та Й. Аделунг [5, с. 172]. У другій половині XVIІІ ст. та на початку XIХ ст. виникла класична 

національна література, філософія, гуманістичні науки. Уніфікація писемної мови визначила нагальну 

уніфікацію вимови. На початку XVIІІ ст. спостерігалися територіальні відмінності у вимові. У Відні 

вимовлялися старі дифтонги («fues» (Fuß)), -scht замість –st («luscht» (Lust), «gascht» (Gast)). У Пфальці теж 

вимовляли –scht замість –st, а також делабіалізували голосні («heren» (hören), «bes» (böse), змішували «t» і 

«d» (відсутня дзвінкість). У Берліні змішували «j» i «g» на початку слова («jejaget» (gejagt), «verjangen» 

(vergangen), «geger» (Jäger), «guhng» (jung)). Й.В. Гете зберіг у вимові особливості рідного франкфуртського 

діалекту, а Ф. Шіллер – швабського, що відобразилося також у римах їхніх віршів. У Й.В. Гете римувалися 

neige: schmerzenreiche, Ende: Testamente, steigen: reichen, Freude: heute. У Ф. Шіллера римувалися Gesängen: 

schwingen, Finger: Sänger, beschimmert: dämmert, Kleider: heiter, raten: baden, Gewinst: Dienst [4, с. 93]. До 

кінця XIХ ст. дуже помітними були варіанти вимови у Берліні, Гамбурзі, Кельні, Франкфурті, Мюнхені, 

Відні. Критерієм правильності літературної вимови вважалася орфографічна і графічна норма. Але дуже 

часто графічний образ слова допускав декілька трактувань («Tag» Ta[k] i Ta[x], «Weg» We[k] i We[ç]). 

Спробою створити такий критерій стала так звана "сценічна вимова". З метою регулювання німецького 

сценічного мовлення 1898 року в Берліні була ініційована нарада філологів-германістів та діячів сценічного 

мистецтва, підсумком роботи якої стала публікація Теодора Зібса «Німецька сценічна вимова» („Deutsche 

Bühnenaussprache“) [7, с. 227]. Комісія прийняла висунуту фонетистом В. Фіетором формулу зразкової 

німецької вимови, засновану на «північнонімецькій вимові верхньонімецької літературної мови» з 

наступними характерними особливостями: чітка вимова дзвінких проривних [b], [d], [g], вимова глухих 

проривних [p], [t], [k] з придихом, обов’язкова лабіалізація. Згодом Т. Зібс розширює сферу чинності 

сценічної вимови та розглядає сформовану в професійній комунікації акторів виразну, діалектно нейтральну 

форму мовлення за основу для кодифікації орфоепічної норми німецької мови. Позиція укладача знаходить 

відображення у зміні назв наступних видань словника: «Deutsche Bühnenaussprache – Hochsprache» (1922), 

«Deutsche Hochsprache – Bühnenaussprache» (1957). Проте поширення впливу сценічної вимови на інші 

ситуативні контексти, її використання в якості керівництва для шкільної освіти, звукового кіно, радіо, не 

підкріплене дослідженнями фонетичних параметрів мовлення відповідних галузей комунікації, спричинило 

суттєві розбіжності реальної й кодифікованої норми вимови й наштовхнулося на неприйняття широких 

наукових кіл. [2, с. 79]. 

У кінці ХІХ ст. В. Фіетор висунув принцип зразкової німецької вимови «верхньонімецька мовна 

форма у нижньонімецькій вимові» [4, с. 85]. Це стосувалося вимови дзвінких приголосних, які у 

верхньонімецьких варіантах вимови замінювалися глухими приголосними; а також лабіалізованих ö, ü, eu, 
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які замінювалися e, i, ai. Для центральних та південних частин країни названі особливості вимови вважалися 

вже пережитком орфографії. Для Північної Німеччини вони існували у мовленні і вдало підкріплювалися 

орфографією. В. Фіетор виступав за необхідність реформування вимови німецької мови і переконував 

дослідити характерні вимовні особливості узусу за допомогою анкет. Він пропонував виявити та описати 

норму з врахуванням надрегіональних тенденцій узусу й основних рис «сценічної вимови». Головним 

фактором у процесі становлення норми вимови він називав не «сценічну вимову», а вимову, пов’язану з 

певною територією, яка пізніше, через поступове вирівнювання, стане літературною. У 1885 р. вперше 

вийшов його орфоепічний словник, третє видання якого у 1921 р. відображало лінгвістичні концепції, 

характерні для початку ХХ ст. Учений довгі роки спостерігав за живим мовленням носіїв німецької мови. У 

своєму словнику він додержувався відмінних від попередніх принципів фіксації вимови. В. Фіетор 

орієнтувався на загальноприйняте мовне вживання, спираючись на узус, суспільне схвалення, традиційність 

певного способу вираження. Якщо його сучасники вважали живе мовлення джерелом «хаосу», «безладдя» у 

мові, то В. Фіетор вбачав у ньому джерело руху та динаміки. Тому його нормативна концепція має більш 

життєвий характер, охоплюючи використання варіантних реалізацій, описи та вказівки щодо оцінки мовних 

явищ. Так, він розглядав нижньонімецьку вимову кінцевого g як [x] у «Tag» [ta:x] та звукосполучення ng як 

[ŋk] в «Sammlung» [zamluŋk] як один з можливих варіантів орфоепічної норми [10, с. 26]. 

Робота над нормалізацією та кодифікацією німецької вимови була продовжена після другої світової 

війни. У 1959 р. у Лейпцигу була заснована редакція «Словника загальної німецької літературної вимови». 

Це стало якісно новим етапом нормалізації німецької вимови, яка базується на результатах 

експериментально-фонетичних досліджень. Словник був доповнений в наступних редакціях 1969, 1972, 

1974 років. З позиції укладачів стандартизована вимова осмислюється як «загальна німецька літературна 

вимова – форма звучання, усталена для німецької літературної мови, яка знаходить письмовий вираз у 

сучасній німецькій літературі й усно виявляється в трансляціях новин по радіо». Провідними рисами 

окресленої нормативної вимови визначаються широкий діапазон чинності, загальноприйнятність, доступність а 

також можливість реалізації носіями німецької мови [3; с. 11]. Зазначені ознаки уможливлюють її 

відмежування від діалектів і розмовної мови, сфера чинності яких є обмеженою, та зумовлюють 

обов’язковість для всіх комунікативних ситуацій, що передбачають вживання стандартизованої німецької 

мови. У виданні 1982 р. був впроваджений новий функціональний підхід до кодифікації німецької орфоепічної 

норми. Суттю нормативної концепції словника є перехід від функціонально недиференційованої кодифікації 

нормативної вимови до відображення стилістичного варіювання в залежності від умов комунікації. Тобто, 

стандартна вимова передбачала різноманіття фоностилістичних варіантів, що реалізувалися у різних видах 

суспільної діяльності. Словник 1982 р видання містив фоностилістичні варіанти стандартної вимови. 

Зростання ролі радіо та телебачення, посилення впливу останніх на процес мовної уніфікації спричинили 

зміну основи кодифікації в рамках словника, моделлю для якої стала невимушена, діалектно нейтральна 

манера мовлення авторитетних дикторів радіо та телебачення. Керуючись принципом щодо необхідності 

дослідження мовленнєвої дійсності з метою регулювання німецької вимови, кодифікатори врахували 

досягнення низки розвідок фонетичних процесів: елізії e кінця складу, вживання твердого приступу 

голосних, особливостей реалізації коротких закритих голосних, алофонічної реалізації приголосного r, 

аспірації глухих проривних, дзвінкості приголосного s. Запропонована укладачами модель вимовної норми 

як еталонного мовлення професійних дикторів не передбачає її незмінності. Натомість автори наголошують 

на диференціації форм реалізації стандартизованої вимови залежно від мовленнєвої ситуації – сукупності 

умов, за яких здійснюється висловлювання, що охоплюють мету, вид повідомлення, величину та склад 

аудиторії, просторові умови тощо [3, с. 11]. Дана властивість орфоепічної норми, визначальна для розуміння її 

суті, досягається завдяки послабленню чіткості артикуляції та пов’язаній з цим інтенсифікації асимілятивних 

процесів. Проте вид і частотність останніх обмежуються двома положеннями: вони не повинні 

перешкоджати зрозумілості слова та переходити межу регіонально маркованої розмовної мови [3, с. 65]. 

Попри значний поступ принципів нормування німецької вимови, заснованих на емпіричних дослідженнях 

мовленнєвих процесів, абсолютизація мовлення професійних дикторів новин до загальноприйнятої 

стандартизованої вимови, як слушно зазначає К. Й. Колер, знаменує повернення до ідеалістичних засад 

кодифікації Т. Зібса. Одночасно автор вказує на недостатньо широкий спектр комунікативних ситуацій, дані 

яких лягли в основу вимовної норми джерела, та підкреслює важливість врахування функціональних стилів 

з метою детального опису фонетичної варіативності мовлення в інших сферах взаємодії 

У 1962 р. вийшов у редакції Дудена у Мангеймі «Словник вимови» в опрацюванні М. Мангольда та 

співробітників редакції. Автори вказували, що вони спиралися на норми «сценічної вимови» та основні риси 

зрозумілої літературної вимови [9, с. 67]. Останнє видання з'явилося у 2005 р. Автори висунули наступні 

принципи укладання словника: це ідеальна норма, вона не претендує на те, щоб відобразити безладне 

різноманіття розмовної мови; норма надрегіональна, не містить типового місцевого забарвлення; норма 

єдина, варіанти виключаються, або урізані до мінімуму; нормована вимова близька до орфографії; 

нормативна вимова відрізняється більшою чіткістю вимови слів, ніж розмовна мова. Отже, укладачі ставили 

високі вимоги до встановлення стандарту німецької літературної вимови. Вони виключали варіативність 

норми вимови та пропагували її близькість до орфографії. Автори вказували на відмінність стандартної 

вимови від сценічної вимови, з одного боку, та літературної вимови від не літературної вимови, з іншого 
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боку. За основу кодифікації була взята не сценічна вимова, а загальна норма вжитку, яку автори позначили 

як стандартну вимову. 

Сучасний етап кодифікації німецької вимовної норми, зумовлений інтеграцією здобутків 

соціолінгвістичних і фонетичних досліджень мовлення, представлений зокрема в орфоепічному кодексі 

„Deutsches Aussprachewörterbuch“ (2009) авторського колективу Е.-М. Крех, Е. Шток, У. Хіршфельд, 

Л. К. Андерс. Джерело ґрунтується на окреслених у словниках „Wörterbuch der deutschen Aussprache“, 

„Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache“ теоретичних і методологічних положеннях, однак 

запропонована в них концепція вимовної норми суттєво вдосконалена з метою відповідності вимогам 

сьогодення. Зокрема, усвідомлення плюрицентричного шляху розвитку німецької мови спричинило 

послідовне розмежування німецького, австрійського і швейцарського варіантів німецької орфоепії та 

включення глав про стандартизовану вимову відповідних національних центрів. Нормативна вимова 

німецького національного центру німецької мови осмислюється як усна реалізація стандартизованого 

різновиду мови Федеративної Республіки Німеччини, характеризується значним географічним і соціальним 

діапазоном чинності та поширюється електронними засобами масової інформації [4, с. 6].  

Висновки. Здійснивши аналіз основних підходів до проблеми нормативності та варіативності 

німецької мови, можна визначити дві тенденції процесу кодифікації фонетичної (орфоепічної) норми 

німецької мови. Перша, започаткована Т. Зибсом та продовжена редакцією К. Дудена, розглядає норму 

вимови як ідеал, до якого треба прагнути. Встановлення норми відбувається на основі надмовних 

принципів, а орфоепічна норма в такому разі має рекомендаційний характер. Друга тенденція процесу 

кодифікації полягає у зверненні нормативних процесів до безпосереднього мовного вжитку. Ця тенденція 

була започаткована В. Фіетором і продовжена видавцями словника під керівництвом Г. Креха. Змінилося 

призначення кодифікованої орфоепічної норми. Вона не вважається ідеалом, а об’єктивно зображує 

мовленнєве вживання, тобто має дескриптивний характер. Звернення до узусу робить правомірним 

існування кількох нормативних варіантів. Оскільки під нормою у лінгвістиці частіше всього розуміється, з 

одного боку, загальновизнане вживання у мовленні мовних засобів, а, з іншого боку, сукупність правил, які 

впорядковують це вживання у мовленні індивіда [1, с. 82], тенденції кодифікації відображують обидва 

аспекти поняття норми. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Подальшого розгляду потребують питання 

становлення орфоепічної норми німецької мови як сукупності її статичних і динамічних характеристик: 

статичності – рухливості, традиційності – змінності, однозначності – варіативності, а також засоби та 

інструментарій кодифікації норми німецької вимови.  
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У статті розглянуто процес формування та розвитку австралійського варіанту англійської мови, схарактеризовано 

його лексико-стилістичні та фонетичні особливості на сучасному етапі функціонування. Наведено найбільш поширені 
способи утворення австралійської сленгової лексики, визначено поняття австралізмів, висвітлено різницю між трьома 
основними австралійськими акцентами. 
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LEXICAL STYLISTIC AND PHONETIC FEATURES OF THE AUSTRALIAN 

ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC COUNTRY STUDIES 
 
The article deals with the process of formation and development of the Australian English language, characterizes its 

present-day lexical, stylistic and phonetic features. It has been found out that the Australian variety of the English language was 
formed as a result of interaction and development of dialects, colloquialisms, slang, through which the first settlers and emigrants 
from Great Britain, the United States and other countries of the world communicated. As far as everyday vocabulary is concerned, 
Australian English shares words and phrases with both British and American English, but also has some terminology of its own. 
Some elements of Aboriginal languages were incorporated into Australian English, mainly as names for the indigenous flora and 
fauna, as well as extensive borrowings for place names. Australian English has its own characteristic lexical and stylistic features 
such as a small number of words from Aboriginal languages; formation of new lexical units by extending pre-existing meanings of 
words; novel compounds; novel fixed phrases; coinage of lexical units; application of vocabulary from British regional dialects; 
unique means of imagery (metaphors and similes) that reflect the national Australian authenticity.  

The most common ways of forming Australian slang vocabulary have been described. A unique set of diminutive forms 
and abbreviations in Australian English has been exemplified. Australianisms have been defined as words or phrases that either 
originated or acquired new meanings in Australia and are widely used in everyday Australian English. Australians have a distinct 
accent, which varies between social classes and is sometimes claimed to vary from state to state, although this is disputed. The 
difference between the three major Australian accents (Broad Australian, General Australian, and Cultivated Australian) has been 
highlighted. Cultivated Australian is considered to be closely approaching British Received Pronunciation and Broad Australian – 
vigorously exhibiting distinctive regional features. 

Keywords: lexical and stylistic features, phonetic features, slang vocabulary, Australianism, Americanism, accent. 
 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації суспільно-політичних та соціально-економічних 

процесів, інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, пожвавлення економічної, 

освітньої, наукової та культурної інтеграції України до загальноєвропейської і світової спільноти для 

вітчизняних закладів вищої освіти актуалізується необхідність пошуку нових підходів до вивчення 

англійської мови як мови-посередника, що є засобом спілкування і взаєморозуміння між суб’єктами 

глобалізаційних відносин. Викладання англійської мови у системі професійної підготовки філологів і 

вчителів англійської мови має орієнтуватися на всесвітню тенденцію до позиціювання англійської мови не 

лише як іноземної, а як міжнародної. Різницю вбачаємо у тому, що викладання англійської мови як 

міжнародної має на меті розвиток у здобувачів вищої освіти умінь організовувати комунікацію не винятково 

з «класичними» носіями мови (здебільшого британцями й американцями), а й з представниками 

різноманітних англомовних соціокультурних спільнот, які користуються регіональними історично 

сформованими різновидами англійської мови.  

Зростання інтересу мовознавців до національних та регіональних варіантів англійської мови 

пояснюється, перш за все, їх вагомою роллю у процесі відтворення культури, самобутності та менталітету їх 

носіїв, відображенні характерних особливостей історичного розвитку регіонів, суспільно-політичного ладу, 

географічних та економічних умов існування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціолінгвістичний профіль англійської мови у 

світовому контексті досліджується зарубіжними (Я. Бломмарт, Г. Віддоусон, Д. Гредол, Е. Ерлінг, Б. Какру, 

Д. Кристал, Т. Макартур, А. Пеннікук, Ф. Сарджент, Р. Філіпсон та ін.) та вітчизняними (Б. Ажнюк, 

Н. Пелагеша, О. Хоменко та ін.) науковцями. Не дивлячись на наявність низки наукових публікацій, у яких 

представлені результати дослідження британського, американського та інших варіантів англійської мови 

(В. Бялик, Б. Мур, В. Ощепкова, А. Швейцер та ін.), австралійський варіант англійської мови залишається 

недостатньо дослідженим та викликає науковий інтерес завдяки своїй самобутності та образності. 
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Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є виявлення лексико-стилістичних та 

фонетичних особливостей австралійського варіанту англійської мови у процесі його історичного розвитку та на 

сучасному етапі, а також поповнення інформаційної бази, необхідної для викладання лінгвокраїнознавчих 

дисциплін для майбутніх філологів та вчителів англійської мови.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці виділяють два основних періоди розвитку 

австралійського варіанту англійської мови: 1) ранній (друга половина XVIII – ХІХ ст.), що характеризується 

функціонуванням англійської мови в Австралії у формі діалектів, просторіччя, сленгу; 2) пізній (кінець 

XIX – XXІ ст.), у який відбулося формування австралійського національного варіанту англійської мови 

[1, с. 163; 2; 3, c. 22;]. 

Зародження австралійської англійської мови пов’язують з глосарієм місцевої лексики, укладеним 

капітаном Джеймсом Куком, який у 1770 р. з експедицією підійшов до східного берега Австралії. Глосарій 

використовувався у переговорах з племенами, що жили поблизу р. Ендевор, спілкування відбувалося 

засобами мови-піджин. 

Деякі елементи мови австралійських аборигенів увійшли до складу сучасного варіанту 

австралійської англійської мови, однак їх кількість невелика і здебільшого обмежується видами місцевої 

флори та фауни. До прикладу, назви рослин (bindieye, calombo), дерев (boree, banksia, quandong, mallee), 

птахів (budgerigar, currawong, galah, kookaburra), тварин (wallaby, wombat) та риби (barramindi). Вплив мови 

аборигенів відчувається значно більше, коли мова заходить про топоніми, адже, за підрахунками 

мовознавців, близько третини з них походять саме звідти (Amaroo, Dongara, Moama, Tumut) [4]. Іншими 

прикладами місцевої лексики є billabong (waterhole, пер. водопій), jumbuck (sheep, пер. вівця), corboboree 

(assembly, пер. зібрання), boomerang (a curved throwing stick, пер. бумеранг) [5]. 

Австралійські аборигени у свою чергу запозичили з англійської мови-піджин слова на зразок 

piccaninny (a black child), talcum (powdered talc). Яскравим прикладом є gammon, що з діалекту Кокні 

XVIII ст. означало a lie. 

Як свідчать історичні джерела, перші британські колонії на території сучасної Австралії були 

засновані в’язнями, вперше відправленими туди з Великої Британії у 1788 р., які здебільшого мали 

ірландське походження і погано розмовляли англійською мовою. Процес заслання в’язнів з різних регіонів 

Великої Британії до Австралії продовжувався до середини ХІХ ст. і зумовив потрапляння туди міських 

діалектів, жаргонів і просторіччя, що на той час перебували у вжитку у Великій Британії [1, c. 163]. 

Зважаючи на цей факт, тогочасний австралійський діалект зазнав впливу кримінального жаргону і дістав 

назву мова Flash. Словник цього діалекту був опублікований Джеймсом Харді Во у 1819 р. під назвою 

«Словник мови Flash» [4]. Більшість слів і фраз, які перелічив Дж. Х. Во, залишалися у вжитку в обмежених 

колах засуджених і не увійшли до складу сучасного варіанту австралійської англійської мови. Існує декілька 

винятків, до яких належить swag (a bundle of personal belongings, пер. купка особистих речей).  

Коріння австралійського варіанту англійської мови сягає півдня та сходу Англії, Лондону, 

Шотландії та Ірландії. Розглянемо декілька прикладів: такі слова, як corker, dust-up, purler та tootsy увійшли 

до Австралії з Ірландії; billy походить від шотландського слова bally, що означає a milk pail (пер. відро для 

молока). Типовим австраліанізмом є слово fossick, що з корнуольської мови означає to search unsystematically 
(пер. безсистемно шукати). Cobber походить від дієслова cob, що з суффолькського діалекту означає to take 

a liking to someone (пер. сподобатися комусь). Tucker широко використовується у значенні food (пер. їжа)». 

Слово clobber потрапило у вжиток з англійського графства Кент, де clobbered up означає dressed up (пер. 
одягнений) [5]. 

Дослідження та освоєння нових територій сприяло розвитку тваринництва. Тому з’явилася лексика 

на зразок squatters, graziers (stock-raisers, пер. скотарі), runs (tracts of grazing land, пер. пасовища), stations 

(ranches, пер. ранчо), brush (dense natural vegetation, пер. гущавина, густа природна рослинність), bush (the 

distinctive Australian natural vegetation, пер. австралійський буш, кущі), mallee чи mulga (forms of natural 

vegetation giving their name to their habitat, пер. рослинні форми, що дали назву своєму ареалу поширення), 

scrub (generally, poor vegetation, пер. бідна рослинність), що використовувалася поселенцями для опису 

нового середовища. У тваринницьку галузь перейшли назви професій, що використовувалися у 

пенітенціарній системі, наприклад, overseers та superintendents (пер. наглядачі за худобою). До цієї ж галузі 

віднесемо лексику на зразок stockmen, rouseabouts (general hands, пер. працівники скотарської ферми), 

drovers (переганячі худоби) тощо [5]. 

«Золота лихоманка», що розпочалася в Австралії у 1850-х роках, спричинила міграцію близько 2 % 

населення Великої Британії, жителів Каліфорнії (США) та європейських країн до колоній Нового 

Південного Уельсу та Вікторії [2, c. 221]. З цього часу збільшенню чисельності населення Австралії сприяли 

його природний приріст та вільна імміграція. Загалом, ранній період розвитку австралійського варіанту 

англійської мови характеризується сумішшю сленгу, діалектно-забарвленої лексики центральної Англії, 

сленгу англійських моряків, злочинців, а також більш консервативної мови урядовців та військових [3, с. 23]. 

Носії різних територіальних і соціальних діалектів англійської мови мешкали в безпосередній близькості в 

Австралії, що сприяло безперешкодній взаємодії цих діалектів, говорів, просторіччя, сленгу [1, c. 164]. У 

період «золотої лихоманки» нового значення набуло слово rush, що попередньо використовувалося у 
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значенні «несподівана втеча групи ув’язнених», а згодом стало вживатися як «раптове переміщення групи 

золотошукачів до нової копальні». Нових значень набули слова prospector (gold-finder, gold-hunter, gold-

seeker, пер. золотошукач), establish a claim (пер. претендувати на знайдене) [5]. Отже, відкриття золота в 

Австралії сприяло мобільності населення та вплинуло на однорідність акценту. 

Вплив американізмів на лексикон австралійської англійської мови у період «золотої лихоманки» 

розпочався з появою численних переселенців з Каліфорнії. Хоча вплив британського варіанту англійської 

мови на австралійський був значно сильніший за американський. Американський вплив проявляється в 

таких словах, як caucus (політичний термін, що означає «партійні збори»), sedan (брит. англ. saloon), station 

wagon (брит. англ. estate car), truck (брит. англ. lorry), high school (брит. англ. secondary school) [5]. 

З іншого боку, вплив британської англійської мови очевидний у словах на зразок class (амер. англ. 

grade), cinema (амер. англ. movies), boot (амер. англ. trunk). Щодо назв продуктів харчування австралійський 

варіант англійської мови, як правило, більш тісно пов’язаний з британським, наприклад, biscuit замість 

американського cookie. Однак, в окремих випадках, таких як zucchini, snow pea та eggplant, австралійці 

використовую ті самі терміни, що й американці, тоді як британці схиляються до еквівалентних французьких 

відповідників: courgette, mange-tout та aubergine (eggplant також вживається поряд з aubergine). Можливо, 

це пов’язано з модою, яка з’явилася у Британії в середині XIX століття на використання французьких 

іменників для харчових продуктів. Незважаючи на появу нових запозичень у Великій Британії, у колишніх 

колоніях збереглися старі їх відповідники.  

З точки зору правопису, австралійський варіант англійської мови найбільше нагадує британський. 

Літера -u- зберігається у таких словах, як colour, а британський суфікс -ise використовується замість 

американізованого суфікса -ize у таких словах, як realise / realize. Проте тут існує безліч винятків. Так 

американське слово inquire часто вживається замість британського відповідника enquire, тоді як 

американський варіант program використовується замість британського programme. Не дивлячись на те, що 

британський правопис слова labour в Австралії є більш поширеним, австралійська лейбористська партія у 

своїй назві використовує американізований відповідник (Australian Labor Party). 

В австралійському варіанті англійської мови окремі неправильні дієслова мають форми минулого 

часу та дієприкметника минулого часу, подібні до британських, наприклад, spell (spelt, spelt), smell (smelt, 

smelt). Однак, як і в американській англійській мові, австралійці частіше вимовляють числа на зразок 1100 

як eleven hundred, а не one thousand one hundred, як це роблять британці. 

Коли йдеться про збірні іменники, австралійська англійська має більше спільного з американським 

варіантом. Наприклад, і австралійці, і американці сказали б the football team has scored a goal, тоді як 

британці надали б перевагу варіанту the football team have scored a goal. 

Цікаво, що назви річок відповідають або американським, або британським нормам, залежно від 

того, де саме в Австралії вони розташовані. На більшій частині території використовуються американські 

мовні норми, тому слово River з’являється після власної назви річки, як у випадках з the Hudson River чи the 

Mississippi River. Як приклад наведемо австралійську назву the Darling River. Проте у Південній Австралії 

керуються британськими нормами, коли слово River передує власній назві річки, як the River Thames. Тому 

згадану вище річку називали б the River Darling. 

Таблиця 1 ілюструє окремі лексичні розбіжності між австралійським, британським та 

американським варіантами англійської мови. 

У 1945 р. Сідні Дж. Бейкер опублікував книгу «Австралійська англійська мова», яка стала 

визначною подією у процесі формування окремого австралійського «стандарту». З 1945 р. австралійський 

розмовний (народний) варіант англійської мови продовжує розвиватися. Слова та словосполучення, які 

виникли в Австралії або мають специфічне значення в австралійському варіанті англійської мови, називають 

австралізмами [6].  

За своїм походженням та структурою австралізми можна розподілити на шість категорій: 1) лексика 

мови корінних жителів Австралії: boomerang (метальна зброя), corroboree (церемоніальний танець), jackeroo 

(управитель-стажер на фермі), kangaroo (велика сумчаста тварина), kookaburra (вид птахів); 2) лексичні 

одиниці, що розширили своє лексичне значення: life in the bush (сільське, напротивагу міському, життя), 

station (гарнізон, колоніальна застава, пасовище, ранчо); 3) новосполучення: bushman (людина, що добре 

орієнтується у заростях), bushranger (озброєний бандит), convict overseer (засуджений, призначений для 

нагляду за іншими засудженими), convict police (засуджені, що отримали повноваження поліції), cattle / 

sheep station (ранчо для великої рогатої худоби / овець), station black (найманий робітник на ранчо з числа 

корінних жителів), stock agent (людина, яка купує і продає велику рогату худобу); 4) нові сталі вирази: black 

bream, black swan; colonial ale, colonial tobacco; native plum, native potato; red ash, red cedar; white box, white 

cockatoo; wild banana, wild spinach 5) новоутворення: emancipist (звільнений засуджений), go-slow (форма 

протесту, коли працівники працюють повільніше і з меншими зусиллями, ніж зазвичай, щоб спробувати 

переконати роботодавця погодитися на більш високу оплату праці або кращі умови праці), woop-woops 

(віддалена країна); 6) лексика, що вживається переважно в Австралії і включає британські регіональні 

діалектизми, вжиті у новому контексті: dinkum (reliable, genuine), dunny (a privy), larrikin (a hooligan), wowser 

(a killjoy). 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 32 

Таблиця 1 

Лексичні розбіжності між австралійським, 

британським та американським варіантами англійської мови 
Австралійська англійська Американська англійська Британська англійська 

bathers bathing-suit swimming-costume 

bloke guy chap 

cozzie bathing-suit swimming-costume 

crook sick ill 

daks (dacks) pants trousers 

duchess buffet sideboard 

durry cigaret(te) fag 

fairy floss cotton candy candyfloss 

fisho fish seller fishmonger 

footpath sidewalk pavement 

garbo garbage man dustman 

garbologist garbage man dustman 

grog liquor spirits 

ice block Popsicle ice lolly 

icy pole Popsicle ice lolly 

jocks underpants pants 

lolly candy sweet 

mate buddy (bud) fellow (feller, fella) 

port baggage luggage 

postie mailman postman 

Proprietary (Pty) Incorporated (Inc.) Limited (Ltd) 

semitrailer tractor-trailer articulated lorry 

servo gas station petrol station 

station ranch farm 

strides pants trousers 

swimmers bathing-suit swimming-costume 

togs bathing-suit swimming-costume 

truckie, trucky truck driver lorry driver 

tuckshop cafeteria canteen 

underdaks underpants pants 

unit apartment flat 

ute utility truck utility vehicle 

wag play hookey play truant 

 

Мабуть, найбільш очевидними прикладами австралізмів, які розпізнаються в інших варіантах 

англійської мови, є слова на зразок: outback (віддалена територія, глибинка), walkabout (довга подорож на 

невизначену відстань), Fair dinkum (Ти кажеш правду? Це правда? Це смішно!), G’day! (Доброго дня!) 

(таблиця 2). 

Таблиця 2 

Австралізми та їх «стандартні» відповідники [4; 5] 

Австралізми 
Їх «стандартні» відповідники у британському  
та американському варіантах англійської мови 

amber beer 

arvo afternoon 

barbie barbecue 

barrack cheer 

beaut great 

bloke man 

chook chicken 

clobber clothes 

crook ill 

daks trousers (BrE), pants (AmE) 

dinkum genuine, true 

evo evening 

G’day hello 

lolly sweet (BrE), candy (AmE) 

nana banana 

oil information 

Oz Australia 

Pom(my) English 

sheila woman 

snag sausage 

 

Австралійська сленгова лексика має унікальний ряд зменшувальних словоформ, утворених 

додаванням суфікса -o або -ie (-y) до (здебільшого) скорочених слів. Не існує жодної чітко визначеної 

норми, який саме із цих суфіксів має використовуватися в конкретному випадку. Спершу наведемо окремі 
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приклади з суфіксом -o: aggro (aggressive), ambo (ambulance office), arvo (afternoon), avo (avocado), bizzo 

(business), doco (documentary), evo (evening), fisho (fishmonger), garbo (garbage collector), journo (journalist), 

milko (milkman), servo (service station / gas station) та ін. Суфікс -ie (-y) додається у наступним чином: Aussie 

(Australian), barbie (barbeque), beautie (beautiful), brekkie (breakfast), Chrissie (Christmas), exy (expensive), lippy 

(lipstick), postie (postman), vedgie (vegetable) та ін. Іноді з власними назвами, що позначають імена людей, 

вживають зменшувальну форму з суфіксом -za: Barry – Bazza, Karen – Kazza, Sharon – Shazza [5]. 

Австралійська сленгова лексика містить значну кількість скорочень без будь-яких суфіксів. 

Прикладами цього є: beaut (great, beautiful), BYO (Bring Your Own restaurant, party, barbecue etc), deli 

(delicatessen), hoon (hooligan), nana (banana), roo (kangaroo), uni (university) та ін. [5]. 

Тут варто згадати і стилістично забарвлену лексику – австралійські метафори та порівняння, що 

мають унікальну образність: as bald as a bandicoot (лисий, як коліно), as cunning as a dunny rat (хитрий, як 

лис), as lonely as a country dunny (самотній, як обірвана струна), flat out like a lizard drinking (робити все 

можливе, зі шкіри лізти), grinning like a shot fox (оскалитись, як підстрелена лисиця), in full feather (при 

повному параді), rough end of a pineapple (невдала угода), to eat dingo’s breakfast (залишитись без сніданку), 

to have kangaroos loose in the top paddock (з глузду з’їхати) [5]. 

Що стосується фонетичних особливостей австралійського варіанту англійської мови, то австралійці 

мають чіткий акцент, який різниться між різними соціальними класами, і іноді може змінюватися залежно 

від штату, хоча цей факт науковці вважають суперечливим [4]. Акценти, як правило, найсильніші у 

віддалених районах.  

В Австралійському варіанті англійської мови розрізняють 3 акценти: 

1. Культивований акцент. Він спостерігається у близько 10 % населення та досі перебуває під 

суттєвим впливом стандартної британської вимови (Received Pronunciation). У деяких мовців акцент дуже 

близький до акценту південної частини Великої Британії, відчувається лише натяк на його австралійське 

походження в певних голосних та в інтонації.  

2. Чіткий (сильний) акцент. На відміну від попереднього, цей акцент, яким користуються близько 

30% населення, найбільш чітко ототожнюється з поняттям австралійського місцевого діалекту.  

3. Загальний акцент. Він є проміжним варіантом для двох попередніх та використовується 

більшістю населення Австралії. 

Австралійська система голосних значно відрізняється від інших різновидів англійської мови, які 

мають напружені голосні, слабкі голосні та дифтонги. В австралійській англійській мові більшість 

напружених голосних перетворились на дифтонги, а окремі дифтонги стандартної британської вимови 

перетворились на довгі голосні, замінивши тим самим розподіл голосних на напружені та слабкі (якісний 

розподіл) розподілом на довгі та короткі (кількісний розподіл) (Таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

Фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови [4] 
Стандартна британська вимова Загальний австралійський акцент Приклади 

/i:/ /əɪ/ see /səɪ/ 

/ɑ:/ /a:/ heart /ha:t/ 

/u:/ /əʊ/ school /skəʊl/ 

/æ/ /e/ bad /bed/ 

/ʌ/ /a/ cut /kat/ 

/eɪ/ /æɪ/ say /sæɪ/ 

/aɪ/ /ɑɪ/ high /hɑɪ/ 

/aʊ/ /æʊ/ now /næʊ/ 

/əʊ/ /ʌʊ/ no /nʌʊ/ 

/ɪə/ /i:/ near /ni:/ 

/eə/ /e:/ hair /he:/ 

 

Зазначимо, що австралійський акцент є неротичним (non-rhotic accent), наприклад: star /stɑ:/. 

Фонетична основа для розрізнення трьох типів акценту формується з урахуванням зазначених у таблиці 

особливостей.  

Висновки. Таким чином, австралійський варіант англійської мови сформувався у результаті 

взаємодії та розвитку діалектів, просторіччя, жаргонів, за допомогою яких здійснювали комунікацію перші 

поселенці та емігранти з Великої Британії, США та інших країн світу. Його характерними лексико-

стилістичними особливостями є незначна кількість лексики корінних австралійців, історично-культурні 

новоутворення, зумовлені середовищем проживання та соціально-економічними процесами, австралійська 

сленгова лексика, унікальні засоби образності, що відображають національний австралійський колорит. До 

фонетичних особливостей австралійського акценту було віднесено наявність трьох його типів: 

культивованого, чіткого (сильного), загального; неротичність; відмінності від стандартної британської 

вимови. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у дослідженні засобів вираження образності у 

розмовній австралійській англійській мові. 
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COGNITIVE ORIENTATION OF PROPER NAMES  

IN MODERN ENGLISH CINEMATIC DISCOURSE 
 
The article is devoted to the question of proper names, the way of their creation and connection of the proper names 

with personal qualities, traits and character’s lifestyle. The main focus is concentrated on links between proper names and 
characters’ features in modern English cinematic discourse.  

The development of modern English-language cinematic discourse has prompted many authors to pay attention to the 
question of the proper name as a nomination of the hero, a description of his character and lifestyle. The names have a significant 
meaning, the author expresses not only the actual reference of the character, but also his own attitude to him, gives a certain 
characteristic and key features of the hero, by which the viewer can make assumptions without even going into details. Names have 
an impact on the viewer, they have a connotative meaning, which is revealed through the character and details of the hero. The 
article gives examples of movies and series of the Marvel and DC universes with famous superheroes and thieves, whose names 
reflect not only the characteristics but also the hero's belonging to the good or evil side, his actions, behavior and psychological 
state, as well as superhuman abilities and characteristic. The article also considers examples of anthroponyms and names with a 
mythological basis, allusive proper names and simple short names. The tendencies of transferring figurative load to proper names 
are singled out in the work. Given symbolism of proper names in cinematic discourse makes the research relevant in modern 
linguistics. Further studying in this field as well as semantic analysis of the relationship between the name of the hero and his 
actions, characteristics, and the author's attitude to the character are promising in the long run. 

Keywords: proper names, cinematic discourse, connotative meaning, anthroponyms, allusion  
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВЛАСНИХ ІМЕН  

В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ 
 
У статті розглядаються питання формування власних імен та зв'язок між власним іменем та особистими якостями, 

рисами характеру та стилем життя героя. Основна увага приділяється взаємозв'язку власних імен з героями у сучасному 
англійському кінодискурсі.  

Розвиток сучасного англомовного кінематичного дискурсу спонукав багатьох авторів звернути увагу на питання 
власного імені як номінації героя, опису його характеру та способу життя. Імена мають суттєве значення, автор висловлює 
не тільки фактичну посилання на персонажа, але і власне ставлення до нього, дає певну характеристику та ключові риси 
героя, за допомогою яких глядач може робити припущення, навіть не вдаючись у подробиці . Імена впливають на глядача, 
вони мають конотативне значення, яке розкривається через характер та деталі героя. У статті наводяться приклади фільмів 
та серіалів всесвітів Marvel та DC з відомими супергероями та злодіями, імена яких відображають не тільки характеристики, 
але також належність героя до доброї чи злої сторони, його дії, поведінку та психологічний стан, а також надлюдські 
здібності та характеристика. У статті також розглядаються приклади антропонімів та імен з міфологічною основою, 
алюзійних власних імен та простих коротких назв. У роботі виокремлено тенденції перенесення образного навантаження на 
власні імена. Враховуючи символіку власних імен у кінематографічному дискурсі, дослідження робить актуальним сучасну 
лінгвістику. Подальше вивчення в цій галузі, а також семантичний аналіз зв'язку між іменем героя та його діями, 
характеристиками та ставленням автора до персонажа є перспективними в довгостроковій перспективі. 

Ключові слова: власні імена, кінодискурс, конотативне значення, антропоніми, алюзія.  

 

Formulating the problem. The article is devoted to the topic of semantics of proper names, focusing on 

the modern English cinematic discourse. The question of polyaspects of proper names was discussed in works of 

such linguists as I. Kotova, I. Bilous, S. Spivac and others. Still the issue of proper names’ functioning in cinematic 

discourse is open for the following investigations and demands special attention of researchers.  

The object. The object of an article is a proper name. The subject of investigation is semantic content that 

was implicated in a proper name, recording information about a special character. Urgency of the topic is connected 

with a rapid development of modern cinematic discourse and linguists’ growing interest to the semantic meaning of 

proper names is different types of modern discourse.  

The main purpose. The main purpose of the article is to investigate cognitive orientation of proper names 

and their influence on the addressee. 

Presenting the material. Among all types of discourse, cinematic discourse deserves special attention, 

because film art is perhaps the most influential art form in the modern world. Proper names are mandatory elements 

of cinematic discourse. Cinematic discourse is a semiotically complicated, dynamic process of interaction between 

the author and the film receptor, i.e. the process of interpretation of the film by the viewer and understanding of the 

content the movie contains [1; p. 283]. Proper names are a special category in the lexical system of any language, 

they serve to denote objects or phenomena isolated from a certain type of persons, in other words, they are 

characterized by individual attachment to the denoted object [2, p. 34]. According to Cambridge Dictionary, a 
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proper noun is the name of a particular person, place or object, spelled with a capital letter [3]. Unlike common 

names, generally proper names are devoid of connotations, they do not carry meaning in themselves, they can be 

determined only by referring to the real bearer of the name. They denote real objects, people or phenomena. The 

proper name contains a multilayered semantic and associative content, which was formed during the cultural and 

historical development of society [4, p. 1].  

In cinematic discourse such proper names play the role of markers that indicate the type of activity, 

characteristics, a certain life position etc. Based on the presence of native speakers of certain associations 

(connotations) connected with particular proper names, the concept of encyclopedic meaning of proper names was 

formulated, i.e. their representation of knowledge that lies outside the language system [5, p. 251]. The name for the 

character should be chosen correctly, as the image of the hero and his features will be associated with this name in 

the viewer's imagination. In modern English-language cinematic discourse, great importance is attached to the 

names of the main characters, as one of the main tasks for authors is to make the viewer remember the characters, 

their traits, their activities, and so on. In superhero movies developed by Marvel or DC, there is a tendency to double 

the nomination of most heroes [6, p. 7]. This tendency indicates the duality of the images of the hero and the 

antihero, and it is the interaction between the personality and the corresponding role played by the hero that is 

revealed in the use of the double nomination. Each character has his or her real name, but then he or she receives a 

nickname based on his or her activities, lifestyle, special traits etc. Such movies or TV-shows get the title consonant 

with a main character’s nickname (for example, DC’s TV-show “Flash” was titled after main superhero Barry 

Allen, aka Flash). These films like their main characters have “speaking” names - the viewer can easily get the first 

impression about a character by just reading or hearing his nickname. A majority of such onyms are constructed 

with the help of the root “man” or “woman”, denoting their “humanity” and belonging to “fighters for justice”. The 

most popular heroes are Batwoman, Ironman, Spiderman, Superman etc. There are also examples of adding the 

word “doctor” for describing characters’ occupation as scientists: “Doctor Alchemy” from “Flash”, who was a 

lowly chemist with dissociative identity disorder.  

The connotative meaning of the anthroponym contributes to the transfer of the author's attitude, giving 

reality to the situation, creating an atmosphere of ease and characterizes the bearer of the name. The connotation of 

extralinguistic origin comes from the properties of the object itself [7, p. 65]. Here we can illustrate it with an 

example of “Flash” character Killer Frost. She was a main protagonist during first seasons, but then her evil alter-

ego appeared, being a total opposition to Caitlin Snow. In this situation we have two different characters as one 

human, and an evil side has the root Killer in her name, denoting being an antagonist. Furthermore, the creators 

show her future duality by giving her positive side the family name Snow, reflecting her future falling to the dark 

side. Without even watching a show one can note that this very character represents the evil team. From this TV-

show we can provide another example of such a transferring. Professor Eobard Thawne was Flash’s main enemy in 

the first season and during other seasons. His nickname was Reverse Flash, which means that he is opposite to 

Flash, and without watching the show the viewer can have the first impression of this character based on his nickname. 

Creators show his belonging to the antagonists of the TV-show and Barry Allen’s enemies through his name.  

Allusive proper name denotes a certain person and evokes a number of associations that refer the reader to 

the original image [8, p. 8]. If the author creates a bright character, then later while his mentioning in the minds of 

the audience there are features that are inherent in the character, remembered by the audience like appearance, 

actions, character traits, thoughts, a kind of conversation. The bright example of allusive proper name is Joker – a  

well-known DC antagonist and Batman’s main enemy. Due to this mental state, the Joker is immune to fear. He 

perceives everything as a joke or a prank. His image and appearance is always associated with an evil clown with 

bright make-up. What is more, everything he does is perceived as a joke. In the movie “The Dark Knight” Joker’s 

phrase “Why is so serious?” is considered to be a tagline, referring to Joker’s attitude. For the audience the mention 

of Joker’s name always evokes an association with “the one, who turns everything into a joke”, but still the character 

appears to be a villain. Joker’s prototype in a “Gotham”, Jerome Valeska has once said about laugh: “There is 

nothing more contagious than laughter”, which describes him as a clown that scares everybody around him and is 

considered to be mad. He was put to the asylum, where he was seeking for fun and show, sometimes even rude.  

The main functions of anthroponyms are the function of artistic and figurative characteristics of a hero or 

other object of the name, as well as the function of transferring to the work historical and national color. In 

connection with the latter function, anthroponyms are one of the most important in the background knowledge of 

native speakers and culture, which is why to clearly understand the meaning of anthroponyms, the reader must have 

knowledge of the history of the country the hero is from. Here the brightest example is the hero of the Marvel’s 

Captain America films got his name from belonging to a certain country, because the character was created as a 

patriot of his country, and during World War II he was portrayed as an active fighter against Hitler's coalition. Also 

we can name Natasha Romanoff, also known as Black Widow. Her belonging to another country is expressed 

through her Russian name; furthermore, it's the KGB who gave her the new nickname Black Widow.  

With the help of the proper name the author tries not only to name a specific object, but also to report 

something about this object or to connect some additional information with the name in general, as well as to 

express feelings related to the object. Names of mythological and biblical origin are mythonymic formations used in 

the text of the work of art, recorded in the language, their content includes all the connotations that acquired the 
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proper name during its functioning as a linguistic unit. When a movie creator uses names of mythological origin in a 

work, the context of the whole work influences the actualization of certain components of the meaning of one's own 

name, but all other components also remain in the viewer's mind, making the image marked by that name more 

voluminous and complete [9, p. 15]. The Marvel universe has examples like Thor or Loki. They were both named 

after Skandinavian gods: Thor is based on the image of the god of the same name from German-Scandinavian 

mythology, he was the god of thunder and lightning and his main power is to command lightning. Thor is able to 

summon lightning both from the heavens and emit them directly from the hammer Mjöllnir. Loki is Thor's half-

brother, created on the basis of the Scandinavian god Loki. Loki is of Jotunheim descent. He possesses unique 

physical skills: enormous strength inherited from his ancestors, superhuman endurance, immunity to all known 

diseases and poisons. His Scandinavian prototype was the god of cunning and deceit, and a movie character was an 

experienced manipulator and schemer. Both characters have not only mythological-based names, but their stories 

and even superpowers were connected to the Scandinavian myths.  

Another example of historical pattern in proper names is toponymics. The DC’s main city is Gotham, 

gloomy metropolis, where the events described in “Batman” take place. Historically there was an English village 

named Gotham that was legendary because of the story of its citizens. They pretended to be mad in order not to let 

English king in. In “Batman” almost all characters are more or less insane, there is even an asylum called Arkham, 

where all survived criminals with mental disorders are kept. Metropolis, Superman’s city is its antipode, depicted as 

a bright city. The name is consonant with common name metropolis, emphasizing its similarity to such big cities as 

New York, Chicago, Toronto etc. Almost all toponymics in DC Universe have the root “city” in their proper names: 

Central-City (Flash), Starling-City (The Arrow). 

Other trends include the simplicity and prevalence of the names of the main characters in everyday life to 

emphasize that these characters are the same people as others. Every Marvel or DC character has his own real name, 

indicating that the character used to be a normal human. Later he receives his nickname based on his superpowers or 

activities. But if we consider first names, there is a tendency to make these names catchy and easy for readers to 

remember. The names all but consist of one or two syllables: Peter Parker, Bruce Wayne, Barry Allen and others. 

Each name is not only simple, but also popular – the name Peter Parker is the 57th in the ranking of the most 

popular English names for the last 100 years.  

The metamorphic transfer created the name Hawkeye, the protagonist of the Marvel movie series. In the 

name of the semantic load reveals the hero's talent to shoot accurately, but also the hero is compared to a bird that 

has excellent eyesight. In addition to the talent to shoot a crossbow, Hawkeye has the skills to hit the target without 

error with any weapon due to sharp eyesight. Another example of metamorphic transfer is the character from 

“Gotham” The Penguin (real name is Oswald Cobblepot). He had his foot injured because of an accident, that’s 

why he had a bit strange gait, like penguins do. What is more, he looked like a real penguin, that’s why he got his 

nickname The Penguin. In this TV-show there was another character, Selina Kyle, who’s known as Catwoman. She 

could climb buildings like a cat, and her clothing resembled a cat's appearance.  

Conclusion. In conclusion, the proper name’s main target is not only to nominate a character, but also to 

reflect his lifestyle, personal qualities and author’s attitude toward this hero. Therefore, the main trends in the 

creation of one’s proper name include the following: simplicity of the name, double nominations and a certain 

semantic load due to the transfer in the name of the characteristics of a hero by his type of activity, belonging to a 

particular state or personal characteristics.  

Prospects for further research include a deeper study of the etymology and translation of proper names, 

semantic analysis of the relationship between the name of the hero and his actions.  
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СТИЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 
 

Стаття висвітлює питання стилістичного значення мовних одиниць на основі аналізу досліджень провідних 
вітчизняних та зарубіжних науковців, які вивчали цю проблему. Через наявність певних суперечностей та недостатньої 
вивченості певних аспектів, предмет дослідження не втрачає актуальності та потребує подальшого вивчення 
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STYLISTIC MEANING OF LANGUAGE UNITS 
 
The study considers the issues of stylistic meaning of language units. Much attention is given to the analysis of leading 

Ukrainian and foreign researchers’ works. Due to the presence of certain contradictions and insufficient study of some aspects, the 
problem of stylistic meaning of language units remains relevant and needs further research. 

The author takes the view that the meaning of a word consists of lexical, grammatical and stylistic components. The 
article analyzes the terminology associated with the stylistic meaning of language units. It is emphasized that most words have only 
a denotative meaning, not all words have connotative meanings, but both of them belong to the semantic structure of the word. 

The author distinguishes three components of the stylistic meaning of language units. There are functional, normative, 
and expressive components. These components are described by the author in the article. 

Stylistic meaning is an integral part of the semantic meaning of a word; it reflects the speaker's attitude to the object or 
phenomenon he is talking about. The article deals with the different degree of expressive coloring of language units, the 
peculiarities of the use of stylistically marked vocabulary in different styles of speech, provides examples of its application in modern 
German language. Particular attention is paid to demonstrating the need and importance of reproducing the stylistic coloring in 
translation. 

The author concludes that the components of the stylistic meaning of language units are not only interconnected but also 
interdependent. They are in close contact with each other. Changing one of the components entails changing the others.  

Keywords: stylistics of language units, semantic meaning of a word, stylistic meaning of language units, components of 
stylistic meaning, stylistically marked lexical units, translation adequacy. 

 

Стилістичне значення є складовою частиною семантичного значення слова. Кожне слово 

складається із «тіла» (звуки, букви) і «змісту» (значення). Значення слова є комплексним явищем: слова 

відображають предмети і явища об’єктивного світу, а також суб’єктивні уявлення щодо цих предметів. 

Згідно із цим, можна описати значення слова наступним чином: Значення слова складається із лексичного, 

граматичного та стилістичного значення. 

Лексичне значення є відображенням предметів та явищ реальної дійсності. Воно є обов’язковою та 

відносно стабільною складовою у структурі слова. Лексичне значення складається із ієрархічно 

впорядкованої конфігурації елементів значення (сем). Наприклад, слово «брат» містить наступні семи: 

істота, людина, родич, чоловічої статі, який має тих самих батьків, що і людина, яка говорить. 

Граматичне значення складається з ієрархічно впорядкованої конфігурації сем та передає 

інформацію щодо кожної мовної одиниці та її граматичних категорій (рід, число і т.п.). Наприклад, нім. gut – 

das Gute – die Güte. 

Стилістичним значенням називають додаткове, супровідне до лексичного та граматичного значення 

мовної одиниці. Воно обмежує використання цієї одиниці певним стилем, типом мовлення чи видом тексту і 

має стилістичну вартість – маркованість, якою й протиставляється нейтральним значенням. Стилістичне 

(конотативне) значення слова є факультативним, нестабільним, воно існує як додаткова семантика слова, 

яка реалізується в тексті або привноситься в текст для певного стилістичного забарвлення. Наприклад, різні 

стилістичні забарвлення синонімічного ряду нім. Gesicht, Antlitz, Fresse, Visage, Fratze. 

Більшість слів мають лише денотативне значення, конотативні значення є не у всіх слів. Але і ті, і 

інші відносяться до семантичної структури слова. Конотативне значення пов’язане із актом комунікації, 

суб’єктивними оцінками мовця, денотативне значення із об’єктивними світом, із позамовною дійсністю.  

Серед понять стилістики, які сформувались у межах мовного розділу риторики – елокуції, 

стилістичне значення належить до найголовніших. Стилістичне значення є «робочим поняттям» практичної 

стилістики і практичної риторики. Без нього не обходиться жодна робота з лінгвостилістики. Воно стоїть 

поряд із такими поняттями як стиль і конотація. Стилістичне значення є однією із основних рис, 

репрезентантів  стилю мовлення, тоді як із конотацією воно розглядається як синонімічний термін. Взагалі, 

термінологія для позначення стилістичного значення є неоднозначною. Науковці використовують наступні 

поняття:  
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– стилістичне значення, стилістичне забарвлення (О. Різель), 

– стилістичне забарвлення (М. Брандес), 

– конотація (М. Кошина, І. Арнольд), 

– стилістичний прошарок (Г. Міхель). 

У своєму дослідженні ми дотримуємось тієї точки зору, що конотація і стилістичне значення не є 

тотожними поняттями, хоча вони є синонімічними, а подекуди навіть взаємозамінними. Між ними 

відчувається різниця як між ознакою (властивістю) і результатом дії чи виявом цієї ознаки. Тобто 

конотація – це ознака, властивість, а стилістичне значення – уже породжений цією ознакою результат. 

Стилістичне значення є частиною значення слова, воно відображає відношення мовця до предмета чи 

явища, про які він говорить. Наприклад, якщо ми говоримо нім. Bandit (укр.бандит), то не лише називаємо 

об’єктивний факт (людина, яка вчиняє протизаконні дії), а й висловлюємо своє негативне відношення до цієї 

людини. 

О. Різель розрізняє два види стилістичних значень: абсолютні й контекстуальні [1, c. 32–36]. 

Абсолютні стилістичні значення бувають при абсолютному вживанні окремих лексичних одиниць, які не 

залежать від контексту, наприклад нім.betrügen – lügen – schwindeln (розм.). Контекстуальне стилістичне 

значення здійснюється не ізольовано, а під впливом різних стилістичних забарвлень та інших стилістичних 

чинників тексту, з якими певне слово вступає у семантичну та синтаксичну взаємодію. Таким чином навіть 

слово із негативною абсолютною конотацією у певному контексті може мати позитивний вплив, наприклад 

нім.: Mein lieber Nichtstuer!(укр. Мій любий ледарю!) 

Українські дослідники стилістичного значення С. Єрмрлейко, Л. Мацько розрізняють стильове і 

стилістичне значення. Стильове значення мовної одиниці показує, в якому фнкціональному стилі мовлення 

ця одиниця постійно вживається, до якого  відноситься, за яким закріпилась як його стилетворча одиниця. 

Натомість стилістичне значення діє в межах стильового на тлі стилістично-нейтральних мовних засобів і 

характеризується конкретною оцінністю, емоційністю, експресією. Воно виникає в результаті асоціативно-

образного переосмислення значення, нашарування твірної семантики, ситуативного використання слів. 

Що стосується структури стилістичного значення, то вона являє собою комплексне явище, яке 

історично змінюється, і може розглядатись з трьох точок зору: 

а) за приналежністю слова до певної сфери застосування в мовленні (функціональний компонент); 

б) за відповідністю до нейтральної норми мови (нормативний компонент); 

в) за видом та ступенем експресивності (експресивний компонент) [2, c. 29–35].  

Функціональний компонент випливає із приналежності до певної сфери застосування в мовленні, до 

певного функціонального стилю або жанру. Функціонально маркованими є наприклад наступні слова і 

конструкції: нім. hiermit, laut dem Gesetz (юридичні тексти), zwecks der Untersuchung, der noch heute zu 

untersuchende Fall (наукові тексти). 

Функціональний компонент містить в собі властивість слова пов’язуватись у підсвідомості із 

певним функціональним стилем чи галуззю. Отже, функціональність є здатністю мовних одиниць викликати 

уявлення про певну професійну діяльність чи умови комунікації, які є характерними для певних соціальних 

груп. Вона також відображає частоту застосування мовних засобів у певній сфері мовлення. 

Нормативний компонент відображає відношення до нейтральної мовної  норми, показуючи  за 

шкалою положення під чи над стилістично-нульовим  пунктом.  

Кількість та конкретний взаємозв’язок відповідних маркувань варіює залежно від автора. О. Різель 

розрізняє 6 видів нормативних маркувань [1, c. 27], у словнику Дудена їх є 5, а Е. Клін та Г. Кох наводять у 

своєму підручнику «Übungsbuch der deutschen Stilistik» наступну систему нормативних щаблів (табл. 1) 
[4, c. 90–94]. 

 

Schwulstig Gehoben Neutral-literarisch Umgangssprachlich Vulgär (grob) 

den Geist aushauchen entschlafen sterben ins Gras beißen  krepieren, verrecken 

zu Gemüte führen nippen trinken Hinter die Binde gießen, 

tanken 

saufen, 

die Kehle schmieren 

Nahrung aufzunehmen Appetit Hunger Mordshunger Fresslust  

promenieren sich ergehen spazieren gehen bummeln kriechen, 

herumlatschen 

 

Емоційно-оціночний (експресивний) компонент відображає ступінь та вид експресивності. 

Експресивність може при цьому сприйматись як виразність, новизна, незвичність вираження. Експресивним 

є все те, що привертає увагу або має переконливу дію. Парадигматично ми можемо позначати слово як 

експресивне чи неекспресивне, точніше оцінити цей компонент можна лишу у взаємозв’язку із текстом. Так, 

наприклад, заголовок із газети «Zeit» може мати експресивне значення лише в поєднанні із словом Grauzone 

та із метафоричним застосуванням прикметника rot-grün, що стосується тут правлячої коаліції уряду: In der 

rot- grünen Grauzone [Die Zeit 10/2006:4]. 
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Деякі словники використовують спеціальні позначки для емоційно-забарвлених лексем, наприклад: 

scherzhaft (Adamskostüm)  

vertraulich (Alterchen) 

verhüllend (abberufen für sterben)  

altertümelnd (alldieweil)  

gespreizt (beehren) 

Papierdeutsch (anteilig) 

übertrieben (abscheulich)  

abwertend (Ablasskrämer)  

spöttisch (Amtsmiene) 

Schimpfwort (Aas) 

derb (abkratzen für sterben) 

(Duden 1988) 

На думку дослідників стилістики, експресивність може мати різну природу. Таким чином розрізняють 

наступні аспекти експресивності [4, c. 765; 6, c. 43–49; 7, c. 199–241; 8, c. 190–229]. 

а) образність: підвищений рівень наочності, виразності, наприклад при використанні метафор (das 

Lebensschiff). 

б) емоційність: здатність за допомогою слів виражати людські емоції, наприклад радість чи ненависть 

(Pfui!). 

в) оцінка: оцінювання певних предметів чи явищ як хороший, нейтральний, поганий і т.п., наприклад 

ідеологічна газетна лексика (Banditen, Befreiungskämpfer). 

г) підсилення/інтенсифікація: лексична (total, extrem), повтори (sehr-sehr), словотворення (blitzschnell, 

nagelneu). 

д) акцентування (за допомогою інтонації, темпу, пауз). 

Отже, проаналізувавши дослідження низки науковців, які вивчали цю тематику, можна зробити 

наступні висновки. Стилістичні значення і конотації бувають різних типів, залежно від того, який 

додатковий до основної інформації компонент переважає у мовній одиниці. Стилістичне значення 

співвідноситься з оцінно-раціональним сприйняттям світу, виражає закріплене традицією оцінне ставлення 

до денотата (предметів, осіб, явищ). Такі оцінні стилістичні значення виробились в процесі пізнання 

навколишнього світу людством і закріпилися за одиницями народної і літературної мови. Вони широко 

використовуються у побутовому мовленні, а також промовах і текстах усіх стилів мовлення. У текстах 

стилістичні значення певного мовного типу можуть змінюватись в інші оцінні значення залежно від 

суспільної чи соціальної оцінки, історичної епохи, конкретних оцінок чи поглядів мовців. 

Підсумовуючи, можна визначити наступні ознаки стилістичного значення: 

– стилістичне значення виникає і формується переважно під дією зовнішньомовних чинників: 

суспільних, соціальних, національно-культурних, естетичних, особистісних тощо – і меншою мірою –

 внутрішньомовних; 

– для мови основними є лексичні і граматичні значення, а стилістичні є додатковими, вони 

супроводжують ї і нашаровуються відповідно до потреб мовців вже в процесі функціонування мови у різних 

сферах життя; 

– стилістичні значення є динамічними, вони змінюються із історичним перебігом, тоді як лексичні і 

граматичні значення є відносно стійкими і виражають реальні, сутнісні ознаки; 

– стилістичні значення можуть мати імпліцитне вираження, без наявності зовнішніх ознак; 

– стилістичне значення тісно пов’язане із контекстом.  

Стилістичне значення мовної одиниці має три компоненти (функціональний, нормативний, 

експресивний). Всі три компоненти стилістичного значення  знаходяться між собою у тісному зв’язку. Зміна 

одного із компонентів тягне за собою зміну інших.  

Існують також і такі лексичні одиниці, які є частково стилістично-маркованими. З парадигматичного 

аспекту у цьому випадку лексема є маркованою лише за одним із стилістичних компонентів. Наприклад, 

німецьке слово Halbleiter (укр. напівпровідник) є частково маркованим (функціонально забарвленим 

(фізика), нормативно та експресивно нейтральним). 
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TEXTUALITY STANDARDS AS A BASIS  

FOR LINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH LANGUAGE TEXTS 
 
The paper deals with the issue of linguistic analysis of English language texts on the basis of textuality standards which 

allow to carry out a complete analysis of the text and judge about its communicative value. The appropriateness of linguistic 
analysis of texts with the consideration of seven standards of textuality have been substantiated. These standards are: coherence 
(introduction of a new item in the text and subsequent referral to it by means of another item), cohesion (the ways in which 
components of the sentences in a text are mutually connected grammatically and lexically), intentionality and acceptability (a 
speaker/author’s intention to produce a sound piece of information and the recipient’s desire to accept the text as a communicative 
piece of information), informativity (ways and means by which parts of the text acquire communicative value), contextuality 
(focusing on the context and the role it plays in any form of communication) and intertextuality (understanding and perception of 
one text on the basis of the structure of another text similar to it). Special attention has been paid to cohesion as semantic relation 
between elements of the text. Categories of cohesion such as reference, substitution, ellipsis, conjunction and lexical cohesion have 
been analyzed. It has been defined that the linguistic analysis carried out with consideration of seven standards of textuality 
requires knowledge of different branches of linguistics – syntax, morphology, phonology, grammar, semantics, lexicology, stylistics, 
pragmatics, sociolinguistics. Definite examples of every standard application have been presented. It has been substantiated that 
the appropriateness of a text is the agreement between its setting and the ways in which the standards of textuality are applied. 
The standards of textuality entail factors of cognition, planning and social environment merely to distinguish what constitutes a text.  

Keywords: textuality, linguistic analysis, English language text, linguistics, textuality standards, communicative value. 
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СТАНДАРТИ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ  

ЯК ОСНОВА ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ 
 
У статті висвітлено питання здійснення лінгвістичного аналізу англомовних текстів з використанням стандартів 

текстуальності як основи для повної характеристики текстів, аналізу їх комунікативної мети. Обґрунтовано важливість та 
доцільність лінгвістичного аналізу текстів з урахуванням семи стандартів текстуальності: послідовності (логічності, узгодженості), 
зв’язності (когезії), наміру (цілеспрямованості), сприйняття, інформативності, контекстуальності, інтертекстуальності. З’ясовано, що 
такий аналіз вимагає знання різних галузей лінгвістики – синтаксису, морфології, фонології, граматики, семантики, 
лексикології, стилістики, прагматики, соціолінгвістики тощо. Наведено конкретні приклади для демонстрації практичного 
застосування кожного стандарту. 

Ключові слова: текстуальність, лінгвістичний аналіз, англомовний текст, лінгвістика, стандарти текстуальності, 
комунікативна спрямованість.  

 

Relevance of the study. Functional and semantic approach to text analysis offers substantially broader 

insight into the definition of a text message content and considers a text as a subject of the study. Such approach 

presupposes that the most effective way of information analysis is the analysis of the complete texts. For the first 

time it was seriously considered in the 60–70s of the 20th century when a new branch of linguistics was singled out – 

text linguistics which was aimed at studying the peculiarities of information organization within the sentences and 

between them, analyzing their consistence (coherence), connection (cohesion), thematic and structural organization. 

But at that time linguists didn’t have the purpose of changing traditional linguistics. They were aimed at broadening 

the limits of scientific description of linguistic phenomena. Nevertheless, they happened to go beyond the limits of 

sentence analysis and opened a broader spectrum of content connections and speech structuring.  

It is considered that the emergence of text linguistics as a separate scientific branch is substantiated by 

inner (linguistic) peculiarities of the text and external (extra linguistic) ones. Substantiating the necessity of singling 

out text linguistics as a separate discipline linguists assert that the main reason of its emergence is the necessity of 

logical explanation of some linguistic phenomena, which is impossible to do using traditional definitions based 

exclusively on the analysis of sentences. It is especially urgent for English. Primarily we have in mind such widely 

spread phenomena as prominalization in all its dimensions, the use of articles, choice of tense forms and their 

relations etc. Text linguistics as a separate scientific discipline is substantiated by extra linguistic factors, namely the 

external influence of other scientific disciplines directly adjacent to language studies – literature, psychology, 

sociology etc. 

Theoretical framework. A considerable number of scientists and linguists study peculiarities of text 

linguistics and carry out researches in this branch, namely those that are directly related to linguistic analysis of 

English language texts. Among them are M. Bloor [1], C. Coffin [1], P. Crane [3], J. Donohue [2], S. Eggins [4], 

P. Grice [5], E. Hatch [6], D. Morley [8], H. Widdowson [10] and others. In this respect special attention should be 

given to works of the above mentioned linguists related to standards of textuality and their role in multifaceted 
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linguistic analysis of texts. The majority of linguists agree that a text is defined as a communicative situation that 

corresponds to some definite textuality standards. These standards include a complex set of features that texts must 

possess to be called communicative. If at least one of these standards is not adhered to, the text cannot be called 

communicative. Taking into account the importance of these standards and their role in the formation of 

communicative texts we consider it necessary to outline the essence and peculiarities of using each of these 

standards for linguistic analysis of texts.  

The aim of the paper. The aim of the paper is the substantial analysis of textuality standards in relation to 

English texts, defining the essence and significance of each standard for performing linguistic analysis of texts and 

giving definite examples to demonstrate their practical application.  

Results. In the process of scientific and linguistic study it was determined that complete linguistic analysis 

of English language texts must be carried out with consideration of seven standards of textuality: consistency 

(coherence); connection (cohesion); aim (intentionality); acceptability; informativity; contextuality; intertextuality. 

It is essential to consider each standard in detail. 

Cohesion describes the ways of interrelation (grammar and lexical) between components. Cohesion takes 

place where interpretation of any element in discourse requires reference to another element of discourse. Relations 

are made between one sentence and another, as the understanding of one sentence depends on some other element of 

another sentence, usually a previous one. Cohesion is a meaningful relationship between two elements in the text, 

and one of these elements is crucial for the definition of the other one. This other element can also be found in the 

text but its location is in no way determined by the grammatical structure [1, p. 39]. 

The notion of cohesion is key for providing meaningful relations due to which any excerpt of discourse or a 

written text can function as a text and this notion is systematized with the help of five different categories providing 

practical means for the description and analysis of texts. Each of these categories is represented in the text with 

special devices – repetitions, omissions, the use of specific words and constructions, which signal that the 

interpretation of some part of the text depends on other elements of the text. These categories include reference, 

substitution, ellipsis, conjunction, and lexical cohesion [2, p. 123]. 

Reference as a cohesive device is related to introduction of a new element into the text with further 

reference to it by means of another element which, as a rule, is shorter in its form. In this respect, demonstrative 

pronouns, comparative structures, different lexical constructions, even adjectives and adverbs are used. The effect of 

reference is in the search of information (referential meaning) from another place in the sentence or in a neighboring 

sentence with the help of one of the grammatical devices mentioned above. Cohesion means the stability of 

reference due to which the same element appears in speech again and again [3, p. 143].  

Substitution is generally used instead of another word or phrase to avoid repetition. It also helps to shorten 

the text. There are different types of substitution, such as nominal (Others are predators…), verbal and clausal (… 

and to do so with minimum expenses we need…). 

In the course of ellipsis, elements of the text are physically removed because the author is convinced that 

the readers will insert the missing elements by themselves. In this case it is for the reader or listener to make 

cohesive connections. As in the case of substitution, there are three types of ellipsis – nominal, verbal and clausal.  

Conjunction presupposes the use of connectives and adverbs to connect neighboring sentences according to 

some meaningful relations. Conjunctions can be roughly divided into: additive (in addition…etc.), adversative 

(however…etc.), causal (as a consequence…etc.) and temporal (once…etc.). Conjunction elements serve to intensify 

and highlight the connection between other elements of the text. A definite choice of a conjunctive marker gives a 

reader a hint about the way the author wants the reader to perceive the utterance so that he/she can understand the 

text [4, p. 243–247]. 

Finally, lexical cohesion concerns meaningful connections, such as repetition, synonymy, taxonomy, 

reformulation (anaphoric nouns) etc., made by definite lexical elements. The knowledge of meaningful structures is 

necessary to understand this type of cohesion.  

Consistency (coherence) is the main component of any form of linguistic analysis of texts because if the 

text is not fully understood we cannot talk about its communicative value. The aim and goals of text linguistics 

research determine the conditions according to which some texts are acceptable and others are not. It is quite 

difficult to determine what makes a text coherent. Coherent texts must have logical structure to make the reader 

perceive the text as a whole unit that has sense and is not a random set of sentences. Consistency is something that 

gives a text some meaning (semantic, contextual) that corresponds to our expectations of the text. In general, a logical and 

coherent text must have a strict structure: situation – problem – solution – evaluation. According to this structure the 

set of sentences: I defeated my enemy. I shot at him. I was on guard duty. I saw an enemy soldier must have a logical 

structure like this: I was on guard duty. I saw an enemy soldier. I shot at him. I defeated my enemy [5, p. 262–263]. 

Intentionality and acceptability are considered to be a pair standard. In any text an author has an intention 

to create a sound informational message for the recipient. Recipients in their turn must be ready and have intention 

to accept the text as a communicative message. To do this, the author and the recipient must follow the principle of 

pragmatic cooperation the essence of which is that every person must make all the efforts to provide successful 

intentional communication. Textuality depends on knowledge of pragmatic principles. Intentionality and 

acceptability are based on Paul Grice’s principles of cooperation (“…communication must take place when it is 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 45 

necessary, the way it is necessary, correspond to the set aim or theme of communication” [6]). For example, when a 

recipient is addressed as “Well, where do which part of the town do you live into?”, he/she understands that the 

person who is uttering this phrase doesn’t speak English well enough and makes grammar mistakes. But the 

recipient that is aimed at cooperation ignores these mistakes, doesn’t stress them because anyway they let him/her 

understand the essence of the message [6].  

Informativity deals with the ways parts of the text acquire communicative value. Informativity provides the 

ease and correctness of information perception, allows to avoid misunderstandings and ambiguity. For example, on 

the construction ground where a new residential area was being built an announcement was placed: Call us before 

you dig. You may not be able to afterwards. Such a message is not quite informative as we don’t really understand 

its essence – why we won’t be able to call afterwards. As it appears, a telephone cord was placed there and if 

damaged people wouldn’t be able to use the phone.   

Sometimes to avoid repetition demonstrative pronouns are used instead of nouns, which can cause the loss 

of informativity. That’s why when the question is whether to use pronoun to avoid repetition or use the word twice 

for providing better informativity, the latter is preferable [7].  

Contextuality takes into account the role that context plays in any form of communication. Every text, 

either oral or written, takes place in some context. Actually, it means that in any communicative situation quality 

and results of communication are determined by participants’ context knowledge. This aspect of language use is 

studied by pragmatics and sociolinguistics. Pragmatics focuses on what the participants in a discourse intend to 

accomplish by means of the use of the language (what speech act is performed in some situation) and 

sociolinguistics is aimed at defining the role that knowledge of the participants plays in a successful communicative 

situation [8]. 

For example, the phrase SLOW CHILDREN AT PLAY can be understood in two different ways depending 

on the situation in which it is used (as a road sign and as a text about children who have some mental or physical 

problems). It is the context that gives possibility to choose the correct understanding of ambivalent messages.   

One more example is a notice “Do not move!”  To understand it correctly you should know the context of 

its use (place). It can be found in the X-ray room as the main instruction to those undergoing the procedure or on the 

entrance to some military post. 

Intertextuality is the least linguistic principle out of all the principles of textuality. It is as a rule related to 

the study of literature, publicist materials, general knowledge and literally it means that the formation and 

understanding of one text is influenced by the structure of another text, which is similar to a given one. For example, 

the correct reading and perception of poetry is possible only if you read poetry before. The same concerns 

newspaper language (e.g. simplified grammar forms in headlines, which to an inexperienced reader will look like 

mistakes made by the author), proverbs and sayings which cannot be perceived literally etc.  

The text SLOW CHILDREN AT PLAY can be correctly understood only by people who live in the city, 

drive and know that this is a notice explaining the road sign demanding to reduce speed in the residential area where 

children play [9, p. 39; 10, p. 243–246]. 

To understand the phrase «I hate all these ketchups. I can only eat Uncle Ben ketchups», a person must 

know that Uncle Ben is not a relative of the speaker but a brand of sauces and ketchups.  

Conclusions. Thus, it is quite clear that very diverse knowledge of general and applied linguistics is 

involved in the description of texts. For instance, study of cohesion presupposes some knowledge of syntax, 

semantics (sometimes even morphology and phonology), whereas intentionality and acceptability cannot be 

perceived without serious knowledge of pragmatics. Contextuality significantly depends on knowledge of 

sociolinguistics and pragmatics while intertextuality depends on the recipient’s previous experience and knowledge 

of such texts (literary and publicist). At the same time, psycholinguistics is necessary to understand the 

communicative value of some texts. 

In the result of the research carried out in the paper we can make a conclusion that textuality standards are 

important for multifaceted linguistic analysis of texts; they give possibility to analyze texts not only in terms of 

linguistics but adjacent branches – sociolinguistics, pragmatics etc. Text analysis performed with consideration of 

textuality standards encompasses all aspects of text analysis – from the simplest grammar phenomena to extra 

linguistic factors, which impact the general perception of the text.  

Prospects of further research. The results of the conducted research can be used in theory and practice of 

linguistic analysis of texts taken from different branches of science. Nevertheless, further detailed research should 

be carried out to study peculiarities of textuality standards application for the analysis of texts for specific purposes. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНТОНІМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ 
 
У статті розглядається антонімічний переклад як один із ефективних прийомів передачі фразеологічних одиниць з 

англійської мови на українську. Аналізуються основні види цієї лексико-граматичної трансформації. Значну увагу  приділено 
опису використання антонімічного перекладу. курсив. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, антонімічний переклад, трансформація, способи передачі  фразеологічних одиниць. 
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USING ANTONYMIC TRANSLATION IN RENDERING  

ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS INTO UKRAINIAN 
 
The article considers phraseological units and antonymic translation as one of the most effective methods of transmission 

of lexical units. Antonymic translation is shown to be an independent type of translation. Antonymic translation is defined as a 
translation mode whereby an affirmative (positive) element in the ST is translated by a negative element in the TT and, vice versa, 
a negative element in the ST is translated using an affirmative element in the TT, without changing the meaning of the original 
sentence. It is not a word-for-word translation, but a transformation when the translator selects an antonym and combines it with a 
negation element. Antonymic translation as such can be understood in broader and narrower terms, i.e. it may cover instances of  a 
simple substitution of an element in the ST by its antonymic counterpart (negative or positive) in translation; positive / negative 
recasting, a translation procedure where the translator modifies the order of the units in the ST in order to conform to the syntactic 
or idiomatic constraints of the TT; and  narrowing of the scope of negation whereby the original negative sentence is turned into an 
affirmative one in translation by moving the negation element to a word phrase or an elliptical sentence. The term antonymic 
translation covers all these three types. Generally, antonymic translation consists not only in the transformation of negative 
constructions to affirmative or vice versa: an original phraseological unit can be substituted for other expressions with the opposite 
meaning in a target language or an occasional antonym. The usage of antonymic translation as one of the methods of contextual 
replacement has been investigated. The main types of this lexical and grammatical transformation are systematized. The attention 
is focused on the reasons for using antonymic translation. 

Keywords: phraseological unit, antonymic translation, transformation, means of rendering phraseological units. 

 
Фразеологічні одиниці становлять важливий пласт будь-якої мови. Вони  функціонують як у 

літературному, так і в розмовному її варіантах, збагачують її та наповнюють новим змістом. Фразеологічні 

вирази вживаються майже в усіх галузях життя сучасної людини. Вони часто зустрічаються, як в 

оригінальних творах класиків, так і в сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової 

інформації та у повсякденному мовленні. Вивчення фразеологізмів надає можливість прослідкувати історію 

країни, краще ознайомитись з її звичаями та традиціями, побутом та культурою, а також дізнатися про 

менталітет людей, які розмовляють цією мовою.   

Переклад фразеологічних одиниць можна вважати одним з найважчих перекладацьких аспектів. 

Основні труднощі, з якими перекладач може зіткнутися при перекладі фразеологізмів, полягають в повній 

відсутності аналога в мові перекладу, або ж наявності аналогічних за змістом, але різних за сферою 

вживання і відтінку звучання фразеологізмів в мові перекладу. Наприклад, фразеологізм в одній мові може 

мати позитивну конотацію, а його аналог в іншій мові носитиме негативне значення. 

Беззаперечним є факт того, що фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі 

англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, а з 

іншого боку вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць. Наразі особливої уваги потребує 

аналіз ролі антонімічного перекладу у передачі фразеологізмів з англійської мови на українську. Все це 

зумовлює актуальність цього дослідження. 

Метою статті є аналіз антонімічного перекладу як одного із найбільш ефективних прийомів 

передачі фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. 

Поняття фразеологічна одиниця у лексикологію ввів мовознавець В. В. Виноградов. За його 

словами, фразеологізм – це самостійна мовна одиниця, яка характеризується відповідними диференційними 

ознаками. Такими ознаками для фразеологічних одиниць є: 1) фразеологічне значення; 2) компонентний 

склад; 3) граматичні категорії [3, с. 8]. Як синоніми до цього поняття використовують такі терміни як 

«фразема», «фразеологічний зворот», «стійке сполучення слів», «ідіома» тощо. У свою чергу лінгвіст 

О. В. Кунін перейняв введений В. В. Виноградовим термін «фразеологічна одиниця» та визначав його як 

стійке сполучення лексем з повністю або частково переосмисленим значенням [6, с. 6–8]. 

Задля досягнення адекватності перекладу основним завданням перекладача є вміння використовувати 
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перекладацькі трансформації для найбільш точної передачі інформації в тексті оригіналу мовою перекладу. 

При цьому серед великої кількості трансформацій потрібно обрати ту, яка найбільш точно зможе передати 

значення лексичної одиниці, що перекладається. Зазначимо, що контекстуальна заміна вирізняється серед 

інших перекладацьких трансформацій, адже для її створення не існує точних правил, оскільки переклад 

лексичної одиниці в даному випадку залежить від контексту. Одним з прийомів контекстуальної заміни є 

антонімічний переклад. 

Вивченням проблем антонімічного перекладу як способу перекладу лексичних  одиниць  займалися, 

як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, такі як Ш. Баллі, Л. С. Бархударов, В. В. Виноградов, Л. К. Латишев, 

Т. Р. Левицька, В. І. Карабан, І. В. Корунець, Т. А. Казакова, В. Н. Комісаров, О. В. Кунін, І. Я. Рецкер, 

А. М. Фітерман, Ю. Найда, Л. П. Сміт та ін.  

Бархударов дає наступне визначення антонімічного перекладу: «Під цією назвою в перекладацькій 

літературі відома широко поширена комплексна лексико-граматична заміна, сутність якої полягає в 

трансформації конструкції в негативну чи навпаки, негативної в стверджувальну, що супроводжується 

заміною одного з слів перекладного речення вихідної мови на її антонім в цільовій мові [2, с. 215]. 

Дослідник підкреслює, що антонімічна заміна найчастіше використовується при заміні негативної 

конструкції на стверджувальну, наприклад: 

Stradlater didn't say anything. – Стредлейтер промовчав.  

They gave me the wrong book, and I didn't notice it till I got back to my room. – Я тільки вдома помітив, 

що мені дали не ту книгу. 

Науковець Т. А. Казакова  пояснює, що антонімічний переклад спирається на логічний постулат, 

згідно з яким заперечення будь-якого значення можна прирівняти до ствердження протилежного йому 

значення. На практиці антонімічний переклад, як правило, пов’язується з заміною однієї з лексем оригіналу 

на її міжмовний антонім. Прикладом може слугувати переклад широко відомого фразеологізму з обряду 

весільної літургії, описаного в Книзі загальних молитов: Till death us do part/Till death do us part – «допоки 

смерть не розлучить нас» [4, с. 201].  

Причини, що викликають необхідність антонімічного перекладу, різні: наприклад, він може бути 

обумовлений асиметрією лексико-семантичних систем, що виявляється в тому, що будь-яке поняття не має 

засобів вираження в мові перекладу: англійському дієслову keep off в українській мові можуть відповідати 

дієслова протилежних значень із запереченням «не підпускати близько»: The police kept the fans off the pitch - 

поліція не підпускала вболівальників до полю; keep off the grass – по газонах не ходити. Такі антонімічні 

заміни не викликають особливих труднощів, оскільки зареєстровані в словниках. Вибір антонімічної форми 

може бути продиктований узусом, тобто звичним вживанням в мові тих чи інших форм. Наприклад: укр. 

мовчу – англ./Say no more, I say no more. 

По суті, термін «антонімічний переклад», який зустрічається в перекладознавчій  літературі, є 

неточним, оскільки слово, що перекладається, не замінюється на антонім у мові перекладу, а змінює лише 

форму на протилежну, тоді як його зміст, значення залишається без особливих змін. Тому для позначення 

означеного способу перекладу краще використовувати термін «формальна негативація», в якому 

підкреслюється саме зміна форми слова або словосполучення і не йдеться про антонімічність як таку, що 

пов'язана із зміною змісту на протилежний [7, с. 87]. 

Виявлено, що є три види антонімічного перекладу: 

1) негативація (слово або словосполучення без формально вираженої суфіксом або часткою 

заперечувальної семи замінюється в перекладі на слово з префіксом не- або словосполученням з часткою не, 

наприклад, to continue – не зупинятися, small – невеликий, to ignore – не помічати); 

2) позитивація (слово або словосполучення з формально вираженою заперечувальною семою 

замінюється в перекладі на слово або словосполучення, яке не містить формально вираженого негативного 

компонента, наприклад, unabbreviated – повний, unabolished – такий, що залишається чинним, unallowed – 

заборонений, to disable – блокувати, закривати), 

3) анулювання двох наявних у реченні негативних семантичних компонентів (наприклад, to not 

defuse – залишати із запальником (бомбу), not impossible – можливий, not disaggregative – цільний, to 

disappear never – завжди залишатися).   

Практично завжди останній вид перекладу використовується для передачі поширеною в англійській 

мові конструкції c негативною часткою not та сполучниками until і unless. Наприклад: She didn t become 

famous until 2005. – Вона стала відомою лише в 2005. 

В певних контекстах деякі англійські слова, що не мають у своєму складі заперечувальних морфем, 

але містять, як правило, заперечувальний семантичний компонент, можуть перекладатися подібними за 

значеннями словами з префіксом «не-« або сполученнями частки «не» з антонімічним відповідником слова, 

що перекладається, наприклад, to fail «не вдатися», to hate «не полюбляти», to be ignorant «бути несвідомим 

(чогось)», avoidable «не неминучий». Тому формальна негативація є одним з прийомів реалізації 

контекстуальної заміни, тобто такої лексичної заміни, що можлива лише в певному контексті [9, с. 112]. 

В цілому при аналізі антонімічного способу перекладу англійських ФО на українську мову, ми 

прийшли до висновку, що при перекладі фразеологізмів, на відміну від перекладу вільних словосполучень, 

частіше відбувається заміна позитивної конструкції негативною, наприклад: 
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So keep a good heart, and don’t miss the seven o’clock train. – Отже, не падайте духом і не спізніться на 

поїзд. 

My lord’s caprices… have kept us perpetually on the move. – Через примхи лорда ... нам усім не 

сидиться на одному місці. 

“Keep your eye on him,” whispered  Mr. Bruff. – Не втрачайте його з поля зору, – прошепотів містер 

Брефф. 

Науковці Л. С. Бархударов і А. Д. Швейцер вважали, що коли стверджувальна англійська 

конструкція з прийменником without (без) передана стверджувальною конструкцією у мові перекладу, то ми 

також можемо вважати цей вид перекладу антонімічним [2; 9]. Наприклад: She would be very upset, she would 

cry perhaps… You can’t make an omelette without breaking eggs. – Вона буде дуже засмучена, напевно, навіть 

поплаче ... Ну що ж, щоб рибу з’їсти, треба у воду лізти. 

Застосування антонімічного перекладу при передачі на українську мову англійської конструкції з 

not ... until / till (не раніше ніж) також виявилося притаманним щодо фразеологічних одиниць: Don’t halloo 

till you are out of the woods. – Не кажи «гоп», поки не перескочиш. 

Таким чином, антонімічний переклад є самостійним видом перекладу. Антонімічним може бути як 

фразеологічний аналог, так і нефразеологічна відповідність (калькування, описова конструкція). Як   

справедливо зазначив Я. І. Рецкер, іноді використання антонімічного перекладу може бути єдиною 

можливістю правильної передачі думки, так  як прямий переклад може привести до абсурду [8]. 

У кожній мові є лексичні одиниці, при перекладі яких виникають труднощі, адже вони не мають 

відповідників в мові перекладу. У таких випадках перекладач звертається до трансформацій. У цій статті ми 

розглянули антонімічний переклад як ефективний спосіб перекладу лексичних одиниць та проаналізували 

погляди різних учених. Варто зазначити, що антонімічний переклад є контекстуальним і досить часто 

використовується при перекладі, оскільки розширює межі свободи мови. Крім того, цей прийом дозволяє 

додати в переклад лексичну різноманітність, а також допомагає досягти комунікативної рівнозначності 

різномовних текстів та посилити смислові акценти. Проведення подальших досліджень в обраній сфері є 

досить перспективним, оскільки умови використання антонімічного перекладу не можна вважати цілком 

регламентованим. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСОНАНТИЗМУ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

У ГРАМОТАХ XV СТ. 
 

У статті йдеться про мовну варіативність українських грамот XV cт. За допомогою наскрізного аналізу документів 
досліджено особливості консонантизму староукраїнської мови того часу, визначено територіальну специфіку засвідчених 
фонетичних явищ.  

На підставі вивчення мови писемних пам’яток встановлено, що різні наслідки реалізації приголосних фонем 
призвели до розвитку варіативності в консонантизмі української мови XV ст., зокрема, відображено чимало важливих 
фонетичних явищ: ствердіння приголосного [р'], притаманне південно-західноукраїнським діалектам; ствердіння шиплячих 
приголосних, типове для української мовної системи; часті приклади твердого приголосного [ц], характерного 
північноукраїнським говіркам; уподібнення м’якими передньоязиковими приголосними наступного [j], відображене в сучасній 
українській мові; уподібнення у сполученнях „дзвінкий + глухий” та „глухий + дзвінкий”; спрощення в групах приголосних, 
наявне в українській мові сьогодні; різнопланова специфіка рефлексів звукосполучень *dj, *zdj; ознаки переходу [мj] > [мн], 
притаманного південно-західним говіркам; відображення звуків [г] та [ґ] та ін.  

Ключові слова: грамоти, консонантизм, староукраїнська мова, приголосний звук, діалект. 
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SPECIAL ASPECTS OF CONSONANTISM OF THE OLD UKRAINIAN LANGUAGE  

IN THE LETTERS OF THE XV CENT. 
 

The article deals with the language of valuable reminders of the official style – Middle-Age letters. With the help of the 
end-to-end analysis of the XV century documents there were investigated the special aspects of consonantism of the Old Ukrainian 
language of that time, the territorial specificity of the witnessed phonetic phenomena was determined.  

On the basis of the developed methodology for the analysis of written monuments, the first attempt in the Ukrainian 
studies of systematic investigation of variational phonetic elements was made, the causes of language fluctuations were clarified, 
the role of dialects, foreign-language influences in the emergence of phonetic and morphological variability of written monuments of 
the specified period was identified, the place of linguistic parallelism in the formation of a specific literary-written system in the 
Ukrainian and adjacent territories of XV century was determined. 

Many important sound changes were observed: the hardening of the consonant [p’], typical of the south-western 
Ukrainian dialects; the hardening of sibilants, typical of the Ukrainian language system; frequent examples of the hard consonant 
[ų], characteristic of the North-Ukrainian sub-dialects; assimilation by the soft apical consonants of the neighboring [j], reflected in 
the modern Ukrainian language; assimilation in the combinations of “sonant + voiceless” and “voiceless + sonant”; simplification in 
the groups of consonants, present in Ukrainian nowadays; diverse specificity of reflexes of the sound combinations *dj, *zdj; signs 
of  transition [мj]> [мн], typical of the south-western sub-dialects; reflection of sounds [г] and [ґ], etc. Various consequences of 
the phonemic implementation have led to the development of variability in the consonant system of the Old Ukrainian language of 
the XV century. 

Keywords: letters, consonantism, Old Ukrainian language, consonant, dialect. 

 
Збережені грамоти XV cт. було написано на різних українських землях і суміжних з ними теренах: 

Буковині, Галичині, Південному Поділлі, Поліссі, Центральній Україні тощо. Окремі тексти створено поза 
межами українських земель (у Вільні, Ейшишках, Троках, Мозирі, Полоцьку, Кракові, Петркові, Радомлі, 
Сучаві, Нямці, Яссах та ін.), однак за виразними українськими фонетичними і морфологічними ознаками 
науковці небезпідставно зараховують їх до цінних джерел вивчення історії української мови, а докладний 
аналіз великої кількості мовних фактів фонетичного рівня дає змогу висновувати про формування основних 
фонетичних рис староукраїнської мови, помітних уже в найдавніших пам’ятках і закорінених, вочевидь, ще 
в праслов’янській мові, про діалектне членування українських територій. 

Закордонні видання українських грамот XV cт. та студії їх, здійснені в ХХ ст., становлять чималий 
інтерес. Зокрема, румунський дослідник Й. Боґдан схарактеризував мову найдавніших молдавських 
кириличних грамот, упорядкував й опублікував документи канцелярій Штефана Великого [15; 16], 
польський дослідник В. Курашкевич детально описав мову галицько-волинських пам’яток XIV – XV ст. 
[17], норвезький лінгвіст Хр. Станґ проаналізував мову документів Великого князівства Литовського [18]. У 
другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. відбулося пожвавлення в галузі вивчення мови пам’яток 
завдяки праці М. Антошина, Л. Гумецької, О. Купчинського, О. Молдована, М. Пещак, В. Русанівського [1; 3; 
4; 7; 10; 12] та ін. 

Мета нашої наукової розвідки – за допомогою наскрізного аналізу текстів грамот XV cт. дослідити 

особливості консонантизму староукраїнської мови того часу, визначити територіальну специфіку 

засвідчених фонетичних явищ.  
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Джерельною базою дослідження стали тексти українських грамот XV ст., опубліковані у виданнях 

(подаємо з прийнятими у нашій статті скороченнями, указуючи рік і орієнтовне місце написання грамоти, 

сторінку у виданні – І. Ц.): УГ – Русанівський В.М. Українські грамоти XV ст., Київ, 1965; ССУМ – 

Гумецька Л.Л. Словник староукраїнської мови XIV – XV ст., т. 1–2, Київ, 1977–1978; DRH – Documenta 

Romaniae Historica. A. Moldova, v. I–III, Bucureşti, 1975–1980; Сб – Сборник палеографических снимков 

древних грамот и актов, хранящихся в Виленском Центральном архиве и Виленской Публичной библиотеке, 

вып. 1, Вильна, 1884; Розов – Розов В. Українські грамоти. Т. 1. XIV і перша половина XV ст., Київ, 1928.  

Як зазначив А. Залеський: «Консонантизм української мови відносно діахронічної осі розвитку… 

виявився більш стабільним, ніж вокалізм, але в плані територіальної диференціації українського діалектного 

континууму ареальні консонантні відмінності посідають помітне місце» [6 с. 69]. Це насамперед мовні 

хитання, спричинені проблемою відбиття на письмі палатальності / велярності приголосних, щодо 

ареалогічних характеристик яких, за спостереженнями В. Мойсієнка, картина членування українського 

мовного простору в XVI – XVII ст. представлена досить строкато [9, с. 219]. 

С т в е р д і н н я  [ р ' ] .  Виявлено мовні хитання, спричинені ствердінням приголосного [р'], в одній 

справі на одному аркуші: монастиру – монастирю 1422 Нямц, УГ, 76; цара – цар" 1484, УГ, 137–138; 

більшість – у молдавських грамотах Козарєвци 1431 Сучава, ССУМ, І, 485 – Козаровци 1436 Васлуй, ССУМ, 

І, 485; домь Лазоровь 1487 Сучава, ССУМ, І, 537 – брата Лазорєва 1432 Сучава, ССУМ, І, 537; монастирu 

1487 Сучава, DRH, A III, 30 – монастирю 1415 Сучава, DRH, A I, 57; хотара 1490 Сучава, DRH, A III, 112 – 

хотар# 1424–1425 Сучава, DRH, A I, 84; по хотарю 1463 Сучава, УГ, 117 – по хотарu1487 Сучава, DRH, 

A III, 26; у документах із різних земель: двораномъ 1487 Краків, УГ, 43 – двор#ни(н) 1499 Вільно, УГ, 63 (тут 

і далі в круглих дужках записуємо надрядкові літери у слові – І. Ц.); писарю 1452 Сучава, ССУМ, ІІ, 147 – 

писару 1489 Краків, ССУМ, ІІ, 147; наши(х) р#дца 1434 Дорогунь, УГ, 90 – ра(д)ци ливовскыи 1460 Сучава, 

УГ, 114; пор. ще: говорачи 1484, УГ, 138; зємли… до вєликого мора 1440 Торговище, УГ, 136; а також – 

поодинокі приклади в текстах північного походження: за вепра 1499 Вільно, ССУМ, І, 164; гєнвара 1444 

Луцьк, ССУМ, І, 241; но"вра 1452 Луцьк, УГ, 38. Ареал депалаталізації [р'] охоплює Буковину, Галичину, 

які й на сучасному етапі характеризуються хитаннями у відображенні [р'] перед відповідниками *а, *ę [2, ІІ, 

к. 115–116]. 

Ознаки твердості/м’якості шиплячих та ц. Знаходимо чимало прикладів ствердіння шиплячих, так само 

послідовних, як і в українських грамотах XIV cт.: дε(р)жали 1487 Краків, УГ, 43 – дєрж#ли 1408 Сучава, 

УГ, 72; дєрж#ти – дεржати 1408 Сучава, УГ, 72; Жюржь 1408 Сучава, УГ, 72 – Журжь 1454 Байчани, УГ, 103; 

Жюрж# 1411 Сучава, УГ, 74 – Журжа 1422 Нямц, УГ, 76; Бырлич# 1411 Сучава, УГ, 74 – Бырлича 1438 

Сучава, УГ, 92; Крънич#ни 1448 Сучава, ССУМ, І, 519 – Кръничани 1476 Ясси, ССУМ, І, 520; львовч#нє 1408 

Сучава, УГ, 72 – ливовчанє 1460 Сучава, УГ, 113; начални(к) 1429 Сучава, УГ, 85 – нач#лни(к) 1430 Сучава, 

УГ, 87; пεча(т) 1401 Київ, УГ, 26 – пhч#(т) 1401 Троки, УГ, 33; початы 1489 Краків, УГ, 45 – поч#хо(м) 

1411 Сучава, УГ, 74; праоунуч#тj(м) 1422 Буковина, УГ, 77 – праунучатомъ 1462 Сучава, УГ, 116; 

Ста(н)чю(л) 1460 – Ста(н)чоу(л) 1462 Сучава, УГ, 113, 115; оуч#стїє 1411 Сучава, УГ, 75 – оучастїє 1460 

Сучава, УГ, 113; ч#дhхъ 1429 Сучава, УГ, 85 – чадh(х) 1438 Сучава, УГ, 93 тощо; възьпиш# 1411 Сучава, УГ, 

75 – възъпиша 1443 Сучава, УГ, 96; Дробыша – Дробышю 1458 Острог, УГ, 39-40; нашю 1452 Луцьк, УГ, 38 

– нашу 1499 Київщина, УГ, 31; Wприша 1411 – Wприш# 1429 Сучава, УГ, 74, 84 та ін.  

Консеквентно засвідчено тверді шиплячі в антропонімах, зокрема, у Р. в. однини іменників 

чоловічого роду: В#чковича 1407 Вільно, УГ, 35; Дохновича, Хрє(б)товича 1490 Луцьк, УГ, 49; Влъча, 

Домонкоуша, Илї"ша 1411 Сучава, УГ, 74; Брълича, Драгоша, Купчича 1429 Сучава УГ, 85; Андрониковича, 

Бълоша, Жумътатєвича, Лимбъдоулчєвича, Протопоповича, "коуша 1438 Сучава, УГ, 92; Богуша, 

Браєвича, Васковича, Диєниша, Жулича, Костича, Wанча, Порковича, Хоудича, Шєрбича, Юргича 1443 

Сучава, УГ, 96; Кы(н)дєвича, Wрыша, Пы(н)тєча 1454 Байчани, УГ, 103; Дановича, Даманкуша, Крєцєвича, 

Понїча, Сакъша 1462 Сучава, УГ, 116; Гудича, Микотича, пана Рhцєша 1488 Сучава, УГ, 125 та багато 

інших, але: пана Микач# 1454 Байчани, УГ, 103, Табоуч# 1411 Сучава, УГ, 74; Харч# 1446 Сучава, УГ, 100; 

Шєстович# 1422 Вільче, УГ, 66 і под.  

Послідовно відображені тверді ч, ш у Д. в. однини таких номенів: Ивашεвичу, Романовичу 1489 

Краків, УГ, 45; Пут#тичу 1497 Ейшишки, УГ, 59; Русиновичу 1499 Вільно, УГ, 63; Хрє(б)товичу, Юрьєвичу 

1490 Луцьк, УГ, 49; Пεгоховичу, "новичу 1487 Краків, УГ, 43; Ма(р)тиновичу, Ю(р)εвичу, "цъковичу 1489 

Радомль, УГ, 47 тощо, але: Аргишю 1440 Торговище, УГ, 137; Борисовичю 1465 Київ, УГ, 29; Мжюровичю 

1458 Острог, УГ, 39 та ін.  

Приклади ствердіння шиплячих трапляються у топонімах, виражених іменниками у формі множини: у 

Байчанє(х) 1454 Байчани, УГ, 103; Рєпчичаны 1446 Сучава, УГ, 99; Ставча(н) 1490 Сучава, УГ, 130 і под.  

У загальних назвах, виражених іменниками чоловічого, жіночого і середнього роду, переважає 

написання стверділих шиплячих: гроша 1407 Вільно, УГ, 35; дворища, дворищу 1422 Вільче, УГ, 66; 

с ключа, шуба 1488 Краків, УГ, 44; по wбычаю 1474 Васлуй, УГ, 122; сєлища 1443 Сучава, УГ, 96; сєлищу 

1465 Київ, УГ, 29; тис#ча 1445 Вільховець, УГ, 37; товарышу 1489 Петрков, УГ, 46; урочища 1401 Київ, 
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УГ, 26; зъ млынисчами, ставищами, щадки 1498 Троки, УГ, 61-62; по(л)жами 1490 Луцьк, УГ, 49 тощо, але 

дш̃# 1422 Нямц, УГ, 76. Дієслівні форми характеризуються такими ж змінами: вручаε(м), wборочати 1401 

Київ, УГ, 26; с# wбрhщ@(т) 1429 Сучава, УГ, 85; выдε(р)жавшы, нε понижало, wбъεжъдчати 1489 

Петрков, УГ, 46; дεржалъ, пожаловали 1468 Житомирщина, УГ, 30; нє послуша(т), рєкош@ 1440 

Торговища, УГ, 137; приєждчали 1498 Троки, УГ, 61; прїидоша 1474 Васлуй, УГ, 122; рєкоша 1443 Сучава, 

УГ, 96; спущать 1480 Кременець, УГ, 42 та ін., але свhдчю 1421 Львів, УГ, 64.  

За спостереженнями В. Курашкевича, у значній кількості галицько-волинських грамот XIV – XV ст. 

виступає написання жа, ча, ша, oа: Жаворонковича, прислушаєть, а також простежується хитання жу, чу, 

шу, oу – жю, чю, шю: нашу – нашю, хочу – хочю та ін. Як стверджує дослідник, м’якість шиплячих 

приголосних утримується лише в гуцульських, бойківських, східнокарпатських говірках [17, с. 91–92]. 

Справді, в Атласі української мови зафіксовано варіативну вимову [ж] / [ж'], [ч] / [ч'], [ш] / [ш'] у мовленні 

мешканців Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини, позаяк і деяких районів Буковини і північно-

західної Волині (особливо – північно-західних її теренів) [2, ІІ, к. 112-113 ]. М. Антошин, у свою чергу, 

пропонує вважати часті написання жу, шу, чу, щу, шчу, цу результатом упливу болгарської писемності, у 

якій із часів старослов’янської мови поступово встановлювалися норми письма з нейотованими голосними 

після шиплячих і ц [1, с. 26]. Дослідник дещо непереконливо пояснює приклади написання ы після 

шиплячих впливом білоруської мови, у якій, на його думку, усі шиплячі до XV ст. стверділи: вашы, межы, 

чынити [1, с. 27], хоча ми вважаємо, що цілком природніше вбачати в такій диспалаталізації шиплячих 

уплив місцевого українського мовлення. 

По-різному відображається вимова африкати ц: вл̃(д̃)чиц# 1443 Сучава, УГ, 95 – вл̃(д)̃чца 1488 

Сучава, УГ, 124; w(т) готовца – w(т) готовц# 1446 Сучава, УГ, 99-100; два(д)цать 1480 Кременець, УГ, 42 – 

двадц#ть 1407 Вільно, УГ, 35; дванаиц#(т) 1421 Буковина – двана(д)цать 1471 Київщина, ССУМ, І, 287; 

дєлницю 1478 Львів, УГ, 67 – дhлницоу 1448 Берестя, ССУМ, І, 339; Изварецоу – Изварецю 1466 Сучава, 

DRH, A ІI, 188; м(с̃)ца 1468 Житомирщина, УГ, 30 – мhсяця 1499 Київщина, УГ, 31; wтца 1458 Острог, УГ, 40 – 

w(т)ц# 1445 Вільховець, УГ, 37; иного соудцоу 1444 Сучава, ССУМ, ІІ, 400 – иного соудцю 1458 Дольний 

Торг, ССУМ, ІІ, 400; р#дца 1434 Дорогунь, УГ, 90 – р#(д)ц# 1448 Буковина, УГ, 101, але: с радц#ми 1408 

Сучава, УГ, 70; старцы 1444 Ступно, ССУМ, ІІ, 380 – старци 1422 Погоничі, ССУМ, ІІ, 380; тринадцатого 

1444 Луцьк, ССУМ, ІІ, 445 – трынадцятого 1498 Мозир, ССУМ, ІІ, 445 тощо. 

Варто зауважити: більшість форм містять твердий кінцевий ц, зокрема, іменники жіночого роду в 

Н. в. однини: прh(ч)стиа Бц̃а , Троица 1443 Сучава, УГ, 96; Балица 1404 Сигет, УГ, 134, Бачаница 1478 

Львів, УГ, 67, Бhрєзовица XV ст. Овруч, ССУМ, І, 149; Гнилица 1463 Луцьк, ССУМ, І, 245; Горлица 1422 

Вільче, УГ, 66, каделъница 1475 Путна, DRH, A II, 310; Ко(з)мица 1460 Сучава, УГ, 113, Матоушица 1433 

Сучава, DRH, A I, 163; половица 1498 Троки, УГ, 62, але: Кръниц# 1436 Васлуй, DRH, A I, 218; Тєлиц# 1446 

Сучава, УГ, 99. Аналогічно – у З. в. однини: ворота поставити на влицу 1494 Луцьк, ССУМ, ІІ, 164; черес 

доубровицоу 1489 Сучава, ССУМ, І, 329; кръницу, Молдовицу 1411 Сучава, УГ, 74; на "блунивєцу 1488 

Сучава, УГ, 125; "ловицу 1499 Вільно, УГ, 63, але: граныцю 1430 Новоселиця, ССУМ, І, 392; Камєницю 1459 

Прилуки, ССУМ, ІІ, 403; Топлицю 1453 Сучава, DRH, A ІI, 34; у Д., О. в. множини: падчєрицам 1484 Сучава, 

ССУМ, ІІ, 120; крыницами 1407 Вільно, УГ, 35; куницами 1490 Луцьк, УГ, 49; у М. в. множини: границахъ 

1498 Троки, УГ, 62.  

Такі ж тенденції простежуємо в іменниках чоловічого роду, насамперед, у Р. в. однини: Игнатіа 

бгоно(с)ц(а) 1414 Сучава, ССУМ, І, 104; Вишнивца 1470 Сучава, DRH, A II, 241; Воронєца 1490 Сучава, УГ, 

131, Крεмε(н)ца 1480 Кременець, УГ, 42, w(т) Нhмца 1429 Сучава, УГ, 85; побhдоносца 1472 Сучава, УГ, 

121; Раковца 1431 Сучава, DRH, A I, 152; сєстрєнца 1488 Рівне, ССУМ, І, 418; Стuденца 1439 Сучава, 

DRH, A I, 276; иного соу(д)ца 1448 Буковина, УГ, 101; Съп@нца 1404 Сигет, УГ, 134; Чю(д)отворца 1443 

Сучава, УГ, 97; але Болванця 1429 Турійськ, УГ, 36, на връхь Солонц# 1415 Сучава, DRH, A I, 57; у Д. й 

М. в. однини: Вишнивцu  1470 Сучава, DRH, A II, 241; Ивашку Кра(в)цоу 1495 Вільно, ССУМ, І, 508; на 

Сырцу 1401 Київ, УГ, 26, але: Изварєцю 1466 Нямц, ССУМ, І, 426; лицю 1459 Ясси, DRH, A IІ, 121.  

Превалюють приклади з твердим ц у числівниках: двадъцать, по(л)трεт#дъцати 1487 Краків, УГ, 43; 

двана(д)цать 1471, ССУМ, І, 269; пятнадцатыи 1498 Троки, УГ, 62, тридъцать 1480 Кременець, УГ, 42; 

три(д)цати 1489 Краків, УГ, 45 тощо, але: девятогонадцят 1450 Овруч, ССУМ, І, 291.  

На часте написання ца у мові галицько-волинських грамот XIV – XV ст.: с костєлца, криховца, 

дубровица тощо – звернув увагу В. Курашкевич, проте відзначив у досліджуваних документах і вагання ца – 

ц#, цу – цю: wц̃а, до конца, обhцуючи, к столцу – wц#̃, границ#, границю, крєм#ньцю і под. [17, с. 93–94]. 

Мовознавець наголосив на графічному характері таких написань, оскільки, припустив він, писарі не 

задумувалися над значенням тої м’якості, бо читали знак ц завжди м’яко. Проте й сьогодні українські 

діалектологи фіксують хитання у вимові африкати ц. Твердий [ц] (хлопец, удовец) виявляють у сучасних 

північноукраїнських говірках і на суміжних територіях Росії та Білорусі, а ізоглоса [ц] перед флексійним 

голосним переднього ряду (вулица, на вулицу) проходить від Західної Волині до північно-східних теренів 

України [2, І, к. 112]. Щодо південно-західного наріччя, то варіативність [ц'] / [ц] більшою чи меншою мірою 
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притаманна говіркам чи не усього ареалу, окрім переважання твердого ц на Буковині, а також на деяких 

теренах Словаччини [2, ІІ, к. 74].  

На підставі територіальної неоднорідності у написанні шиплячих приголосних за матеріалами 

ділового письменства можна висновувати про території повного ствердіння шиплячих і ц: Луцьк, 

Кременець, Житомир. Натомість з’являються зони вияву переважно твердих шиплячих з поодинокими 

відображеннями їх м’якості: Вільче, Львів, Острог, Київ, Сучава. Відсутність ареалу з порівняно частими 

написаннями м’яких шиплячих може свідчити про завершення процесу депалаталізації шиплячих приголосних.  

Відображення асиміляції/дисиміляції приголосних. Очевидні наслідки процесу уподібнення м’якими 

передньоязиковими приголосними наступного [j] у вигляді двох графем знаходимо у словах: по желанню, 

по прhданню 1466 Сучава, DRH, A IІ, 192; wт(ь) Каменню 1475 Сучава, DRH, A II, 305; а також: нарожєння 

1498 Троки, УГ, 62, що міститься у грамоті, опублікованій за пізньою копією, у котрій можуть бути графічні 

відступи від оригіналу. Проте доцільно зауважити, що подовження приголосних позначалося на письмі не 

завжди і не однаково, бо навіть у наступних XVI і XVII ст. писарі троїсто передавали наслідки цієї 

прогресивної асиміляції: виносили графему над рядок; зберігали ь; просто писали одну літеру: бра(н)#, 

нагорожнмъ, с Подоля, розумhнь, в сказа(н), стисннь та ін. [9, с. 278]. Тож у документах XV ст. це 

явище засвідчено в написаннях з одною графемою, іноді – надрядковою: жы(т)я с тобою 1496, ССУМ, І, 

366; мои(м) имє(н)"(м), нарожє(н)", чолоби(т)" 1490 Луцьк, УГ, 49; не отчына але набыте 1440 Володимир, 

ССУМ, ІІ, 112; помεнεнноε наданh 1401 Київ, УГ, 26; тые наданя 1498 Городно, ССУМ, ІІ, 12; дєрєво на 

осєлєнє 1478 Лукониця, ССУМ, ІІ, 93; за пєча(т)ю 1413 Львів, МГ, 272; пода(н)# 1480 Кременець, УГ, 42; 

бєз подвижєня 1444 Луцьк, ССУМ, ІІ, 163; нашє прида(н)є 1459 Київ, ССУМ, ІІ, 237; принужєн# 1481 Острог, 

ССУМ, ІІ, 243; прирожєня 1462 Сучава, ССУМ, ІІ, 245; бєзь противлин# 1436 Львів, ССУМ, ІІ, 264; па(н) 

су(д)" 1421 Львів, УГ, 65; по йменю 1440 Торговище, УГ, 136; оуживан# свои 1459 Прилуки, ССУМ, ІІ, 466 тощо.  

Трапляються паралельні написання: имє(н)" 1490 Луцьк, УГ, 49 – имhнїа 1429 Сучава, УГ, 84-85; 

наслhдованїємъ 1448 Хотин, ССУМ, ІІ, 26 – наслидованєм 1462 Сучава, ССУМ, ІІ, 26; оборонєниє XV ст., 

ССУМ, ІІ, 69 – оборонhня 1408 Судомир, ССУМ, ІІ, 69; пєчатю 1422 Вільче, УГ, 66 – печатью 1465 Київ, УГ, 29. 

Приклади з j складають абсолютну більшість: владhнїεмъ, утвε(р)ждεнїε 1401 Київ, УГ, 26; 

ильины(м), Иль#, имhниєхъ 1407 Вільно, УГ, 35; у Подольи 1429 Турійськ, УГ, 36; с# взольєть 1458 Острог, 

УГ, 40; бл̃говhщєнїю, данїа 1411 Сучава, УГ, 74; съ бл̃годарєнїємъ, братїамъ, възн̃(с)̃єнїа, Илїаша, имhнїа, 

молєнїємъ, wбhщанїє, сп̃(с̃)єнїє, оутвръж(д)єнїє 1429 Сучава, УГ, 84-85; братїами, въз̃н̃єнїа, имhнїа, 

произволєнїємъ, оумилєнїємъ 1430 Сучава, УГ, 86-87; бл̃г̃овhщєниа, дааниє, потвръждєниє, произволєниємъ 

1443 Сучава, УГ, 95-96; блг̃опроизволєнїємъ, роубhжїє 1446 Сучава, УГ, 99; викуплєниє 1471 Сучава, УГ, 

119; браті#ми, задоушїє, потвръжєнїа, успєнїє 1490 Сучава, УГ, 130-131; вh(данїє) 1404 Сигет, УГ, 134; 

вhданїє, wбєщанїємь, произволhнїємь, прошєнїа 1440 Торговище, УГ, 136-137; начиньє, судь" 1413 Львів, 

МГ, 272 та багато ін.  

Отже, у молдавських грамотах XV ст. консеквентно простежується приголосний [j], у пам’ятках з 

Волині, Галичини, Центральної України – ознаки його асиміляції та пом’якшення попереднього 

приголосного звука. 

Уподібнення у сполученнях „дзвінкий + глухий” та „глухий + дзвінкий” почасти простежуємо у 

префіксах та прийменниках. Найбільшою варіативністю відзначаються прийменники і префікси з-/с-: сь 

Евлашкомъ – зъ Романом XV ст. Овруч, Сб, 3; з мhщаны 1493 Троки, УГ, 50 – съ мhстьчаны 1408 Сучава, 

УГ, 70; с потоки 1407 Вільно, УГ, 35 – з потоки 1490 Луцьк, УГ, 49; зъ ставищами 1498 Троки, УГ, 61 – съ 

ставищи 1499 Вільно, УГ, 63; съ ска(р)бу 1488 Краків, УГ, 44 – копъ з два(д)цать 1480 Кременець, УГ, 42; 

с полємь и з сhножатми 1458 Острог, УГ, 39; з болоты с польми, з багны з дубровами и з бобровыми гоны, с 

куницами 1490 Луцьк, УГ, 49 тощо; звhсили 1468 Житомирщина, УГ, 30; згинулъ 1498 Троки, УГ, 61; здавна 

1452 Луцьк, УГ, 38; здєржати 1456 Сучава, УГ, 105; зъє(з)ди(м) 1493 Троки, УГ, 52 – въсєлєнскы(х) 

съборовь 1411 Сучава, УГ, 75; събравшихсh 1443 Сучава, УГ, 96; спустили 1456 (?) Буковина, УГ, 107; 

сътворили 1429 Сучава, УГ, 85 і под. В. Курашкевич зауважує на випадки асиміляції прийменників с і з 

перед с-, з-: исычємъ, иставомъ, изємлєю, изатьмь [17, с. 87].  

Чимало мовних паралелізмів простежуємо в написаннях прийменників і префіксів из-/ис-: ис нихъ 

1445 Вільховець, УГ, 37 – изъ ска(ръ)бу 1488 Краків, УГ, 44; и(с) своεю 1468 Житомирщина, УГ, 30 – из 

нашею 1465 Київ, УГ, 29; ис зємли 1460 – из вєка 1462 Сучава, УГ, 113, 116; а також: изъ бєсарабъ 1408 

Сучава, УГ, 71; из лhса 1490 Сучава, УГ, 131; изъ своєго 1499 Київщина, УГ, 31, але: исъ въсhми 1430 

Сучава, УГ, 87; исъ своимъ 1499 Київщина, УГ, 30; ись сєножа(т)ми 1490 Луцьк, УГ, 49; изгубити 1499 

Київщина, УГ, 31 – иствори(л) 1484, УГ, 138; избєрє(т) 1411 Сучава, 74 – истичєть 1422 Нямц, УГ, 76 тощо. 

Такі ж зміни репрезентовані в інших префіксах (прийменниках):  

без-/бес-: бєспεчно 1401 Київ, УГ, 26 – бєзбжнаго 1443 Сучава, УГ, 96; бєзконєчны# 1438 Сучава, 

УГ, 93, але: бε(з) копы 1487 Краків, УГ, 44; бε(з) призволεнь# 1495 Вільно, УГ, 54; бєзъ хытрости 1408 

Сучава, УГ, 72; бєз никоторого м#шканїа 1448 Буковина, УГ, 101 і под.; 
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зо-/со-: со всими 1407 Вільно, УГ, 35 – зо всими 1498 Троки, УГ, 61; со всhмъ 1452 Луцьк, УГ, 38 – 

зо въсhмь 1458 Острог, УГ, 39; со млыномъ 1480 Кременець, УГ, 42 – зо всε(м) 1401 Київщина, УГ, 26 та ін.; 

от-/од-: wтъ города 1480 Кременець, УГ, 42 – w(д) кривдъ 1489 Краків, УГ, 45; wдъ ты(х) 1489 

Петрков, УГ, 46 – w(т) насъ 1429 Турійськ, УГ, 36; але: wтъвεдываεтε 1484, УГ, 138; w(т)даε(м) 1401 Київ, УГ, 26; 

w(т)мєтали 1424 Васлуй, УГ, 122; отняти 1499 Київщина, УГ, 31; w(т)пустили 1407 Вільно, УГ, 35 тощо; 

рас-/раз-, роз-/рос->рош-: раздрушити 1488 Сучава, УГ, 126 – на расколи 1411 Сучава, УГ, 74; 

роширити 1407 Вільно, УГ, 35 – розєздъ 1499 Київщина, УГ, 31; розмаити 1460 Сучава, УГ, 111 – роспоустокъ 

1407 Вільно, УГ, 35 і под.; 

чєрєз/чєрєз: чεрε(з) Табина 1484, УГ, 138 – чєрєсъ єго зємлю 1407 Вільно, УГ, 35; чєрєсъ Сочавы 

1408 Сучава, УГ, 71 та ін. Ступінь оглушення кінцевого приголосного в цьому прийменнику призвів, 

очевидно, до написань: чєрє Молдовоу, чєрє Молдовицу 1411 Сучава, 74. Ознаки оглушення кінцевого 

приголосного у прийменнику через фіксують в південно-західному наріччі: у говірках північно-західної 

Волині, у деяких районах Рівненської, Хмельницької, Чернівецької областей і на Закарпатті [2, ІІ, к. 253].  

Зрідка наслідки оглушення приголосних фіксуємо в середині слова: бεгаючи – прибεхъши 1484, УГ, 

138; понишє w(т) єди(н) доу(б) – понижє того миста 1432 Сучава, УГ, 88–89; свhдки 1452 Луцьк, УГ, 38 – 

свhтки 1407 Вільно, УГ, 35; а також: на могилу дуплhную 1427 Сучава, УГ, 80; лю(т)ска" пам"(т) 1401 Київ, 

УГ, 26 тощо.  

Мовний паралелізм у текстах українських грамот XV ст. зумовили поодинокі випадки 

знеголошення в > ф: твε(р)ско(му) – тфε(р)скому 1488 Краків, УГ, 44; квасъ 1408 Сучава, УГ, 70 – кфа(с) 

1460 Сучава, УГ, 111; полъвтора 1408 Сучава, УГ, 71 – по(л)фтора 1460 Сучава, УГ, 112. Вочевидь, їх 

можна пов’язувати з дещо незрозумілим на той час звуковим статусом запозиченої графеми ф. 

У паралельних написаннях у грамотах з різних теренів відображено наслідки асиміляції за місцем і 

способом творення: ближши 1404 Медика, ССУМ, І, 100 – близшій 1489 Краків, ССУМ, І, 100; братъство – 

бра(ц)ство 1484, УГ, 138; Боучачскы 1467 Хотин, ССУМ, І, 133 – Бучаскыи 1448 Коломия, ССУМ, І, 133 – 

Боучацкии 1459–1460 Самбір, ССУМ, І, 133; w(т) пчоли 1456 Нямц, УГ, 105 – w(т) бчо(л) 1458 Дольний Торг, УГ, 

109; музского – музкого 1498 Троки, УГ, 62; нємєцскаго 1462 Сучава, УГ, 116 – нємhцкого 1427 Сучава, УГ, 80; 

нємєцскыи 1474 Васлуй, УГ, 123 – нємєцкыи 1460 Сучава, УГ, 113; свєтским 1443 Острог, ССУМ, ІІ, 321 – свєцкомоу 

1468 Сучава, ССУМ, ІІ, 321; сєрє(т)скыи 1408 Сучава, УГ, 72 – сєрєцкаго 1471 Сучава, УГ, 119; смотрицский 1445 

Вільховець, УГ, 37 – смотрицкои 1429 Турійськ, УГ, 36; щадки – счадки 1498 Троки, УГ, 62–63 та ін. 

Скупчення двох приголосних спричинили дисиміляцію: тамо кр̃сть роубан 1492 Сучава, ССУМ, І, 

512 – св#того хрєста 1462 Сучава, ССУМ, І, 512; хто 1499 Київщина, УГ, 31 – кто 1445 Вільховець, УГ, 37; 

нє ходилъ никто 1456 Нямц, УГ, 105; што 1452 Луцьк, УГ, 38, mо 1490 Сучава, DRH, A III, 114 – що 1498 

Троки, УГ, 61; mоби 1409 Сучава, DRH, A I, 36, штобы – щобы 1411 Сучава, УГ, 74 тощо. До надпоправних 

написань, імовірно, треба зараховувати мовні одиниці у варіативних парах: зав#зку 1423 Сучава, УГ, 79 – 

завhзск(у) 1474 Васлуй, УГ, 123; литовскоє 1460 Сучава, УГ, 111 – литовжъскоє 1489 Петрков, УГ, 46 

тощо.  

І н ш і  ф о н е т и ч н і  з м і н и .  Випадки мовного паралелізму в українських пам’ятках ділового 

письменства XV ст. були зумовлені процесом спрощення звуків у групах приголосних. До прикладу, в 

одному й тому ж документі: властнымъ – власныи 1499 Вільно, ССУМ, І, 181; у текстах з північних земель: 

въ князтвh 1438 Луцьк, ССУМ, І, 162 – з кнзьства 1447 Берестя, ССУМ, І, 162; південно-західних: 

намεстънику 1489 Краків, УГ, 45 – намεснику 1489 Радомль, УГ, 47; буковинських: съ мhстьч#ны 1408 

Сучава, ССУМ, І, 630 – мhсч#номъ 1445 Буковина, ССУМ, І, 630; єгожє очиноу 1439 Сучава, ССУМ, ІІ, 112 – 

оу моєи отчины 1411 Дольний Торг, ССУМ, ІІ, 112; полъвтора 1408 Сучава, УГ, 71 – по(л)тора 1460 

Сучава, УГ, 113; у пам’ятках з різних територій: мhстъцє 1494 Луцьк, ССУМ, І, 587 – на мисцh 1479 Новий 

Град, ССУМ, І, 587; про(т)чεε 1401 Київ, УГ, 26 – прочїи 1488 Сучава, УГ, 126; тогди 1474 Васлуй, УГ, 123 – 

тεды 1401 Київ, УГ, 26; а також: власным 1422 Вільче, УГ, 66; кожъды(и) 1489 Петрков, УГ, 46; 

Кост#нтиновичь 1452 Луцьк, УГ, 38; сємоє лhто 1407 Медика, Розов, 72; cчасливо 1401 Київ, УГ, 26; 

чєсныхъ 1435 Черняхів, Розов, 132; поряд із: съпричастни(к) 1443 Сучава, УГ, 98; сръ(д)цємъ 1443 Сучава, 

УГ, 95; шєстьдєс#ть 1429 Турійськ, УГ, 36 і под. Приклади „випадання” приголосних фіксує у мові 

молдавських грамот В. Ярошенко: намисковъ, сєрцємъ, чєсно, шєсдєс#т та ін. [14, с. 44].  

Розвиток приставних приголосних [в] та [г] простежуємо перед голосними а, о, у в грамотах з 

Полісся, Галичини, Буковини: на имя Анна – тая Ганка 1494, Троки, ССУМ, І, 77, 237; на вокно солное 1413 

Зудечів, ССУМ, І, 189 – по оусих окна(х) 1453 Сучава, ССУМ, І, 189; на волху 1490 Сучава, УГ, 131 – на 

о(л)хоу 1458 Корочин Камінь, ССУМ, ІІ, 83; wни 1487 Краків, УГ, 43 – воны 1498 Троки, УГ, 61; wтчину – 

вотчину 1463 Острог, УГ, 41; вочы 1495, ССУМ, ІІ, 78 – очима 1495 Вільно, ССУМ, ІІ, 78; ще пор.: 

ва(та)мань 1423 Сучава, УГ, 79; вотнялъ 1499 Київщина, УГ, 31; Волховєцъ 1421 Буковина, ССУМ, І, 193; 

Волховєцького 1403 Сучава, ССУМ, І, 193; оу Волховци 1445 Вільховець, УГ, 37; на Воулховh 1428 Сучава, 

ССУМ, І, 205; на ворловую могилоу 1400 Буковина, ССУМ, І, 196; надъ Вормєны 1401 Сучава, ССУМ, І, 196; 

ворожай имєє(т) XV ст., ССУМ, І, 197; при моюи вотнинh 1434 Кременець, Розов, 130; на вутр(и)є 1404 Медика, 

Розов, 70; от Ничипора Воушковичов 1492 Друцьк, ССУМ, І 205; але wвъса 1488 Краків, УГ, 44 тощо.  
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Виникнення епентетичного [л’] після губних приголосних репрезентують написання: Волковянинъ – 

Вовлковлянина (!) 1451 Вільно, ССУМ, І, 190; зєм#ни(н) 1499 Вільно, УГ, 63 – зємл#ни(н) 1463 Острог, УГ, 

41; зεм#номъ 1487 Краків, УГ, 43 – зємл#нє 1458 Острог, УГ, 40; купли 1489 Краків, УГ, 45 – куп#(т) 1460 

Сучава, УГ, 111, а також: възлюблєннаго, на могилу дуплhную 1427 Сучава, УГ, 80; выку(п)лєниє 1471 

Сучава, УГ, 119; wставл#ючи 1490 Луцьк, УГ, 49; зоставляємъ 1498 Троки, УГ, 61; ставлєнъ 1458 Острог, 

УГ, 40; роубли, оустановлєно 1460 Сучава, УГ, 112; в Радомъли 1489 Радомль, УГ, 47; много голоду и 

томли 1484, УГ, 138; торговл#ми 1408 Сучава, УГ, 70 та ін., проте: роб#ть 1445 Вільховець, УГ, 37; 

свєдомъє 1478 Львів, УГ, 68.  

Як свідчать мовні факти, відображення звукосполучень *dj, *zdj відбувалося по-різному:  

dj > жд: непонYждени 1488 Сучава, DRH, A III, 34; по(д)твε(р)ждаε(м), утвε(р)ждεнїε 1401 Київ, 

УГ, 26; потвръждаємо 1443 Сучава, УГ, 95; потвръждєнїє, оугождьши(х) 1411 Сучава, УГ, 75; 

прину(ж)дєни" 1478 Львів, УГ, 67; ро(жд)ство 1421, ССУМ, ІІ, 296 тощо; 

dj > ж: к Медвижи Могили 1447 Луцьк, ССУМ, І, 582; нарожεньε 1489 Радомль, УГ, 47; wсуж#ємъ 

1404 Медика, Розов, 70; потвєржаемъ 1445 Луцьк, ССУМ, ІІ, 209; потвєржєніє 1408 Сучава, УГ, 72; 

принужєн# 1481 Острог, ССУМ, ІІ, 243; прирожєня 1462 Сучава, ССУМ, ІІ, 245; присуж#ємъ 1404 Медика, 

ССУМ, ІІ, 248; рж̃ства 1445 Вільхівець, УГ, 37; рожєства 1478 Львів, УГ, 68; на рожєство 1439 Сучава, 

ССУМ, ІІ, 296; оутверженї" 1403 Сучава, DRH, A I, 26 і под.;  

*zdj > ждж (ждч): wбъεжъдчати 1489 Петрков, УГ, 46; приє(ж)джали 1495 Вільно, ССУМ, ІІ, 

238; приєждчали 1498 Троки, УГ, 61 тощо. 

У грамотах XV ст. репрезентована різнопланова специфіка відображення колишнього *dj. 

Континуант дж, за висновками Ю. Шевельова, почав запроваджуватися на письмі наприкінці XVI ст. [13, 

с. 94]. Рефлекс *zdj представлений в українській мові формою ждж (їжджу) [5, с. 35], однак, відповідно до 

спостережень Г. Півторака, у ранніх староукраїнських пам’ятках звук дж часто передавали як дч 

(приєждчалъ, Андрhи Дчюса) [11, с. 133], що й фіксують досліджувані нами документи. В. Мойсієнко у 

численних поліських пам’ятках XVI – XVII ст. виявив виразну тенденцію до відображення африкати 

ждж < *zdj і ж < *dj у решті написань: въеждчаючы, приєжджати; нароженя тощо [8, с. 40]. У сучасних 

українських говорах виокремлюють кілька зон реалізації виявів *dj, *zdj, серед яких північна (за винятком 

західно-поліської) зі значною частиною говірок північної Наддніпрянщини протиставляється решті 

території обмеженим уживанням африкати дж у дієсловах 1-шої особи однини: во |жу, си |жу, хо |жу [2, І, 

к. 254; 2, ІІ, к. 235]. 

Засвідчено ознаки переходу [мj] > [мн], притаманного сучасним південно-західним говіркам [2, ІІ, 

к. 76]: тємь"нъ 1408 Сучава, УГ, 70 – тємн#нъ 1480 Сучава, УГ, 111; Мн#тин 1448 Берестя, ССУМ, І, 603. 

По-різному відображені звуки [г] та [ґ]: бεгаючи – прибεхъши 1484, УГ, 138; Герман(ь) 1479 Сучава, 

DRH, A IІ, 332 – Хермана 1468 Сучава, DRH, A IІ, 225; Гринка 1422 Нямц, УГ, 76 – Хринка 1415 Сучава, 

DRH, A I, 58, Хри(н)ко 1456 (?) Троки, УГ, 107; Гринковичи 1498 – Хри(н)кови(ч) 1456 (?) Троки, УГ, 61, 107; 

гроши 1487 Краків, УГ, 43 – хроши 1460 Сучава, УГ, 111; мохил(u) – могилу 1425 Сучава, DRH, A I, 86; 

оулєгчили 1408 Сучава, УГ, 70 – полє(х)чили 1460 Сучава, УГ, 111; хо(л)довати 1445 Серет, ССУМ, І, 247 – 

голдовалисh 1435 Сучава, ССУМ, І, 248; а також: от Хородка 1446 Сучава, ССУМ, ІІ, 512; хородни(к) 1474 

Васлуй, УГ, 122; Хородника 1444  Сучава, DRH, A I, 352; от Хородничан 1495 Сучава, ССУМ, ІІ, 512; 

хєрцєгъ 1440 Торговище, УГ, 136; Хлубокою долину 1488 Сучава, УГ, 125; на єди(н) хра(б) 1490 Сучава, УГ, 

131 тощо. За висновками М. Антошина, приголосний г в українських діалектах Молдавії був придиховим, 

що й підтверджується змішуванням г і х: могилоу – мохилу, Гринкова – Хринкова [1, с. 26]. Л. Гумецька 

вбачає у написаннях Гудич – Худич, господарь – осподарь щілинний гортанний звук h, позначуваний 

буквами г/х або нульовою графемою [4, с. 33]. Поряд із цим знаходимо вияви задньоязикового зімкненого 

дзвінкого приголосного g, який відображається у грамотах диграфом кг, графемами к і г: Жыкгимонъта 

1489 Петрков, УГ, 47 – Жикмонтъ 1468 Житомирщина, УГ, 30; соуграничники – соукграничных 1478 

Лукониця, ССУМ, ІІ, 397, 401; Швитригайло 1445 Вільховець, УГ, 37 – Швитрикайла 1452 Луцьк, УГ, 38, 

ще пор. гвалто(м) 1460 Сучава, УГ, 113; Дєдикголдъ 1407 Вільно, УГ, 35; Довкговдъ 1401 Троки, УГ, 34; 

Wлкєрдови(ч) 1452 Луцьк, УГ, 38, – очевидно, запозичені лексеми, звучання яких відрізнялося від вимови 

звичних, питомих, лексем. 

У деяких варіативних формах представлено перехід приголосного л > в: Вытолътъ 1401 Київ, УГ, 

26 – Витовтъ 1407 Вільно, УГ, 35; Волковянинъ – Вовлковлянина (!) 1451 Вільно, ССУМ, І, 190; далъ 1499 

Київщина, УГ, 30 – давъ 1407 Вільно, УГ, 35; ще пор.: я дорадивс# 1473, ССУМ, І, 318; але: баволну, w(т) 

волны, шолкъ 1408 Сучава, УГ, 70-71; вздалъ, В(о)лчко 1413 Львів, МГ, 272; дава(л) 1487 Краків, УГ, 43; 

слободу 1448 Буковина, УГ, 101; очистилъ 1499 Київщина, УГ, 31; паха(л) 1497 Ейшишки, УГ, 61 тощо.  

У поодиноких паралельних написаннях антропонімів бачимо зміну початкового [н] > [м]: Николаю 

1401 Київ, УГ, 26; к ст̃ому Николh 1497 Ейшишки, УГ, 59; Николы 1446 Сучава, УГ, 99 – Миколаh 1421 

Львів, УГ, 65; Микита, Микитинh 1458 Острог, УГ, 40 – Никита 1487 Сучава, ССУМ, ІІ, 49; Микоула 1490 

Луцьк, ССУМ, І, 590 – Никулєви 1453 Сучава, ССУМ, ІІ, 52 тощо.  
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Виявлено мовні поплутання, пов’язані з передаванням звука [ф]: Теwктиста 1459 Сучава, DRH, 

A IІ, 123 – Fєw(к)тистомъ 1471 Сучава, УГ, 119; Тоадєрь 1490 Сучава, УГ, 132 – Фєодора 1499 Київщина, 

УГ, 31, пор. також надпоправне написання: Фтєодороу 1467 Сучава, ССУМ, ІІ, 503; Fалєлєи 1490 Луцьк, 

ССУМ, ІІ, 498 – Хвалелhи 1498 Володимир, ССУМ, ІІ, 498; " Хвє(д)ка 1490 Луцьк, УГ, 49 – Фєдко 1499 

Київщина, УГ, 31; гдє осилъ Тома 1445 Сучава, ССУМ, ІІ, 94 – пана Fомы 1443 Сучава, УГ, 96, у яких 

подибуємо літери ф, f, т і диграф хв. Проте в текстах грамот переважає написання графем ф та f: анаfєма 

1411 Сучава, УГ, 75; Єпифановичъ 1478 Львів, УГ, 68; Єфрє(м) 1488 Сучава, УГ, 128; Иwаса(ф) 1471 

Сучава, УГ, 119; куфтεрε(и) 1487 Краків, УГ, 43; Логоfєту 1411 Сучава, УГ, 75; Wста(f)# 1463 Острог, УГ, 

41; Стєфанъ 1460 Сучава, УГ, 110 і под.  

На підставі аналізу мови грамот XV ст. висновуємо, що в системі консонантизму ділового 

письменства відображено чимало важливих фонетичних явищ: ствердіння приголосного [р'], притаманне 

південно-західноукраїнським діалектам; ствердіння шиплячих приголосних, типове для української мовної 

системи; часті приклади твердого приголосного [ц], характерного північноукраїнським говіркам; 

уподібнення м’якими передньоязиковими приголосними наступного [j], відображене в сучасній українській 

мові; уподібнення у сполученнях „дзвінкий + глухий” та „глухий + дзвінкий”; спрощення в групах 

приголосних, наявне в українській мові сьогодні; різнопланова специфіка рефлексів звукосполучень *dj, 

*zdj; ознаки переходу [мj] > [мн], притаманного південно-західним говіркам; відображення звуків [г] та [ґ] 

та ін. Різні наслідки реалізації приголосних фонем призвели до розвитку варіативності в консонантизмі 

української мови XV ст.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
 

В статье рассматриваются вопросы изучения русского языка как иностранного с использованием 
коммуникативного подхода. В турецкой лингвометодической литературе  большое внимание уделяется вопросам изучения  
лексики, методике развития устной и письменной речи обучающихся. Методика преподавания русского языка как 
иностранного опирается на методику преподавания иностранных языков вообще и на русское языкознание в частности и 
предоставляет возможности решения дидактических задач. В настоящий момент наиболее эффективное изучение русского 
языка как иностранного – это, в первую очередь, обучение студентов коммуникативной деятельности. 

Особое внимание автор уделяет понятию «лексико-семантическая группа», поскольку введение иноязычной 
лексики в составе целостных смысловых объединений будет способствовать усвоению студентами лексического богатства 
изучаемого языка. При обучении иностранных студентов рассматривание слова в структуре семантических объединений 
слов будет способствовать не только глубокому пониманию его лексического значения, но и овладению типичным 
словоупотреблением.   

Как аргумент рассмотрено дидактические аспекты использования синонимического ряда лексемы «смеяться». 
Лексическое значение слова проявляется не только в отдельной конкретной единице, но и в конкретных словосочетаниях и 
в определенных стилевых границах, поэтому в практической работе с лексикой особое внимание должно быть уделено 
лексической и грамматической сочетаемости слов, их стилевой характеристике. Для этого необходима работа над 
смысловой эквивалентностью и стилистическими оттенками фразеологических сочетаний, а также их функциями в 
художественных текстах и разговорной речи. В отрывках художественного текста также целесообразно проводить работу 
над стилистическими оттенками лексемы, в нашем случае, «смех». Приведены конкретные примеры практической работы 
над отрывками текста пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».  

Обобщено, что работа с разнообразными оттенками значения лексем, фразеологизмов синонимического ряда 
слова «смеяться» в отрывках художественного текста и разговорной речи, во-первых, дает возможность студентам 
грамотно пользоваться ими в различных речевых ситуациях, во-вторых, углубляет знания о лексическом богатстве русского 
языка, а также позволяет получить материалы для работы над сравнительной типологией русского и турецкого языков.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативный подход, лексико-семантическая группа слов. 

 

BAK HADI 
Ataturk University, Turkey, Erzurum 

 

DIDACTIC ASPECT OF USING LEXICAL SYNONYMY IN THE PROCESS  

OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
 

The article deals with the issues of learning Russian as a foreign language using a communicative approach. In the 
Turkish linguistic literature much attention is paid to the study of language, methods of development of oral and written speech of 
students. Russian as a foreign language teaching methodology is based on the methodology of teaching foreign languages in 
General and Russian linguistics in particular, and provides opportunities for solving didactic problems. At the moment, the most 
effective way to learn Russian as a foreign language is, first of all, to teach students communication activities. 

The author pays special attention to the concept of "lexical-semantic group", since the introduction of foreign language 
vocabulary as part of integral semantic associations will help students to assimilate the lexical richness of the language being 
studied. When teaching foreign students, considering a word in the structure of semantic associations of words will contribute not 
only to a deep understanding of its lexical meaning, but also to mastering typical word usage. 

As an argument, the didactic aspects of using the synonymic series of the lexeme "laugh"are considered. The lexical 
meaning of a word is manifested not only in a specific unit, but also in specific phrases and in certain stylistic boundaries. 
Therefore, in practical work with vocabulary, special attention should be paid to the lexical and grammatical compatibility of words, 
their stylistic characteristics. This requires working on the semantic equivalence and stylistic shades of phraseological combinations, 
as well as their functions in literary texts and colloquial speech. In fragments of a literary text, it is also advisable to work on the 
stylistic shades of the lexeme, in our case, "laught". Specific examples of practical work on fragments of the text of the play "the 
Cherry orchard" by A. p. Chekhov are given. 

Generalized that work with various shades of meaning of lexemes, phraseological units of the synonymous row of the 
word "laugh" in the passages of literary text and spoken language, firstly, enables students to correctly use them in various speech 
situations, and second, deepening knowledge about the lexical richness of the Russian language, and provides materials for work 
on the comparative typology of Russian and Turkish languages. Keywords: Russian as a foreign language, communicative approach, 
lexical-semantic group of words.  

 

Постановка проблемы. Методика преподавания русского языка как иностранного опирается на 

методику преподавания иностранных языков вообще и на русское языкознание в частности и предоставляет 

возможности решения дидактических задач. В данный момент наиболее эффективное изучение русского 

языка как иностранного опирается на обучение коммуникативной деятельности. 
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Анализ последних исследований. В турецкой лингвометодической литературе большое внимание 

уделяется вопросам изучения лексики, методике развития устной и письменной речи обучающихся [1; 2 и др.] 

Вклад в изучение особенностей преподавания русского языка с использованием элементов 

коммуникативного подхода внесли российские ученые: Л.В. Щерба, В.Г. Костомаров, Т.М. Балыхина, 

И.А. Зимняя, О.Д. Митрофанова, А.Н. Щукин и др. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс 

умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных формах» [3, с. 143]. 

Е.И. Пассов разработал принципы коммуникативного подхода в преподавании русского языка как 

неродного. Он учитывал индивидуализацию обучения, функциональность речевых единиц, ситуативность, 

речемыслительную активность [4, с. 146]. Важным ученый считал ввод изучаемого материала посредством 

представления устного рассказа или чтения, когда языковые единицы представляются в ситуации, в 

функционировании речевого образца [4, с. 105]. После презентации речевых ситуаций необходимо объяснить, 

как во время практических занятий поставить слово в правильной форме или найти ошибки в использовании 

изученного материала в речи. Такой системы придерживаются авторы учебных комплексов по английскому 

языку как иностранному, она будет полезной и при изучении русского языка иностранцами [5, с. 38]. 

Основная задача преподавателя как в рамках коммуникативного, так и любого другого подхода 

заключается в том, чтобы повысить творческую активность учащихся, заинтересовать и увлечь их предметом, 

повысить их личностную ответственность за успешность реализации коммуникативно-познавательных 

задач, возникающих в процессе овладения языком [6, с. 715]. 

Постановка задания. Рассмотрим один из языковых вопросов, который вызывает много 

трудностей при овладении русским языком иностранцами. Это наличие определенных семантических групп, 

характерных для лексической системы русского языка. При обучении иностранных студентов рассмотрение 

слова в структуре семантических объединений слов будет способствовать не только глубокому пониманию 

лексического значения слова, но и овладению узусом – типичным словоупотреблением.   

Изложение основного материала. Термин «лексико-семантическая группа слов» (ЛСГ) был 

предложен В.В. Виноградовым. В русском языкознании неоднократно подвергались исследованию 

различные лексико-семантические группы слов, особенно продуктивно идет исследование семантических 

объединений среди глаголов. Таким образом, понятие, выдвинутое В.В. Виноградовым, оказалось 

достаточно продуктивным и нашло активное применение в лексикологии русского литературного языка. 

Лексико-семантическая группа обычно понимается как класс слов, объединенных общим (интегральным) 

семантическим компонентом и характеризующихся отношением функциональной эквивалентности. Одним 

из важных компонентов усвоения любой лексико-семантической группы является понимание базового 

идентификатора или базового слова. Базовый идентификатор обладает определенными свойствами и 

значительно отличается от других слов своей группы. Базовое слово, как правило, более употребительно, 

чем другие лексические единицы группы. Это обусловлено тем, что его лексическое значение наиболее  

абстрактно и ярче всего выражает общую тему лексико-семантической группы, поэтому в использованном в 

учебных целях художественном тексте целесообразно рассматривать глаголы различных лексико-

семантических групп, которые «испытывают и различные смысловые модификации: метафоризируются, 

развивают ассоциативно-образное значение, характеризуются амбивалентностью употребления, испытывают 

актуализацию одних компонентов значения при затухании других, испытывают смысловые приращения» [7, 

с. 139]. Так, исследование семантического поля глагола смеяться показывает, что данное поле включает 

около 400 лексем (имен существительных, глаголов, имен прилагательных, наречий, слов категории 

состояния, а также междометий), объединенных в несколько семантических групп. Например, ЛСГ глаголов 

и глагольных фразеологических единиц с интегральным компонентом «вызывать смех» наряду с глаголами 

развлекать, забавлять, балагурить, шутить, дурачиться входят также единицы балаганить, фиглярить, 

валять дурака. В ЛСГ с интегральным значением «действия, характеризующие насмешливое отношение к 

объекту смеха» входят лексемы дразнить, передразнивать, забавляться, подтрунивать, подшучивать, 

насмешничать, издеваться, осмеивать, зубоскалить. 

Это объясняется тем, что русский язык традиционно относят к языкам с развитой синонимией – 

качественным системным свойством, позволяющим выразить близкий или тождественный смысл разными 

средствами.  

Синонимия – языковое явление, которое является характерным для всех уровней языковой системы. 

Лингвисты выделяют лексическую, фразеологическую, словообразовательную, грамматическую синонимию. Так 

как лексическое значение слова проявляется не только в отдельной конкретной единице, но и в конкретных 

словосочетаниях и в определенных стилевых границах, в практической работе с лексикой особое внимание 

должно быть уделено лексической и грамматической сочетаемости слов, их стилевой характеристике [8, с. 56].   

Рассмотрим дидактические аспекты использования синонимического ряда лексемы «смеяться». В 

толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой находим следующие значения глагола «смеяться»: 

1) издавать смех; 2) над кем-чем; 3) перен., над кем-чем. Пренебрегать кем-чем-н., не знать страха перед 

кем-чем-н.; 4) перен. Говорить в шутку, несерьезно [9, с. 735]. 

Используя словарь фразеологизмов русского языка, работаем над смысловой эквивалентностью и 

стилистическими оттенками фразеологических сочетаний, а также их функциями в художественных текстах 
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и разговорной речи: умирать со смеху, смешинка в рот попала, смех разбирает, скалить зубы, разразиться 

смехом, покатываться со смеху, выставлять на смех; держаться за бока; смеяться до упаду; шутки 

шутить; плакать со смеху; падать от смеха; показывать пальцем; смеяться в кулак; сушить зубы; 

давиться смехом; держаться за живот; смеяться до слез; хиханьки да хаханьки разводить; помирать со смеху. 

В отрывках художественного текста проводим работу над стилистическими оттенками лексемы 

смех: радоваться, хохотать, издеваться, веселиться, посмеиваться, усмехаться, хихикать, ухмыляться, 

иронизировать, высмеивать, шутить, подшучивать, скалиться, подтрунивать, зубоскалить, осмеивать, 

улыбаться. 

В частности, практически работая над отрывками текста пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», 

объясняем употребление примеров из названной выше лексико-семантической группы.  

– Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже 

улыбаюсь. 

– Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и ходит в сильном 

волнении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... (Целует 

шкаф.) Столик мой. 

– Яша (смеется). Я не могу без смеха вашего голоса слышать. 

Лопахин (прислушивается). Не слыхать... (Тихо напевает.) «И за деньги русака немцы офранцузят». 

(Смеется.) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно. 

– Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы 

почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного. 

– Любовь Андреевна (кричит вслед). Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя! 

–Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, 

даже смеюсь. 

– Лопахин. Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не 

могу... (Смеется.) … Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.)  

Выводы. Таким образом,  работа с разнообразными оттенками значения лексем, фразеологизмов 

синонимического ряда слова «смеяться» в отрывках художественного текста и разговорной речи, во-первых, 

дает возможность студентам грамотно пользоваться ими в различных речевых ситуациях, во-вторых, 

углубляет знания о лексическом богатстве русского языка, а также позволяет получить материалы для 

работы над сравнительной типологией русского и турецкого языков. 
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КООРДИНАТИВНА КОМПОЗИТА  

В АМЕРИКАНСЬКОМУ СПОРТИВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ 
 

У статті розглянуто численні підходи до визначення типу композити в смачній англійській мові. Автор звертає увагу 
на координативний тип поєднання компонентів спортивної композити в американському медіадискурсі. Виділено основні 
форми та архітектоніку побудови спортивної координативної композити. Розглянуто сема тинку таких лексичних утворень та 
подано алгоритм визначення координативнизх композит. 

Ключові слова: координативна композита, американський спортивний медіа дискурс, екзоцентрія, ендоцентрія, 
числівникові композити 
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COORDINATIVE COMPOUND WORDS  

IN AMERICAN SPORTS MEDIA DISCOURSE 
 
Compound words are characterized by semantic and structural motivation due to the components that make up these 

words. The relationship between the components of compound words is quite complex, as they can change their meaning when 
creating a compound word. Moreover, there is a process of modification between the components of a compound word, and they 
themselves are subject to certain grammatical rules. 

Depending on the combination of components, there are two types of relationships: subordinate and coordinate. In 
subordinate components, one component semantically affects (modifies) another. Coordinative compound words are formed 
copulatively (by combining), without the semantic influence of one component on another. 

Coordinative compound words are primarily formed in colloquial layer of lexes. They are characterized by simple 
morphological form and semantic accuracy. However, coordinative-type compound words are not frequently used.  

Components of coordinative compound words evenly share features of a basic component. They may represent a 
combination of synonyms and antonyms (sour-sweet), parallel notions of synonymic doublets (coach-trainer).  

Moreover, coordinative compounds of American sports media discourse may be represented by compound words specific 
only to the aforementioned sphere. These lexical units may be formed with the help of pronouns, numeral, and proper names. A 
great deal of coordinative-type compound words use numeral to represent quantitative aspects of sports. They are always 
occasional and are not fixed in dictionaries as quantitative aspects they render may range within physical capacity of athletes and 
sports. Compound nouns that use proper names as their components always render a type of a match or characteristics of a certain 
sports event, in which people, whose names are indicated by the components, take part.  

An algorithm to distinguish coordinative compounds from other types of compound lexical units has been elaborated.     
Keywords: coordinative compound words, American sports media discourse, exo-centric relations, endo-centric relations, 

numeral-type compound words. 

 

Композити характеризуються семантичною і структурною мотивацією відповідно до компонентів, 

що утворюють ці слова. Відношення між компонентами в складі композиту досить складні, адже вони 

можуть змінювати своє значення при творені композиту. До того ж, між компонентами композиту 

відбувається процес модифікації, а самі вони підлягають певним граматичним правилам.  

Залежно від поєднання компонентів, виділяють два типи відношень: субординативні та 

координативні. В субодинативних компонентах один компонент семантично впливає (модифікує) інший. 

Координативні композити слова утворюються копулятивно (шляхом поєднання), без семантичного впливу 

одного компонента на інший. 

Метою даного дослідження є проаналізувати спортивні композити координативного типу, 

визначити їх семантичну будову та способи вживання в спортивному медіа дискурсі. 

Нерідко в архітектоніці композитів актуалізується більш конкретне значення кореневої основи 

корелятивної фрази етимону. Так, наприклад, top-shelf позначає удар під поперечку воріт і є більш 

уточненим, ніж фраза top shelf, яка позначає будь-який верхній ярус або полицю. Іноді, компонент 

композиту нагадує флексійну форму, яку не можливо використати у фразі. Літери [-z, -s], які приєднуються 

до першого компоненту (linesman) присвійний ад’єктивний суфікс, присвійні прикметники типу line’s не 

використовуються таким чином у фразах [1, с. 132–135].  

В більшості синтетичних мов відношення між компонентами композиту не отримали достатньо 

повного висвітлення в лінгвістичних дослідженнях. В англійській мові, що належить до мов аналітичного 

типу, окрім композитів-біномів, також спостерігається утворення багатокомпонентних композитних 

голофрастичних конструкцій (полікомпонентні лексичні одиниці, утворені за рахунок злиття речення в 

єдиний вираз, часто зі зміною граматичного значення), представлених переважно в оказіональній сфері, 

наприклад іnside-the-park homerun. Такий розподіл можна застосувати і до спортивних композитів 

американського медіадискурсу. Для англійської мови характерним є широке використання розгалуженої 
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системи словотвірних засобів, тенденція до вираження будь-якої думки, наскільки складною вона не була б, 

на думку носіїв мови, має набагато більші змістовні експресивні можливості, ніж словосполучення [2].  

Композити поєднують стислість та семантичну насиченість, тому перевага надається компресивній 

конструкції, що виражається композитом, у чому виявляється важлива тенденція мови – економія мовних 

засобів та зусиль [3]. 

В англістиці загальноприйнято розрізняти чотири типи композитів: ендоцентричні, екзоцентричні 

(бахуврихі), копулативні (дванда), аппозиційні (таблиця 1.1). Ендоцентричні композити мають ядерний 

конституент, що визначає семантичну структуру композиту (line chnage). В екзоцентричних композитах 

відсутній ядерний конституент, а їх загальне значення не є сумою значень його компонентів (meatball). 

Копулативні композити – це слова, із двома семантичними ядерними конституантами (coach-manager). 

Аппозиційні композити мають дві протилежних ознаки, які класифікують композит (bittersweet) [4].  
 

Таблиця 1  

Типи композитів в англійській мові 
ТИП композиту ПОЯСНЕННЯ ПРИКЛАДИ 

Ендоцентричний А+Б позначає певний тип Б sweepcheck, slapshot 

Екзоцентричний А+Б позначає певний тип невираженого семантичного 

головного компоненту 

meatwagon, ball hog 

Копулативний 
(координативний) 

А+Б позначають суму того, що позначає А і Б окремо оffense-defense 

Аппозиційний А і Б дають різне позначення одного і того ж референта bittersweet  

 

У координативних композитах один компонент не впливає на інший. Обидва компоненти і 

структурно, і семантично незалежні, пор: ant-bear, bye-bye тощо. 

Компоненти цих композитів належать, як правило, до однієї частини мови, мають приблизно 

однакові лексико-семантичні характеристики,і також часто належать до тієї семантичної групи.  

Координативні композити можна поділити наступним чином:  

1) складені – позначають особу або предмет, який одночасно виконує дві або більше дії, наділений 

двома характеристиками тощо, напр.: actor-director-manager, driver-collector, officer-director; 

2) редуплікативні – повторення тієї самої основи, напр.: boo-boo, ack-ack, goody-goody. Багато таких 

композитів цього типу є наслідком ономатопеї (звуконаслідування). 

3) римовані форми – основи із зміненою кореневою голосною, як, наприклад, ding-dong, tick-tack, 

або основи з різними початковими приголосними, але однаковими закінченнями, напр.: boogie-woogie, 

walkie-talkie, willy-nilly.   

Редупліковані композити можуть іноді поєднувати основи за допомогою сполучника чи 

прийменника, напр.: heart-to-heart, cheek-to-cheek, such-and-such, six-by-six. 

Координативні композити найчастіше формуються в розмовному пласті лексики. Вони 

характеризуються простою морфологічною формою і семантичною влучністю. Однак, композитів 

координативного типу у лексиці мало. 

У кількісному відношені координативні іменники-композити суттєво поступаються субординативним. 

Компоненти цих композитів структурно і семантично незалежні, напр.: Screw-wrench «Кключ-вивертка».  

Сюди відносяться також іменники-редуплікати, але ми пропонуємо розглядати їх окремо, оскільки 

вони мають власний мовний статус і і використовувати інші частини мови. 

Л. Бауер фактично вважає всі сучасні класифікації дискусійними (наприклад, на його думку, композити, 

як наприклад pitstall потрібно розглядатися як координативні, а не як кармадхарая) [6]. Дж. Буїдж 

наголошує на тому, що  «координативні/аппозиційні композити відрізняються від дванда тим, що вони 

знаходяться в однині» [5]. 

У класифікації Дж. Буїджа, хоча і композити cанскритського генезису дванда (з подвійною 

множиною або флексією множини) відділені від координативних (які мають однину), розрізнення 

екзоцентричних і ендоцентричних композитів від слів бахуврихі і координативних композитів спричиняє 

чимало випадків, коли координативні слова дванда є екзоцентричними, а аппозиційні координативні 

композити – ендоцентричними [5]. 

Більше того, поки у детермінативних і координативних композитах головним залишається 

відношення між складовими компонентами, в присвійних композитах – «присвійне» відношення 

залишається єдиними відношенням між цілим композитом і відсутнім ядром. Наприклад, те, що С. Ольсен 

називає координативним композитом (coach-trainer) М. Гаспельмат і А. Спенсер називають аппозиційним 

(rookie-skater). Л. Блумфілд, як правило, використовував поняття «субординативнй» і «координативний2, 

однак структура цієї класифікації не враховує той факт, що і субординативні і координативні композити 

можуть бути екзоцентричними [7, c. 34–78]. 

Семантична екзоцентрія композитів англійської мови, здається, обмежена концептосферами, що 

позначають живі істоти (люди, тварини вищих класів) [5]. Більш того, з усіх семантично екзоцентричних 

композитів, до продуктивного класу належать лише представлені у прикладі (б), в той час коли композити, 

представлені у прикладі (в) зустрічаються дуже рідко.  
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В лексичних одиницях типу:  

а) midback-forward 

    fielder-catcher 

б) the amateur-professional gap 

    the offense-goalie battle 

    a pass-shoot tactics 

є два опорні компоненти, що дає нам підставу називати їх координативними композитами (або дванда, із 

санскриту).  

Координативні композити ми пропонуємо ділити на дві групи. Головною ідеєю такого поділу є те, 

що всі координативні композити діляться на два класи, залежно від їх інтерпретації. У прикладі (а) кожне 

утворення позначає поняття, яке характеризується обома компонентами композиту. Midback-forward – це і 

півзахисник і форвард. Такий тип координативних композитів іноді називають аппозиційними. І навпаки, 

слова дванда у прикладі (б) позначають два поняття, які мають певне відношення до наступного іменника. 

Так, наприклад, the amateur-professional gap – це прірва між аматорами і професіоналами. Якщо ж 

наступний іменник дозволяє два варіанти інтерпретування, композит, в принципі, стає двозначним. Coach-

trainer personnel може позначати команду, яка складається з людей, що є тренерами терапевтами, і команду, 

яка складається з тренерів і терапевтів окремо. Деякі вчені, зокрема С. Ольсен, А. Спенсер, Дж. Буїдж, 

вважають, що композити дванда зустрічаються рідко в англійській мові, але в нещодавно написаній праці С. 

Ольсена наведено сотні закріплених у мові утворень [4]. 

Окремо Н. Фабб звертає увагу на координативні композити, в яких обидва компонента певною 

мірою рівномірно розподіляють ознаки опорного компонента. Координативні композити можуть бути 

комбінацією синонімів: антонімів sour-sweet, паралельних понять синонімічних дуплетів coach-trainer 

(personnel).  

Американський спортивний медіадискурс характеризується  широким вживанням композитів із 

різними компонентами. У дослідженні були виявлені координативні спортивні композити, компонентами 

яких є числівники та займенники, що не є поширеним в англійській мові та не вивчалось раніше лінгвістами. 

Такі композити будуються за наступною схемою (табл. 2). 
 

Таблиця 2  

Схема утворення композитих іменників із компонентами числівника та займенника 
1 компонент 2 компонент Композит 

Основа числівника Основа займенника 2-nothing 

Основа числівника Основа числівника 3–2 
 

Як ми бачимо з таблиці 2, композити даного типу не мають детермінанту і детермінату, а 

відсутність головного компоненту вказує на координативний характер внутрішньої семантики конституентів.   

Говорячи про займенники, необхідно зазначити, що в даному випадку вживаються переважно 

заперечні та неозначенні займенники (nothing, none, some). 

Поширеними є композити, компонентами яких є числівники, які ми пропонуємо називати 

«числівниковими композитами». Числівникові композити також можуть складатися лише з самих 

числівників. У такому випадку композит виконує функцію означення, а їх переклад вимагає описового 

варіанту. Значення таких композитів особливе, адже воно може містити в собі різні емотивно-експресивні 

відтінки. Відношення між компонентами таких слів не мають субординативний характер, а кожен окремий 

компонент лише позначає рахунок у грі. Так, наприклад, 3–2 game вказує на гру, рахунок в якій, на такий 

момент 3–2. Від контексту залежить і значення такого композита, що в свою чергу експлікує позитивне або 

негативне оцінювання ситуації. Такий вираз може не лише позначати рахунок як констатований факт, а й 

виражати щойно забитий гол, набране очко тощо. Так, по закінченню хокейного матчу коментатор сказав: 

“Devils secured their finals in a 3–2 game against the Senators”, що буквально означає – Дияволи забезпечили 

собі вихід до фіналу перемогою з рахунком 3–2 у грі з Сенаторами. Різниця в експресії такого виразу 

відчувається, якщо проаналізувати, сказану, буквально за хвилину до цього, цим же коментатором фразу: 

“this is unbelievable but Jeff Friesen scores for the 3–2”, що, відповідно до контексту, перекладається як – 

неймовірно, але Джеф Фрізен робить рахунок 3–2. Тобто, даним виразом коментатор не називає рахунок у 

грі, а робить акцент на забитому голі. Наведений вище приклад підкреслює експресивність, яку містить 

числівниковий композит, що є характерним саме для американського спортивного медіадискурсу, адже, для 

прикладу, той самий епізод зовсім по іншому прокоментував канадський коментатор, який сказав так: 

“Friesen scores and puts the Devils up by a goal”. Лексичні одиниці такого типу є оказіональними, адже вони 

не закріплені у словниках і можуть вживатись і без іменника, який вони описують. У такому випадку вони 

не лише виконують номінативну функцію, а позначають цілісне явище, тобто являють собою певного роду 

еліпсис або субстантиваційну ілюстрацію феномена, наприклад: Bryant bangs it home and its 73–58 now. 

Браянт кладе ще один у кошик. Зараз у нас рахунок 73–58. Такі числівникові композити можуть позначати 

не лише рахунок гри, а й ситуацію на спортивному майданчику, яка пов’язана з певними числами, 

набраними очками тощо. Таке вживання особливо характерне такому виду спорту як бейсбол, де окрім 
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рахунку, числами виражається фактично кожен епізод гри. Так, наприклад, часто можна побачити вирази 

типу 1–2 pitch, 3-1 swing, 2–0 strike, 1-out single тощо. У цьому випадку цифри позначають співвідношення 

так званих болів та страйків під час гри, а іменник – дії, рухи гравців. Lee delievers a 1–2 pitch, and its in the 

dirt. Лі подає при одному болі та двoх страйках, і м’яч подає в землю. Подібно до наведених вище 

прикладів, числівникові композити даного типу також можуть виражатися у функції іменника, наприклад: 

Sabathia delivers a 2–1, and it’s a strike. Сабатія подає при рахунку 2–1 і це страйк. 

Вживання таких лексичних одиниць є дуже поширеним, але вони не закріплені у словниках, адже 

не мають стійкої форми. Всі числівникові композити ми розглядаємо як оказіональні, їх графічна форма 

свідчить про композитний характер, а відношення між компонентами мають лише координативний характер.   

Окрім числівникових композитів, американський спортивний медіа дискурс також характеризується 

великою кількістю складних лексичних утворень із компонентами власних назв. Так, зокрема, існують 

композити, в архітектоніці яких присутні лише власні назви. Такі лексичні одиниці носять координативний 

характер і вживаються лише з іменником, наприклад Federer-Nadal competition. Відношення між даними 

компонентами можна представити у вигляді синтаксичної конструкції competition between Federer and 

Nadal.  Обидва компоненти позначають гравця, а їх графічна форма дає нам підстави вважати такі 

конструкції композитними. Іноді, композити даного типу можуть виражати групи людей, команди, 

географічні території, наприклад you can’t be sure about the winner in Patriots-Jets rivalry. Ніколи не знаєш 

хто виграє у протистоянні між Петріотс і Джетс.  

Іноді виникають труднощі з ідентифікацією типу композитного номінанта. Це зумовлює потребу у 

описі єдиного підходу до вивчення композитних номінантів. Проаналізувавши класифікації різних лінгвістів 

та розглянувши всі можливі способи основоскладання на матеріалі американського спортивного 

медіадискурсу, ми виробили власний принцип для визначення типу композиту, зокрема визначення 

координативної композити. Такий принцип також допоможе унiфікувати термінологію та віднести 

малочисленні класи композитів до запропонованих нами основних класів, відповідно до їх семантичних та 

граматичних особливостей. 

Якщо композит позначає два збірних поняття, які надають референту дві окремі ознаки, можуть 

вживатись окремо, не втрачаючи свого значення при їх перестановці або за межами контексту, такий 

композит є координативним. Характерні риси: відсутністю модифікації одного компонента іншим, 

відсутністю ядерного компоненту, обидва компоненти семантично рівноцінні. Складається з: іменникових, 

дієслівних, рідше прикметникових основ, і позначає позиції гравців та спортивного персоналу, предмети 

екіпіровки, тактику гри, рухи гравців, виконання певних прийомів. Сюди також відносимо рекційні, 

аблативні, аппозиційні, римовані та рекурсивні композити. Інші назви (за термінологією та класифікаціями 

різних лінгвістів): агрегативні композити, копулативні композити, дванда, адитивні. 

Наприклад: pass-rush (тактичний хід – пас із проривом), to pinhook (махлювати на перегонах).  

 

Таблиця 3 

Принцип ідентифікації композит 

Тип композиту 
І компонент 

коренева основа 
ІІ компонент 

коренева основа 
Приклад 

Координативний Іменник, прикметник, дієслово Іменник, прикметник, дієслово pass-rush, to pinhook 

 

В сучасній англійській мові можна виділити три найбільших типи композитів: координативний, 

субординативний та бахуврихі, кожен з яких, відповідно до семантичної структури, має підвиди 

екзоцентризмів та ендоцентризмів. Окрім того, зазначені вище види можуть по-різному називатися в працях 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Дослідження також встановило, що координативні типи композит 

часто утворюють незвичні типи композит, які часто зустрічаютсья в американському спортивному 

медіадискурсі, але досі не були детально описані та внесені в попередні класифікації. До таких належать 

композити із компонентом основи числівника, із корелятом власної назви та телескопізми. Перспективи 

подальшого дослідження зумовлені необхідністю більш ґрунтовного аналізу композитних номінантів 

американського спортивного медіа дискурсу з метою виділення нових типів композит, раніше не 

досліджених лінгвістами.  

 

Література 
 

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. - М.: Знание, 2000. – 432 с. 
2. Омельченко Л.Ф. Особенности английской композитной номинации / Л.Ф. Омельченко, В. Самохина (Дмитренко), Т. Мороз // 

тези доповідей Всеукраїнського наукового форуму Сучасна англістика: Стереотипність і творчість. – Х.: 2006. – №45. – С. 134–139. 

3. Мешков О.Д. Проблемы композитной семантики : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора. филол. наук : спец. 
10.02.04 “Германские языки” / О.Д. Мешков. – Москва, 1988. –  29 с. 

4. Дмитрошкін Д.Е. Композитні номінації концептосфери спорт (на матеріалі американської преси) / Д.Е.Дмитрошкін // 

Вісник. Зб. наук. статей Київськ. міжнар. ун-ту. Серія Іноземна філологія. – К.: Правові джерела, 2009. – вип. 5. – С. 120–139. 
5. Booij G. Е. Compounding and construction morphology / G. Booij // The Oxford handbook of compounding. - Oxford: Oxford 

University Press, 2009. – P. 201–216. 

6. Bauer L. Typology of compounds / L. Bauer // Rochelle Lieber and Pavol Štekauer (eds.). – 2009. – P. 343–356. 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 65 

7. Spencer A. Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar / A. Spencer. - Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991. – 267 p. 

8. Зацний Ю. А. Шляхи і способи збагачення сучасної розмовної лексики англійської мови / Ю. А. Зацний // Нова філологія. – 

2009. – Вип. 34. – Запоріжжя: ЗНУ. – С. 189–195. 

 

References 
 

1. Arnold Y. V. Leksykologiya sovremennogo anghliyskogo iazyka / Y. V. Arnold. - M.: Znaniye, 2000. – 432 s. 

2. Omelchenko L.F. Osobennosti anghliyskoi kompozitnoi nomynatsii / L.F. Omelchenko, V. Samokhina (Dmytrenko), T. Moroz // 

tezy dopovidei Vseukraiinskogo naukovogo forumu Suchasna anghlistyka: Stereotypnisti i tvorchist. – Kh.: 2006. – #45. – S. 134–139. 
3. Meshkov O.D. Problemy kompozitnoi semantiki : avtoref. dys. na soiskaniye uch. stepeni doktora. filol. nauk : spec. 10.02.04 

“Germanskiye iazyky” / O.D. Meshkov. – Moskva, 1988. –  29 s. 
4. Dmytroshkin D.E. Kompozytni nominatsiyi kontseptosfery sport (na materiali amerykanskoyi presy) / D.E.Dmytroshkin // Visnyk. 

Zb. nauk. statei Kyivsk. mizhnar. un-tu. Seriya Inozemna filologiya. – K.: Pravovi dzherela, 2009. – vyp. 5. – S. 120–139.  

5. Booij G. Е. Compounding and construction morphology / G. Booij // The Oxford handbook of compounding. - Oxford: Oxford 
University Press, 2009. – P. 201–216. 

6. Bauer L. Typology of compounds / L. Bauer // Rochelle Lieber and Pavol Štekauer (eds.). – 2009. – P. 343–356. 

7. Spencer A. Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar / A. Spencer. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991. – 267 p. 

8. Zatsnyi Yu. A. Shliakhy i sposoby zbagachennia suchasnoyi rozmovnoyi leksyky angliyskoyi movy / Ju. A. Zatsnyi // Nova 

filologiya. – 2009. – Vyp. 34. – Zaporizhya: ZNU. – S. 189–195. 

 
Надійшла / Paper received: 06.09.2020  Надрукована / Paper Printed : 04.11.2020 

 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 66 

УДК 82.091:[821.111+82.161.2:141.72-043.2] (045) “18/19” 
DOI: 10.31891/2415-7929-2019-19-14 

ДУБІНІНА К. А. 
Хмельницький національний університет 

 

ФЕМІНІЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ В УКРАЇНСЬКІЙ  

(порівняльний аналіз на прикладі творчості Вірджинії Вулф та Лесі Українки) 
 

У статті на основі порівняльно-історичного, історико-культурного, філософського, біографічного методів 
дослідження розглянуто проблему природи англійського та українського фемінізму в літературі кінця XIX – початку XX ст., 
визначено особливості цього явища в обох культурних парадигмах. 

Виявлено та підтверджено, що фемінізм як явище є принципом, що визначає духовний розвиток суспільства, 
зрілість епохи і це дає змогу побачити історичні традиції, ментальність націй та країн. Тож для найбільш чіткого окреслення 
питання та виявлення особливостей, проаналізовано творчість Вірджинії Вулф як яскравої представниці феміністичної 
літератури та Лесі Українки як однієї з найпрогресивніших українських письменниць свого часу. На основі їхньої творчості 
описано та окреслено природу, ознаки, особливості англійського фемінізму в літературі і проведено паралелі з українською: 
що поєднує та відрізняє дві культурні парадигми. 

Ключові слова: фемінізм, стать, гендер, рівність, модернізм, потік свідомості, феміністична література, феміністична ідея, 
Феміністичний рух. 
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FEMINISM IN THE BRITISH LITERATURE  

OF THE END OF XIX-TH – BEGINNING OF XX-TH CENTURIES;  

ITS MANIFESTATION FEATURES IN UKRAINIAN LITERATURE  

(comparative analysis based on the examples from Virginia Wolf and Lesya Ukrayinka works)  
 

The article goes through the problem of British and Ukrainian feminism nature in the literature of the end of XIX-th – 
beginning of XX-th centuries basing on comparative, historical, cultural, philosophic and biographical research methods; determining 
the phenomenon’s peculiarities within both cultural paradigms.    

It is determined and proven that the feminism as a phenomenon is a principle which determines society’s spiritual 
development, the epoch maturity and allows one to see historical traditions as well as mentality of nations and countries. So for the 
most distinct problem’s outline and its peculiarities definition we have analyzed works by Virginia Wolf as a bright representative of 
the feminist literature and works by Lesya Ukrayinka as one of the most progressive writers of her time.  

It is determined and proven that features and peculiarities of feminism in British and Ukrainian literatures of the end of 
XIX-th – beginning of XX-th centuries are:  they both were developing under the influence of similar social and cultural tendencies 
which proves common spiritual space, nations’ and cultures’ dialogue; nature of British and Ukrainian feminism differs in the 
historical conditions under which the phenomenon appeared (in the UK a woman was traditionally limited in her rights, her behavior 
was strictly dictated by the social tradition, her fate was foreseen by the unequal laws, whereas in Ukraine a woman had a right for 
education, was eligible to receive inheritance, she lived in a more flexible mental and cultural surrounding); feminism and its ideas 
in British and Ukrainian literatures are quite different in their manifestation rate, its position aggression (in British literature the 
problem is strictly outlined, dissatisfaction is expressed, feminism postulates and propaganda are present; though in Ukrainian 
literature there isn’t any special accentuation on the problem, rather a strong woman depiction is obvious); to describe British 
literature of the end of XIX-th – beginning of XX-th centuries it is appropriate to use the strongest definition – Feminist movement, 
with its manifests and strong presence in literature, whereas in Ukrainian literature  having  a quite strong position of a woman in 
society being outlined it’s more appropriate to use determinations like feminist ideas, feminist philosophy.    

Keywords: feminism, sex, gender, equality, modernism, stream of consciousness, feminist literature, feminist ideas, 
Feminist movement. 

 

Постановка проблеми. Фемінізм як явище є принципом, що визначає духовний розвиток 

суспільства, зрілість епохи та дає змогу побачити історичні традиції, ментальність націй та країн.  Для 

окреслення суті фемінізму як явища, слід зазначити, що фемінізм – явище, яке варто розглядати, як мінімум, 

з двох сторін. По-перше, це дійсно соціально-політичне явище, пов’язане з боротьбою жінок за рівні право і 

особливо за виборче право (якого на початку XX століття жінки не мали практично ніде у світі). По-друге, 

фемінізм – це також й інтелектуальне явище, філософська течія (феміністична критика, гендерна філософія), 

яке по своїй суті набагато різноманітніше та глибше, а ніж просто політичний фемінізм [1, с. 1]. І що 

найважливіше для нашого дослідження, фемінізм досить виразно проявився в зарубіжній літературі та 

літературній критиці, що природньо для будь-якого соціального явища.  

Основні дослідження та публікації на як опираємося. У своїй роботі опираємося на дослідження 

таких закордонних та українських вчених, критиків літератури: Елейн Шовалтер (праці дослідниці в напрямі 

феміністичної критики стали базовими для нашого аналізу фемінізму в англійській та українській 
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літературі: історія жіночої літератури та культури, окреслення загальних проблем феміністичної критики 

тощо), Юлія Крістева (пропонує нам глибинні дослідження архетипів та символів жіночого, що стали в 

основі стереотипного сприйняття жінок в суспільстві та в літературознавчих, соціальних, психологічних, 

історичних дослідженнях), Оксана Забужко (пропонує найбільш ґрунтовну розвідку творчості Лесі Українки 

сучасними методами дослідження літературних текстів та життєпису, що дозволяє нам прочитувати 

творчість письменниці в глибинному психологічному, соціальному, історичному ключі), Олімпія Де Гуж 

(апологет, теоретик, маніфесту Феміністичного руху – її праці стали основою подальших визначень та 

обґрунтувань руху, тому важливі для нашого дослідження),  Симона Де Бовуар (філософ, представниця 

феміністичної критики, праці якої дозволили нам окреслити чіткі риси, які слід шукати у досліджуваних 

текстах відповідного періоду). 

Мета дослідження – виявити природу, ознаки, особливості англійського фемінізму в літературі і 

провести паралелі з українською: що поєднує та відрізняє дві культурні парадигми. Це важливо дослідити, 

щоб з’ясувати, чи можна до української літератури так само, як і до англійської, вживати терміни фемінізм, 

Феміністичний рух і в якому контексті. 

Для того, щоб визначити ознаки даного явища в англійській та в українській літературах, потрібно 

скористатися такими методами: порівняльно-історичний (компаративістичний) та історико-культурний, а 

надалі відповідно: психологічний, філософський та біографічний методи з обов’язковим залученням 

діахронного та синхронного принципів дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Перші паростки фемінізму з’явилися у Франції у філософських 

працях Ф. М. Вольтера, Д. Дідро, Ш. Л. Де Монтеск’є. Зародження фемінізму в цій країні не дивує, адже саме 

тут відбулися перші соціально-політичні революції, в яких жінки активно довели свою рівність, самостійність, 

силу, розум і не менш складну природу, а ніж у чоловіків. Оскільки церква і надалі не визнавала рівності 

обох статей, то дух доволі простого соціального явища переріс в цілий політичний та філософський рух під 

назвою «фемінізм» (і уже з конкретними програмами та вимогами). Першим документом фемінізму (та 

першим документом з прав людини) слід вважати працю Олімпії де Гуж «Декларацію прав жінки та 

громадянки» (1791 р.). Одна з ключових сентенцій цього твору: «Якщо жінка має право зійти на ешафот, то 

вона повинна мати право зійти і на трибуну» [2, с. 1], а основною думкою тут була позиція, що жінка має 

такі самі права на свободу, володіння власністю, як і чоловік. Також наприкінці XVIII ст. ідеї фемінізму 

з’явилися у Великій Британії завдяки працям та суспільній діяльності журналістки Мері Волстонкрафт. А у 

1827 р. м. Сенека-Фоллз (США) відбувся перший з’їзд американських феміністок-суфражисток, щодо 

дискримінації жінок в штучному патріархальному суспільстві та боротьбі за виборче право [1, с. 1]. 

Тож в XIX ст. в Європі та США слід окреслити три напрямки: суфражизм – відстоювання виборчого 

права, гуманітарний напрям – передбачав звільнення жінок через інтелектуальний розвиток та підвищення 

їх грамотності (тут криється велика різниця між європейками та жінками в українській культурі, де жінка 

мала право на освіту та спадщину з часів Середньовіччя). І третій напрям – марксистський, в якому боротьба 

за звільнення жінки збігається з ідеєю всезагального звільнення пролетаріату. Відповідно цей напрям 

найбільш був популяризований в Росії (головний ідеолог О. Колонтай), де фемінізму окремо не існувало, 

лише в межах вирішення проблем пролетаріату (в середині якого жінка розглядалася дійсно рівна чоловіку у 

всіх аспектах, зокрема і у важкій фізичній роботі). 

Під час Другої світової війни фемінізм практично не виходив на перший план, адже були більш 

важливі суспільні питання, але його відродження припадає на діяльність Симони Де Бовуар. Її праця «Друга 

стать» (1949 p.) є історико-філософським дослідженням становища жінки від найдавніших часів. Авторка 

відстоювала тезу, що в жінках закладені такі ж потенції, як і в чоловіках [3, с. 1]. Тож основна вимога 

феміністичного руху – рівноправність жінки, яка не є другою статтю (тобто другорядною). Власне ця праця і 

ознаменувала початок фемінізму.  

Однак, не слід забувати, що свою велику роль в розвиток Феміністичного руху зіграла англійська 

культура, політика, література і не лише в особі Мері Волстонкрафт. Саме в Англії в  кін. XVIII ст. піднявся 

протест серед жінок, щодо власних свобод (здебільшого на це вплинули події у Франції та праці 

французьких філософів: Вольтера, Монтеск’є), ці ж віяння дістали відображення і в літературній творчості. І 

що найбільш значиме – це той факт, що перше офіційне «Товариство жіночого виборчого права» було 

утворено і функціонувало саме в Англії. Розквіт феміністичних поглядів припав саме на кінець XIX – 

початок XX ст. в англійській літературі, публіцистиці та критиці. 

Яскравою представницею модернізму та феміністичної англійської літератури є англійська 

письменниця Вірджинія Вулф. Феміністичними ідеями пронизана уся її творчість: романи, нариси, 

публіцистика, епістолярій. До того ж вона проявила свій талант не лише як романістка, а також і як 

публіцист та літературний критик в питаннях свободи особистості, рівності, місця жінки у суспільстві тощо. 

Всі ці гострі соціальні теми статей відображені в її романах та дослідженнях.  

Найбільш легшим в феміністичному контексті є твір «Місіс Делловей», адже наскрізно він є роман-

спогад, в якому тонкою лінією проступає ідея свободи та самостійності. Тут варто зауважити, що тема 

шлюбу і його роль в англійському суспільстві дуже часто згадується в літературі, як певний наріжний 

камінь в оцінці стану суспільства та його усвідомленості. Від так Місіс Делловей в однойменному романі, в 
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потоці своїх численних думок, переконується, що в шлюбі має бути вільність, незалежність одне від одного [13]. 

Клариса порівнює свого чоловіка з колишнім коханим, адже вона не мусить з ним ділитися куди іде, а він, в 

свою чергу, не мусить звітувати їй. І зовсім протилежний життєвий сценарій чекав би її з попереднім 

коханим – їй би довелося постійно звітувати і бути обмеженій у свободі своїх дій. Але у читача, впродовж 

роману, виникає питання стосовно свободи як прояву кохання, чи вияву байдужості? Адже порівнюються 

почуття до двох чоловіків: до одного були суто прагматичні плани (зумовлені вимогою часу), а до іншого - 

почуття кохання. 

Зовсім чітким літературний твором на тему фемінізму став роман «Орландо», особливо в другій 

(умовно) його частині. Цей роман потоку свідомості містить в собі і проблему статей загалом притаманну 

для того часу і проблему гендерної статі (поведінка), а також тему шлюбу, гетеросексуального та 

одностатевого потягу, конфлікт поглядів аристократії та простого люду, самовизначення людини, сенсу її 

життя, утвердження, пошуку щастя та еволюцію поглядів. Хоча у першій (умовно) частині твору герой 

постає перед нами досить ліричним, романтичним, чуттєвим, зовсім не сильною особистістю (досить 

жіночним), проте лише після перевтілення, він починає розуміти жінок, любити себе і бути щасливим в тілі 

жінки, а на завершення повністю зливається з собою-жінкою, проте тут жінка не в класичному, на той час, 

розумінні, а дійсно вільна від упереджень. Так в романі В. Вульф зобразила еволюцію свідомості людини, 

коли вона гармонійна зі світом і не обмежує ні себе в правах, ні інших, тим паче за ознакою статі. Орландо 

навіть зробила висновок, що тепер вона розуміє свою кохану Сашу, яка її покинула, коли Орландо була ще 

чоловіком. В романі міс Орландо залюбки перевтілювалася в образи різних чоловіків та жінок, щоб пізнати 

життя з усіх боків і також зустрічалася з різними жіночими спільнотами, які розповідають: як їм набридло 

грати за правилами чоловіків, грати очікувані ролі стереотипних жінок, не проявляти власних бажань та 

інтересів. Ба більше, героїня неодноразово згадує, що існують риси, які прийнято вважати суто жіночими, 

але вони є цілком природніми для чоловіків і ось одна з них: «чоловіки впадають в плач так само часто, як 

жінки, це Орландо знав зі свого власного чоловічого досвіду» [4]. Зрештою героїня знаходить своє кохання і 

навіть бере шлюб, який охарактеризувала, як певний символ, бо тепер вона повноцінний член суспільства, 

який живе за вимогою часу, може далі бути собою і не мусить нікому нічого доводити. А коханого вона 

знайшла зі збіднілого роду, вільного і також не позбавленого психологічного перевтілення, адже впродовж 

їхніх стосунків вони з’ясували, що Орландо – це чоловік, а Шел – жінка, а потім все знову ставалося 

навпаки. І в такому вільному шлюбі вона була абсолютно собою, щаслива і з радістю чекала Шела з 

морських подорожей. І тут бачимо ту саму позицію автора стосовно шлюбу, як і в романі Місіс Делловей. В 

цьому контексті слід звернутися до біографізму: тема свободи та шлюбу дуже важлива і болюча для В. 

Вулф, адже у своїх листуваннях вона постійно на цьому наголошувала. У неї були складні стосунки з 

авторитарним, конфліктним батьком. І навіть після його смерті вона не змогла відпустити травматичні 

стосунки та звільнитися від нього психологічно. Що ж до теми одруження, то Вірджинія таки вийшла заміж 

за журналіста Леонарда Вулфа, щоб спокійно займатися своїми справами, адже більше суспільству вона 

нічого не була вина – шлюб за вимогою часу. І дійсно, її шлюб був сповнений свободи, любові, розуміння, 

дружби, але не кохання та фізичної близькості. 

У романі «Орландо» тема перевтілень чоловіків у жінок та навпаки, наскрізно проходить через усю 

сюжетну лінії. Так ми можемо спостерігати яскраве перевтілення Орландо, таємниче та незбагнене 

перевтілення Ерцгерцога Румунії та дивне психологічне роздвоєння на статі Шел. Проте життя героїні 

розтягнуто на 300 років, що дозволяє припустити, що це роман потік свідомості однієї особистості, яка 

живе, засинає (помирає), знову прокидається (воскресає), яка удосконалювалася та впродовж цього часу 

живе в обрізі та тілі чоловіка, жінки (жінки з гомосексуальними та гетеросексуальними вподобаннями).  

«Я росту» [4] – це одна з важливих фраз роману, що є символом удосконалення своєї свідомості, 

поглядів, сприйняття світу. І це не применшує значення її життя як чоловіка, просто це означає, що дійсно 

стати повноцінною особистістю – це прийняти себе різного та себе різну: зі своїми слабкостями, мріями, 

прагненнями, суперечностями. Тому можна зробити висновок, що роман «Орландо», це роман не лише про 

утвердження жінки і найкраще втілення філософії фемінізму в літературі, це також дидактичний роман 

пізнання самого себе, удосконалення свого духовного світу, вміння поважати кожного і розуміти кожного 

незалежно від статті та поглядів – це роман рівності.  

Тож маючи певні враження стосовно фемінізму в Європі та його прояви в англійській літературі на 

прикладі творчості Вірджинії Вулф, можемо звернути свій погляд на роль жінки в українській культурі та 

з’ясувати, чи дістав свій природній розвиток фемінізм тут. Абсолютно унікальним для нашого питання є 

творчість трьох українських письменниць другої половини XIX ст. – початку XX  ст. Олени Пчілки, 

О. Кобилянської, Лесі Українки. З яких найбільш глобальною є постать саме Лесі Косач як генія 

українського модернізму. ЇЇ творчість звичайно можна вивчати без звернення до біографізму, але це буде 

дуже обмежене прочитання творчості, а щоб з’ясувати справжню суть та природу її філософського світу, 

треба звернутися до виховання, умов життя, кола спілкування, авторитетів, саме тоді картина 

відкриватиметься найбільш об’єктивно.  

Творчість та перекладна діяльність Лесі Українки стали дуже досліджуваною темою в колах 

українських і закордонних літературознавців. Це цілком обґрунтовано інтересом до її духовної, культурної 
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позицій, глибинної багатогранної та цілком європейської, в світовому контексті, творчості. І будучи такою 

великою, плідною в світовому масштабі письменницею, вона була жінка і достатньо незалежна (що було 

дещо контраверсійно на той час у світі чоловіків, чоловічої літератури та чоловічої літературної критики). 

Та чи таким вже чоловічим світом була освічена, інтелігентна Україна того часу? 

І тут варто приділити більше уваги цій темі, темі з’яви жінки провідника, жінки рівної чоловіку 

(адже в культурному контексті патріархальної свідомості: месія, пророк, просвітитель - лише чоловічого 

роду). Доцільно назвати Лесю Українку «лицаресою» української культури та літератури (цей епітет щодо 

неї запропонувала Оксана Забужко у свої праці «Notre Dam ed 'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» [5, 

с. 1]. На противагу радянській традиції, що пропагувала сприймати Лесю, як жінку революціонерку, що ще 

й до того бореться з важкою хворобою – образ Великої хворої. Слід додати, що не аби-яку частку до того її 

образу вклав Іван Франко, який писав про бідну хвору дівчинку, хоча швидше в величному контексті, де 

хвороба є другорядна по відношенню до письменницького духу. Ось у літературному портреті про Лесю 

Українку в якому він ставить її в один ряд з Тарасом Шевченком Іван Франко пише: «Україна не чула такого 

сильного і гарячого поетичного слова, як і з уст сеї слабкої, хворої дівчини. Джерело цієї сили любов до 

людей, до рідного краю і людських ідеалів, віру в кращу будущину» [6, с. 2]. Але радянсько-російська наука 

підхопила лише епітет «хвора» і перетворила Лесю у «Велику хвору», творчість якої уже немає особливого 

значення. І це дуже нівелювало її значний культурний вплив, унікальність як письменниці і культурної 

діячки  кінця XIX – початку XX ст., яка стала третьою в колі великих геніїв української літератури: Тараса 

Шевченка та Івана Франка. Окрім того, її творчість не позбавлена впливу одного та іншого. Зокрема 

Шевченківський романтизм гармонійно перетворився в Лесин  неоромантизм, хоча це мабуть лише один із 

факторів впливу, адже мати Лесі (Олена Пчілка) захоплювалася і любила фольклор, що цілком природно 

передалося і дочці. Творчість Лесі Українки багата на різножанровість. Передусім це дуже показово на 

прикладі драматичного роду літератури, якому в останні роки життя письменниця приділяла чи не найбільшу 

увагу: драматична сцена, діалог, етюд, драматичні поеми, драми, фантастична драма, драма-феєрія. Як бачимо 

тут набагато більше пошуків та методів зображення літературного слова, ніж у великій плеяді тогочасних 

письменників і це вже підносить її далеко вище ніж просто «хвора бідна дівчина». Це все різноманіття  

української драми в творчості письменниці ставить її в один ряд з драматургією Чехова та Ібсена. Вона без 

оголошення та потреби звойовувала утверджувала роль жінки в суспільстві (на противагу англійському 

фемінізму першого періоду). І тут варто ґрунтовніше розглянути нове віяння тієї доби – фемінізм в Україні 

та з’ясувати, чи можна застосовувати поняття Феміністичний рух в контексті української культури.  

Лесю Українку та її соратницю і подругу Ольгу Кобилянську можна цілком долучити до першої 

хвилі Української жіночої літератури в напрямку фемінізму (і не лише тому, що вони жінки). Щодо Лесі, то 

фемінізм в її творчості дещо неусвідомлений, теоретично і критично не обґрунтований, але цілком 

відчутний в образах героїнь: модерного зображення жіночого в контексті культури та філософії. Фемінізм 

письменниці можна назвати делікатним і підсвідомим. Але її героїні не несуть феміністичного характеру в 

традиційному розумінні, від них ми не чуємо маніфестів, постулатів, але вони постійно в пошуку питання 

волі, вірності, честі, самовизначення та утвердження. До прикладу у творі «Одержима» Міріам – не зовсім 

жінка в звичному соціальному контексті, окрім лише звертання, яке до неї лунає у творі з боку людей та 

Месії – «жінко» [7]. Міріам наче загальний образ не лише жінки-апостола, що прагне збагнути істину, 

відстояти свою думку та віру по-лицарськи (як Жанна Дарк), але вона постає узагальненим символом 

інтелектуала несприйнятим суспільством, того, хто живе швидше за свій час, хто розуміє історичні та 

суспільні процеси глибше. Дуже показовими є слова Месії: «уперта річ твоя, ти мов рабиня, що знає волю 

пана і не слуха…» [7] – через месію промовляє цілий світ стереотипного у суспільстві ставлення до жінки, 

але вона протистоїть і утверджує свою позицію, навіть під загрозою погибелі. Адже попри віру людей, 

важко заперечити внесок церкви в дискримінацію «другої статі» [2], але Л. Українка створює образи, що 

перевищують усі стереотипи та авторитети утверджуючи місце жінки у світі.  

Особливим для нашого дослідження є також поетична драма «Камінний господар», в якому нас 

цікавлять два жіночі образи – Делорес та Анна. Образ Делорес дуже перекликається з образом Міріам 

(«Одержима»): вони жертовні, вірні, безстрашні, непохитні і незважаючи на приреченість ситуації та долі 

ідуть наміченим, непростим шляхом, хоча мусимо визнати, Делорес все ж слабкіша героїня, адже іде в 

монастир – вона готова бути собою, але схиляється під натиском стереотипів. Інша ж героїня – Анна, готова 

бути вільною, сильною, готова до влади (інструментом якої був її чоловік, а потім мав стати Дон Жуан), 

проте світ ще не готовий прийняти її такою (знову символ особистості, що випереджає час). 

Характеризуючи Анну, вона постійно в діалогах торкається питання волі та моралі: «я хотіла лиш 

перевірити, чи справді хоч одна людина вільна, чи то все тільки «мавританський стиль…» [8]. Але Анна все 

ж ставить себе вище суспільства (стереотипів, правил), про це свідчать її сни про гору, замок та 

недосяжність в ньому принцеси, де гора її фундамент – тут також проступає сильна позиція, власний вибір, 

воля (яка була можливо в тих історичних обставинах): «командор мій – то сама гора, а лицаря щасливого 

немає ніде на світі» [8]. Слід охарактеризувати стосунки Анни з доном Ґонзаґо (командор), який нав’язуючи 

їй ідеали та погляди все ж дозволяє вільно висловлювати супротив (хоча висловлюючи його Анна слідує 

бажанням чоловіка, щоб потім досягти мети) – безперечно це вільний, хитрий, вольовий, владний образ 
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жінки, яка розуміє свій потенціал, намагається втілити свої амбіції, але наражається на ще не зрілий світ у 

фінальній сцені з’яви привида загиблого дона Ґонзаґо.  

Тож Лесина незалежність – в її творчості, в її героїнях, тобто справжня боротьба за рівність через 

інтелект, самовираження в науці, мистецтві, суспільній діяльності – це український нетиповий фемінізм, 

який не потребує агресивного утвердження. В її творах жінка рівна чоловікові і Леся Українка саме така, 

вона вихована джентльменами у свободі та просвітлені. Адже на її м’яку феміністичність досить вплинуло 

чоловіче інтелігентне, вишукане, шляхетне, благородне оточення. ЇЇ виховували і з нею спілкувалися 

чоловіки саме як з особистістю, абсолютно рівною і спроможною на високі інтелектуальні звершення, як і 

освічені чоловіки того часу. На її особистісне становлення безумовно вплинуло спілкування з Михайлом 

Драгомановим, Миколою Лисенком та їх оточенням, навіть листування з Іваном Франком. Саме тому 

Лесина інтелігентність так успішно достукується до нас більшою мірою, а ніж емансипована, феміністична 

європейська література кінця XIX – початку XX ст.  

 В делікатному протистоянні чоловічій культурі і літературі в Україні її творчість можна порівняти з 

англійською письменницею XII–XIII ст. Джейн Остен, яка своїми творами примушувала жінок задуматися 

над власною долею та залежністю і приреченістю традиції бути вічною дружиною і додатком до особистості 

чоловіка. Про цю ж проблематику уже на зламі XIX – XX ст. досить яскраво ідеться в романі «Сага про 

Форсайтів» Джона Голсворсі. Леся Українка звичайно пише дещо в іншому ключі: демонструє незалежність 

жінки, її силу, дух, який насправді вільний від міфу другорядного елементу у світі чоловіків: образ Міріам в 

поемі «Одержима» [7], Делорес та Анна в «Камінному господарі» [8], образ Касандри в однойменному творі – 

«Касандра» [9]. В цих чудових літературно-драматичних шедеврах Леся культивує образ жінки духовного 

повстанця, жінки утаємниченої, жінки-універсуму – «Великої матері», берегині, просвітительки, жінки-

влади. Її душа – наче лицарський обладунок великого духу, духу Творця, Універсуму, та таких архетипних 

вічних істин, в пошуках яких людина знаходиться впродовж усього свого життя. 

Лесин літературний образ жінки безперечно жіночний, але не в такому контексті, в якому ми звикли 

це сприймати, а в контексті «феміністичного конструктивізму» [10, с. 389]. Вона наче безтілесна, наче 

наджінка, як її героїні і це цілком виправдано можна підкреслити словами Дон Жуана: «ви мов не жінка і 

чари ваші більші від жіночих» [8]. Однак зважаючи на особливість поглядів та світосприйняття письменниці 

та її героїнь, вона жодному разі не пригнічує чоловічий бік культури, вона утверджує рівність і єдність двох 

складових природи в єдину силу. В Лесі це виходить невимушено, без натиску і потреби утвердження, якщо 

порівнювати її творчість з В. Вулф, яка у свої творах змушена наголошувати на рівності, свободі 

самовизначення, свободі бути собою. Так в романі «Орландо» письменниця наголошує, що чоловік і жінка 

абсолютно рівні, а відрізняють їх соціальні очікування та соціальні ролі: «вони десять хвилин підряд шалено 

розігрували партію чоловік-жінка» – так звана соціальна рольова гра, в якій навіть одяг визначає наші 

манери та стиль поведінки: «а потім поносивши певний час спідниці, Орландо помітно змінилася. Жіночі 

руки зайняті – утримуючи шовкові шалі, що спадає з плечей. Чоловік відкрито дивиться в лице світу наче 

створеному за його потребами та смаком… Жінка споглядає світ тихцем, майже з підозрою. Але носили б 

вони одну і ту ж одіж, хто знає, можливо їхні погляди і не відрізнялися» [4]. Як бачимо, тут цілком явно 

присутні ознаки пізніше «народженої» гендерної філософії, де стать – категорія психологічна: право бути 

чуттєвим притаманно також і чоловіку, а вольовою та рішучою – жінці, тож цілком природньо, що ці риси 

поєднуються в одній людині: «суміш в ній чоловічої і жіночої природи, почергово отримували перевагу» [4] 

Описуючи поведінку Орландо письменниця від імені інших героїнь пише: «вона не витрачає час на вибір 

сукні, не стурктурує своє життя з запалом і фанатизмом, не прагне влади, не може витримувати страждання, 

біль людей та тварин, але в той же час Орландо ненавидить займатися господарством, вільно тримається в 

сідлі, відважна, любить випити та обожнює азартні ігри» [4]. 

Що ж до Лесі Українки, то Осксана Забужко у «Notre Dam ed 'Ukraine…» роблячи висновок щодо 

особистості письменниці з огляду на її героїнь «Представляти її архетипальним утіленням української 

жіночости не випадає… Леся Українка — це для нас насамперед героїня знятої, у геґелівському сенсі, 

тілесности, отой самий прапервісний «святий дух» жіночого роду, що він же й Мавка у фіналі «Лісової 

пісні» [5, с. 5]. На думку дослідниці саме жінкою в цілком архетипному розумінні є мати Лесі – Олена 

Пчілка (в контексті «феміністичного есенціалізму» [10, с. 388]), що власне можна помітити при порівнянні 

творчості матері та дочки [5, с. 65]. І ось у цьому весь м’який філософський фемінізм Лесі – показати 

провідну роль жінки як особистість вільну, сильну, освічену, здатну боротися, кохати, бути різною і рівною. 

А не європейський фемінізм, який дещо завойовницьке прагнув уваги і намагався відвоювати культурний 

простір у чоловіків, за що наражався на неадекватне сприйняття тоді ще не готової публіки. Та така манера 

боротьби «за місце під сонцем» цілком зрозуміла зважаючи на дійсні обмеження щодо ролі жінки в 

європейському суспільстві тих часів. 

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, щоб зобразити дві 

різні природи фемінізму, протилежні методи боротьби та утвердження, ми провели порівняльний аналіз 

творчості епатажної Вірджинії Вульф та Лесі Українки. Їх поєднує стать, навіть приблизно однаковий вік, 

доба, еволюція культури, філософії, соціальні процеси та інтелектуальна, вишукана, вільна сила слова. Все 

це вказує не невідривність української літератури і культури від європейської та світової. Адже один 
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культурний простір Європи, єдиний дух історії викликають схожі образи, емоції, поривання, проте 

соціально-культурні та історичні умови розвитку народів та націй, зумовлюють різні форми проявів, 

інтенсивність одних і тих же явищ.   

Тож творчість та біографія Лесі Українки доводить, що українській культурі не характерний 

фемінізм, як його звикли сприймати в Англії. І в Україні він або має цілком інший характер, або ж узагалі 

йому немає ґрунту для розвитку, оскільки українці нація освічена і авторитетність жінок одна з ознак 

давнього українського соціуму. Адже лише в світі де цінують Берегиню роду, Мати, Соратницю, Подругу, 

Посестру міг виникнути культ Діви Марії [11, с. 151], варто тут і згадати про особливе місце землі-Метарі, 

Батьківщини, Церкви української та покровительки – Діви-Марії для української лицарської та лицарської 

козацької традиції. Це дійсно особлива ознака української культури і результат ментальності народу, що 

сформувалася з давніх давен на особливих духовних цінностях. Зі свого боку Вірджинія Вулф у своїх 

романах хотіла довести рівність статей, право жінки на свободу бути собою, відкинути оціночні судження 

стосовно будь-якої зі статей: хто що мусить робити і як виглядати. І це також доводить справжню 

стурбованість становищем жінки в Англії XIX – початку XX ст. та попередніх часів: намагання утвердити її 

право на освіту, працю, обирати кохання та робити будь-який вибір. Англійська література дійсно боролося 

і завойовувала право для жінки, що зумовлено історичними, соціальними умовами та правилами життя, які 

для них визначили чоловіки. 

Тож у нашому дослідженні ми з’ясували, визначили та описали особливості фемінізму в англійській 

та українській літературі кінця XIX – початку XX ст.: англійська література та українська розвивалася за 

схожими соціально-культурними віяннями і це доводить єдиний духовний простір, діалог культур та націй; 

природа англійського та українського фемінізму відрізняються історичними умовами виникнення проблеми 

(в Англії віддавна жінка мала обмежені права, її поведінка була чітко продиктована соціальною традицією, 

її доля була визначена нерівними законами, а в Україні жінка мала право на освіту, отримувала спадщину, 

жила в більш гнучкому ментально-культурному просторі); фемінізм та його ідеї в англійській літературі та 

українській досить різняться за інтенсивністю вираження, агресивністю позиції (в англійській – чітко 

прописується проблема, висловлюється незадоволення, пропаганда та постулати фемінізму; в українській – 

відсутній особливий акцент на проблемі, але очевидним є констатуюче зображення сильної жінки); для 

опису англійської літератури кінця XIX – початку XX ст. цілком доречним буде вживання найсильнішого 

визначення – Феміністичний рух, з його маніфестами та сильним проявом в літературі, а от в українській 

літературі окреслюється досить сильна позиція жінки в суспільстві де фемінізм не є соціальним явищем 

зумовленим історичними причинами, тому тут природніше вживати визначення – феміністична ідея, 

феміністична філософія. 

Результати та ідеї, що були висунуті у даній статті можуть мати продовження в дослідженнях інших 

письменників англійської та української літератури, а також цілком можуть бути використані в подальшому 

порівняльно-історичному, історико-культурному аналізі європейської, американської, латино-

американської, азійської літератур, в контексті дослідження розвитку та особливостей феміністичної 

літератури і феміністичної критики в різних культурних парадигмах. 
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ВІД МАРУСІ КАЙДАШИХИ ДО ІВЕТТИ ВЕРБИЦЬКОЇ:  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РИС ЖІНКИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 
 

У статті проаналізовано вербалізатори концепту ʽжінкаʼ, використані І. Нечуєм-Левицьким для створення образу 
Марусі Кайдашихи (повість «Кайдашева сімʼя», 1878), а також письменницею Люко Дашвар для творення образу Іветти 
Вербицької (роман «Мати все», 2010). Розкрито засоби мовної репрезентації підконцептів ʽЗовнішні характеристики жінкиʼ, 
ʽВнутрішні характеристики жінкиʼ та ʽ Соціальні характеристики жінкиʼ у художньому дискурсі названих творів. Зроблено 
висновок, що за майже півтора століття концептуальні риси української жінки із сильним характером дещо змінилися, що 
позначилося і на їх вербалізаторах. Особливо це стосується внутрішніх та соціальних ознак: вона стала освіченою, 
вихованою, діяльною, цілеспрямованою, однак, навіть одружена, зазвичай позбавлена міцного чоловічого плеча. 

Ключові слова: концепт ʽжінкаʼ; підконцепти ʽзовнішні характеристики жінкиʼ, ʽвнутрішні характеристики жінкиʼ та 
ʽсоціальні характеристики жінкиʼ; Маруся Кайдашиха, І. Нечуй-Левицький; Іветта Вербицька, Люко Дашвар.  
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FROM MARUSIA KAYDASHYKHA TO IVETTA VERBYTSKA: 

TRANSFORMATION OF CONCEPTUAL FEMALE CHARACTERISTICS 

VERBALIZERS IN UKRAINIAN ARTISTIC DISCOURSE 
 

The article analyses the verbalizers of the ‘woman’ concept used by I. Nechuy-Levytsky to create the image of Marusia 
Kaydashykha (novel “Kaydasheva simya”, 1878), and by the writer Liuko Dashvar to produce the image of Ivetta Verbytska (novel 
“Maty vse”, 2010). 

The aim of the proposed study is to clarify the means of linguistic representation of the ‘woman’ concept in the novels 
“Kaydasheva simya” (1878) and “Maty vse” (2010) and compare them considering the author subjectivism and time gap between 
the works. 

The structure of the ‘woman’ concept, proposed by O. Chybysheva (2005) and T. Sukalenko (2009), was the theoretical 
basis of the analysis. Three subconcepts such as ʽExternal characteristics’, ʽInternal characteristicsʼ and ʽSocial characteristicsʼ were 
highlighted in the research. Each of them contains the corresponding microconcepts. ʽExternal characteristicsʼ include ʽExteriorʼ, 
ʽClothesʼ, and ʽShoesʼ. ʽInternal characteristicsʼ embrace ʽMoral qualitiesʼ, ‘Emotional and psychological statesʼ and ‘Intellectual 
featuresʼ of a woman. ʽSocial characteristicsʼ cover such microconcepts as ʽMarital statusʼ, ʽActivitiesʼ, ʽAttitude to a husbandʼ, 
ʽAttitude to childrenʼ, ʽAttitude to familyʼ, and ‘Attitude to other peopleʼ. The means of linguistic representation of all subconcepts 
and microconcepts in the artistic discourse of the analysed works were revealed. 

It is concluded that for almost a century and a half the conceptual features of Ukrainian women with a strong character 
have changed somewhat, which has also affected the linguistic verbalizers. This is especially true of a woman’s internal and social 
characteristics. Attractive in appearance, a loving and devoted mother, a guardian of the family, she became educated, well-bred, 
active, purposeful in achieving her goal. However, as a century ago, she, even married, is usually deprived of a strong male 
shoulder, which forces her to remain a strong, steadfast personality. 

Keywords: ‘woman’ concept; subconcepts ʽExternal characteristicsʼ, ʽInternal characteristicsʼ and ʽSocial characteristicsʼ; 
Marusia Kaydashykha, I. Nechuy-Levytsky; Ivetta Verbytska, Liuko Dashvar. 

 

Актуальність дослідження. Серед актуальних напрямків сучасних мовознавчих досліджень – 

проблема вербалізації гендерної концептосфери. У руслі таких досліджень актуальним є вивчення концепту 

ʽжінкаʼ, який належить до базових етнокультурних. Він охоплює стереотипні уявлення про жінку як носія 

соціально визнаних ролей, якостей та ознак.  

Кожна епоха певним чином змінює жінку. Звичайно, навіть портрети українок кінця XIX і початку 

XXI століть суттєво відрізняються. Але, незважаючи на відмінності в зачісках, одязі та взутті, чи є щось 

таке, що обʼєднує українок різних епох? Можливо, ментальні риси характеру? Наприклад, якщо порівняти 

два літературні образи: Марусю Кайдашиху (з повісті І. Нечуя-Левицького) та Іветту Вербицьку (з роману 

Люко Дашвар «Мати все»), – як двох активних, діяльних українок із сильним характером, – чи виявимо 

однакову спрямованість у їхньому світовідчутті, світосприйманні, світодіянні? Адже саме «ментальна 

духовність, інтеріоризуючись у психіку окремого індивіда, закладає там «базову особистість», характерну 

для певної спільноти, яка здійснює впорядковувальне структурування світу та регуляцію діяльності і 

поведінки цього індивіда у відповідності з образом світу і життєвою філософією етносу чи групи» [1]. Для 

цього порівняємо засоби мовної репрезентації концепту ʽжінкаʼ у художньому дискурсі повісті «Кайдашева 

сімʼя» (1878) і роману «Мати все» (2010).  

Аналіз останніх джерел. В останні десятиліття концепт ʽжінкаʼ багатогранно розкрито у працях 

вітчизняних дослідників, серед яких Ю. Абрамова, Ю. Андрущенко, Н. Барвіна, Н. Бондар, О. Бондаренко, 

Ю. Вороніна, В. Калько, Н. Карпенко, М. Колечко, О. Куцик, В. Слінчук, Т. Сукаленко та ін. Зокрема, 
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привертають увагу праці Т. Сукаленко (дисертаційне дослідження, монографія, низка статей), присвячені 

комплексному аналізові метафоричних номінацій концепту ʽжінкаʼ в українській лінгвістичній культурі 

[напр., 2–4]. На нашу думку, дослідницею запропоновано найудалішу структуру концепту, що стала 

основою аналізу для багатьох послідовників.  

У праці Н. Барвіної простежено особливості мовної репрезентації концепту ʽжінкаʼ на тлі 

фразеологізмів східнослобожанських і східностепових говірок із компонентами баба, дівка, жінка, дама [5]. 

В. Калько проаналізувала особливості мовної репрезентації названого концепту в українських пареміях [6]. 

У низці робіт авторами зʼясовано мовну реалізацію концепту чи його підконцептів в ідіостилях окремих 

письменників, наприклад, О. Забужко (О. Дуденко, Ю. Жирохова) [7], П. Загребельного (Н. Карпенко) [8] 

Г. Тютюнника (Н. Бондар) [9], у сучасній чоловічій прозі (на матеріалі ідіолектних порівнянь) (Ю. Вороніна) [10]. 

В окремих дослідженнях концепт ʽжінкаʼ розкрито на матеріалі інших мов, наприклад, англійської 

(праця О. Бондаренка, у якій зʼясовано особливості лексико-семантичної структури концептів ʽчоловікʼ і 

ʽжінкаʼ в українській та англійській мовних картинах світу [11]; праця Ю. Абрамової, де здійснено 

когнітивно-прагматичний аналіз британських прислівʼїв, що обʼєктивують лінгвокультурні концепти 

«чоловік» і «жінка» [12]); німецької (у роботі Я. Каліної розглянуто особливості концепту «жінка», 

вербалізовані в німецьких побутових анекдотах [13]); російської (робота О. Куцик і М. Колечко, де 

зіставлено реалізацію концепту в російських та українських паремійних одиницях [14]). 

Значний внесок у вивчення концепту зробили російські науковці, зокрема В. Телія, на матеріалі 

фразеологічного фонду російської мови [15]; О. Чибишева, у порівнянні фразеології російської та англійської мов 

[16]. Ф. Мухутдінова проаналізувала його на матеріалі французької афористики [17]; Л. Адоніна дослідила 

концепт «жінка» в російській мовній свідомості [18]. О. Калугіна розглянула концепти ʽчоловікʼ і ʽжінкаʼ в 

субстандарті російської й англійської мов [19]. М. Досимова проаналізувала специфіку реалізації концепту 

«жінка» на матеріалі російської та казахської мов [20].  

Ю. Андрущенко узагальнив, у яких аспектах розкрито концепт ʽжінкаʼ у сучасних гуманітарних 

науках [21]. 

Постановка проблеми. Проблема мовної реалізації названого концепту залишається актуальною, 

особливо в різних дискурсах –науковому, публіцистичному, лексикографічному, художньому. Нашу увагу 

привернула проблема зіставлення мовних засобів обʼєктивації концепту ʽжінкаʼ в українському художньому 

дискурсі різних століть. Для дослідження обрано твори, у яких образ жінки є значущим, зокрема повість 

«Кайдашева сімʼя» (1878) І. Нечуя-Левицького та роман «Мати все» (2010) Люко Дашвар. І нехай твори 

належать до різних стильових напрямів, різних жанрів, однак образи жінок у них є досить колоритними. 

Ключовими обрано образи Марусі Кайдашихи та Іветти Вербицької.  

Погоджуємося з думкою Н. Бондар, що «концепт у поетичній структурі тексту є складною 

побудовою, яка являє собою синтез індивідуально-авторського розуміння з традицією його національного 

вживання, а також із загальнолюдською моделлю світу», що «зміст слова-концепту як ментальної суті 

визначається всією розмаїтістю контекстів уживання і залежить від світоглядних домінант митця» [9]. 

Розуміємо й те, що будь-який художній образ, хай і побудований на основі реальних подій та субʼєктів (і в 

першої, і в другої були реальні прототипи), усе одно є збірним, тобто узагальнює певні його риси. Тому 

видається цікавим зіставлення усіх складових концептуального бачення жінки, обʼєктивованих у мові 

творів, що належать до різних століть.   

Виклад основного матеріалу. Насамперед для повноти аналізу визначимося зі структурою концепту 

«жінка».  

Теоретичним підґрунтям у роботі стала структура концепту, запропонована О. Чибишевою (2005) 

[16] та Т. Сукаленко (2009) [2].  

Російська дослідниця О. Чибишева, досліджуючи концепт «жінка», що обʼєктивується у 

фразеологізмах російської та англійської мов, запропонувала таку класифікацію для його аналізу: 

1. Мікроконцепт «Зовнішні характеристики людини»; 2. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики 

людини»; 3. Мікроконцепт «Соціальні характеристики людини» [16].  

Т. Сукаленко у структурі концепту виокремлює пʼять мікроконцептів: 1. Мікроконцепт «Зовнішні 

характеристики»; 2. Мікроконцепт «Фізичні характеристики»; 3. Мікроконцепт «Біологічні характеристики»; 

4. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики»; 5. Мікроконцепт «Соціальні характеристики». На думку 

дослідниці, кожен із мікроконцептів містить окремі концептуальні аспекти. Так, мікроконцепт «Зовнішні 

характеристики» містить аспекти «Зовнішність», «Одяг», «Неохайна, брудна жінка». Мікроконцепт 

«Фізичні характеристики» містить концептуальні аспекти «Здоровʼя», «Фізична сила». Мікроконцепт 

«Біологічні характеристики» містить концептуальний аспект «Вік жінки». Мікроконцепт «Внутрішні 

характеристики» містить концептуальні аспекти «Морально-етичні якості», «Емоційно-психологічні 

характеристики», «Інтелектуальні якості». Мікроконцепт «Соціальні характеристики» містить такі 

концептуальні аспекти: «Сімейний стан», «Реляційні характеристики, що виявляються у ставленні до 

чоловіка», «Реляційні характеристики, що виявляються у ставленні до родини», «Реляційні характеристики, 

що виявляються у ставленні до дітей», «Реляційні характеристики, що виявляються у ставленні до інших 

людей», «Соціально-сексуальні характеристики» [2]. 
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Зауважимо, що окремі дослідники (наприклад, Т. Ліщук [22]), показники фізичного здоровʼя, вік 

людини відносять до складової концепту «Зовнішність», адже це те, що насамперед впадає в око при 

першому знайомстві з людиною. До цієї ж складової відносять «Взуття». Тому у роботі у структурі 

концепту ʽжінкаʼ нами виділено три підконцепти: ʽЗовнішні характеристикиʼ, ʽВнутрішні характеристикиʼ 

та ʽСоціальні характеристикиʼ. Кожен із них містить відповідні мікроконцепти: ʽЗовнішні характеристикиʼ 

охоплюють власне ʽЗовнішністьʼ, ʽОдягʼ, ʽВзуттяʼ. ʽВнутрішні характеристикиʼ містять ʽМоральні якостіʼ, 

ʽЕмоційно-психологічні особливостіʼ та ʽІнтелектуальні особливостіʼ жінки. ʽСоціальні характеристикиʼ 

охоплюють такі мікроконцепти: ʽСімейний станʼ, ʽДіяльністьʼ, ʽСтавлення до чоловікаʼ, ʽСтавлення до 

дітейʼ, ʽСтавлення до родиниʼ, ʽСтавлення до інших людейʼ. Відзначимо, що нами додано мікроконцепт 

ʽДіяльністьʼ, оскільки саме він демонструє соціальну активність жінки, її професійні здобутки тощо. 

Таким чином, зможемо простежити трансформацію вербалізаторів концепту ʽжінкаʼ, 

обʼєктивованих у вищеназваних дискурсах. 

Підконцепт ʽЗовнішні характеристикиʼ яскраво представлено в обох творах. Кожен із авторів 

застосовує мовні засоби на позначення зовнішності ще на початку твору, аби у читача склалося загальне 

враження про персонажів. Причому обовʼязковими параметрами є вік, зріст, очі, загальне враження. Ось 

портрет Кайдашихи: Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими 

очима, з тонкими губами та блідим лицем (цит. про неї скрізь за дж. 2). Виходячи із сучасних реалій, 

можемо припустити, що їй було близько 40 р. 

Перше враження про Іветту Вербицьку складається від рядків: В оксамитовому, схожому на 

царський трон кріслі біля стола сиділа красива доглянута пані за шістдесят. Очі гоноровиті, холодні, 

вуста тонкі, спина пряма, як шляхи героїв (цит. про неї скрізь за дж. 1). Незважаючи на певну різницю у 

віці, спостерігаємо певну схожість героїнь: обидві не молоді, а значить зі значним життєвим досвідом, 

досить привабливі зовні, тримаються рівно. Тонкі губи підказують, що їх власниці горді, вимогливі.  

Звичайно, межі повісті показують Кайдашиху упродовж доброго десятка років, бо встигли зʼявитися 

і повиростати онуки, і тоді вона вже стала «баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка…. . 

Сліпе око (вибите Мотрею у черговій сімейній колотнечі) біліло ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди 

нитку затягай». 

Упродовж оповіді у романі Іветта теж змінилася: У дверях Платонової кімнати стояла нещасна 

немічна бабця, і тільки бездоганна зачіска підказувала – це Іветта Андріївна Вербицька. Авторка акцентує 

на зачісці, бо вона завжди була доглянута: Поправила бездоганну зачіску… У 42 р., коли Іветта народила 

Платона і Ліда вперше побачила її, вона була ще краща: це була «дуже красива жінка з яскравими синіми 

очима і бездоганно укладеним волоссям». Статус, активна професійна діяльність, удівство та 

відповідальність за особливого, не цілком здорового сина, якого сама лікувала, не дозволяли Вербицькій 

розслаблятися: – Іветта Андріївна Вербицька, – назвалася. Додала ваги: – Професор медицини, вдова 

академіка Вербицького… І вдома, і на роботі Іветта була «струнка, підтягнута, спина пряма». Мабуть, саме 

відповідальність за Платона додавала сил жінці, яка, навіть втомлена, трималася: Дотяглася до окулярів… 

Пряма спина зігнулася горбом, за мить Іветта зробилася такою старою і немічною, що Ліда перелякалася. 

Та до вітальні зайшов Платон, Іветта розігнулася і знову стала залізною. Проте коли сталася біда (її 

особливий Платон, неймовірно розвинений інтелектуально, «і такий же красивий, як мама», проте дивний у 

соціалізаційних стосунках, утік із дому невідь-куди разом із своєю офіційною вагітною дружиною, яку йому 

знайшла сама-таки Іветта), професорку підкосило зовсім – «зійшла з котушок»: Не Іветта сидить – горе. 

Очі тьмяні, щоки ввалилися, вуста тонкі – ниткою, руки… Де грація, витонченість жестів? Німа, горем 

закута… Спина, шия – здалися. Не тримають голову. Зігнулася, ніби за ту шию Платон учепився і висить. 

Таким чином, внутрішні «руїни» Іветти позначилися на її зовнішності. 

Мікроконцепт ʽОдягʼ у повісті, на відміну від роману, представлено яскраво. Її автор для повноти 

враження послуговується влучними порівняннями, епітетами. Порівняймо: Вона (Кайдашиха) любила 

чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на їй було чистеньке, неначе нове; (до Довбишів у гості) … 

Кайдашиха вбралась, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула в рукав білу 

хусточку; (у Бієвці)…Кайдашиха наділа тонку сорочку, завʼязалась гарною новою хусткою з торочками до 

самих плечей і понадівала всі хрести й дукачі, наділа нову юпку, нову білу свиту, ще й в жовті чоботи 

взулась. Навіть будучи «бабою», Кайдашиха, як правило, була охайно вдягнена: …в запасці, в рясній білій, як 

сніг, сорочці, в здоровій хустці на голові… Любила вона носити очіпки; памʼятаємо конситуацію, коли у 

бідних сватів Балашів вона вгрілася головою в одвірок: …високий очіпок поламався й увігнувся. Кайдашиха 

стала шута, як безрога корова. 

Автор зосереджує читацьку увагу і на взутті Кайдашихи, особливо її жовтих чоботах, символі 

доброго селянського достатку, якими вона скрізь хизувалася: Кайдашиха виставила навмисне напоказ 

громаді жовті нові сапʼянці. Сонце грало на чоботях. Сапʼянці жовтіли на всю вулицю; – Їй-богу, підняла 

свиту зумисне вище колін та показує жовті сапʼянці, – сміялись чоловіки. – Везе Кайдаш свою жінку, 

неначе на ярмарок на продаж. 

Цікаво, що Люко Дашвар жодного разу не акцентує на одязі чи взутті Вербицької-старшої. Читач 

розуміє апріорі, що доглянута і багата Іветта Вербицька пристойно вдягнена. Авторка більше зосереджує 
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увагу на внутрішньому світі героїні. Тому мовна реалізація підконцепту ʽВнутрішні характеристикиʼ нас 

цікавить більше. 

Як було зазначено, у цьому підконцепті виділяємо мікроконцепт ʽМоральні якостіʼ, які найбільшою 

мірою проявляються у словах, вчинках, думках персонажів. Якщо скористатися оцінною шкалою, то 

акцентовані моральні якості Кайдашихи потраплять у категорію негативних. Насамперед недобра – доброю 

Кайдашиха бувала лише до маленьких дітей і панів, священників і под. Вона мала тонкий голос (…крикнула 

Кайдашиха тонким голосом…), якому надавала солодкості, проте її оточення знало ціну тому солоду. 

Простежмо: …заговорила Кайдашиха, неначе в розмові мед розлила по хаті;… і знову на її уста прилинув 

осміх, а з словами неначе полилась патока з уст; Той солодкий медок одразу не сподобався Мотрі; Вона 

догадалась, що її свекруха недобра і що під її солодкими словами ховається гіркий полин. Влучні 

порівняння, епітети яскраво демонструють характер Марусі, яка особливо не церемонилася з невістками: 

Кайдашиха не зводила з Мотрі очей, неначе хотіла випитать всю її душу. Її очі з мʼякеньких стали зразу 

тверденькі. Брови насупились, а осміх злетів з уст і ніби вилетів з хати. Використані автором метафори й 

епітети додають негативу до оцінки. 

Маруся облеслива. Автор використовує просторіччя та дієслівні метафори, характеризуючи свою 

героїню: Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась 

облесливість у розмові й повага до панів. Вона любила цілувать їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою 

розмову з ними… Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі в панів, вона набралась 

од їх чимало пишання. Для селян така поведінка була протиприродною, тому й недолюблювали її 

односельці. Маруся часто вживала у мовленні «п р о ш е вас», а з цього люди насміхалися: З того п р о ш е 

сміялись по всьому селі і дражнили через те слово Кайдашиху пані економшею.  

Кайдашиха горда, і про це читаємо у повісті неодноразово: Кайдашиха гордим оком окинула хату; 

«Ну, та й горда моя сваха!», – подумала Балашиха; – Горді наші свати, нема що сказати, – сказала 

Балашиха. – Не знаю, чи добре тобі, дочко, буде в цієї чепуристої свекрухи, – промовила вона до Мелашки. 

До того ж, і брехлива. Обох невісток взяли у хату працьовитих, проте жодна не догодила їй, обох їх 

обмовляла перед людьми. Ось приклад її розмови з сусідкою: – Я думала, що ті багатирі вміють добре 

спекти, зварить. Але мені довелось всьому вчити невістку. Та то, моє серденько, моя невістка незугарна 

тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце як сама не догляну, то напартолить такого борщу, що 

й собаки не їдять; як помаже комин, то всі віхті знать. А вже лаятись та мене не слухати, мабуть, учив її 

сам Довбиш укупі з Довбишкою. Я скажу слово, а вона десять. А вже що лінива, то й сказати не можна. 

Вранці буджу, буджу, кричу, кричу, а вона вивернеться на полу, здорова, як кобила, та тільки сопе... 

Насправді ж було все навпаки: ще удосвіта будила невістку, аби та топила піч, варила, замітала, прала, сама 

ж вилежувалася на печі: Вертається вона  (Мотря) в хату, а свекруха спить на печі, аж хропе. Такі 

вкраплення просторічної лексики додають гумористичності оповіді. 

Маруся скупа. Для невістки пожаліла тонкого полотна, хоч вона його пряла, зате «coбi одрізала 

тонкого полотна на три сорочки i зараз сховала сувій у скриню». Мотрі, як і синам та чоловікові, «покраяла 

товсте полотно на сорочки». Мотивувала це просто: «Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани й 

попи просять варити обід. кличуть до себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть спати i подушки під 

боки стелять. Як же таки мені йти між такі люди в товстій сорочці?» Варто додати, що Маруся ще й 

чванлива: Вона дуже любила чванитись і почала розказувать, як її шанували пани та попи. І. Нечуй-

Левицький підсміюється з неї, пишучи про таку ситуацію: Кайдашиха обтерла білою хусточкою сапʼянці і 

гордовито дивилася навкруги: дивіться, мов, люди добрі, яка панія їде до вас у гості. Отаке уподібнення до 

панів викликає добрий сміх, проте він не зупиняє Марусю. А ще Кайдашиха запам’ятовується всім як надто 

лайлива. Вона ледь не з перших днів лаяла своїх невісток, сварилася зі старим Кайдашем, що пропивав 

гроші у шинку. Автор називає це «колотнечею»: I знов в Кайдашевій хаті почалася колотнеча. Кайдашиха 

почала свариться й стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалась на Мелашку сливе кожного 

дня, точила її, як вода камінь. Таке ставлення до меншої невістки спричинило те, що та не повернулася з 

Києва додому, коли ходила з бабами до київських церков на Великдень. За це дорікали Марусі і свати, і син 

Лаврін, і люди: – Бо ви її гризли, гризли, доки до свого не догризлись. Як пропаде Мелашка, то я вам цього 

не подарую, – говорив Лаврін, блідий, як смерть. Мусила вона тоді йти до Києва шукати невістки, аби 

перепросити й вернути додому. 

Таким чином, можемо підсумувати, що І. Нечуй-Левицький акцентував саме на негативних 

моральних якостях Марусі Кайдашихи, для чого використовував увесь арсенал мовних засобів: епітети, 

порівняння, метафори, просторічну лексику. Проста неосвічена селянка була позбавлена відповідного 

виховання, а показове наслідування панської поведінки, чванливість, пихатість лише смішили людей. 

Повною протилежністю Кайдашисі у цьому є Іветта Вербицька. Високоосвічена, вихована, вона з 

першого погляду вражала: Іветта Андріївна ще під час першої зустрічі вразила Стаса більше, ніж розкішні 

апартаменти Вербицьких. Було в ній стільки ж породистості, скільки у лорда Байрона вкупі з його 

ньюфаундлендом Ботсвеном. Холодна стриманість, мʼякі рухи і жести, словесно вибудувана межа – 

залізна клітка норм і правил. Як бачимо, авторка не шкодує позитивно конотованих епітетів, гіперболи, 

метафори, аби вразити і читача.  
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Якщо моральні якості Іветти Вербицької розмістити на оцінній шкалі, то, звичайно, побачимо 

позитивні.  

Вона, насамперед, завжди стримана, прагне все тримати в повному порядку – і себе водночас. Вона 

каже доньці: «Завжди роби так, як у нашому домі заведено. Хочеш поговорити – заспокойся, візьми себе в 

руки. По-інакшому тут не буде!» Згаданий фразеологізм буде вжито не один раз. Так, Іветта зверталася до 

Стаса: «Навчіться тримати себе в руках. Якщо ви нормальна людина…». Люко Дашвар зауважує: «За все 

життя вона дозволила собі лише дві години розпачливих емоцій». Такої стриманості треба повчитися. 

Навіть коли емоції киплять, вона вміє стримувати їх: Бліда і недвижна, як експонат із парку льодяних 

скульптур, мати сиділа в улюбленому кріслі, не спускала очей із дверей Платонової кімнати (коли 

запросила повію для сина)…коли Ліда обернулася до неї – що робити далі? – то побачила в очах матері 

повний казан палючого гніву. Кипів-виплескувався, без слів кричав: «Як?! Це гидке створіння не бажає 

виходити?! Доречно уявити, що тут зробила б Кайдашиха – не те що кричала б, у бійку би полізла. Зате в 

Іветти гнів без слів кричав. Використані епітети, порівняння, метафора, оксиморон демонструють силу 

самовладання Вербицької. 

В Іветти Андріївни зашкалює почуття власної гідності, і цього вона навчає дітей: «Ще трохи – і ти 

забудеш, що ти Вербицька. І ніякі успіхи на професійній ниві не допоможуть тобі повернути почуття 

самоповаги, гідності й упевненої рівноваги, якими завжди відзначалися всі представники роду 

Вербицьких». Проте самовладна матір не дослухається до почуттів дітей, розпоряджається їхніми долями на 

власний розсуд. Ліді вказує, кого обирати в чоловіки: «Ти – Вербицька! Твоїм чоловіком має стати лікар, а 

цей… Дезінфікатор… Ні! Ти не можеш бути Скакун!» І коли донька вирішує-таки вийти заміж за Стаса, 

жорстоко ставить її перед вибором: «Час вибирати, Лідочко. Ми чи він». Надмірна опіка дітей, бажання 

командувати ними складають враження деспотичного характеру. Ні тіні вагання, а сповненість рішучістю – 

можливо, тут і професія наклала свій відбиток, адже Іветта Андріївна – хірург від Бога, а йому не можна 

вагатися, особливо за операційним столом. Іноді треба зробити боляче, щось відрізати, аби врятувати життя. 

Так і у своїй сімʼї чинить Вербицька-старша: Коли мама вийшла з татового кабінету, Ліда не помітила й 

тіні розгубленості, але її рішучість лякала не менше: бо не лишала вибору. Нікому! Та Ліду хвилювало 

інше. Вона бачила в маминих очах хрест всепоглинущої жертовності і ладна була сама на той хрест, аби 

тільки мамі стало хоч трохи легше. «Усепоглинуща жертовність» була адресована Платонові.  

Однак жертовною Іветта Вербицька була не лише для власних дітей. На сторінках роману читаємо, 

що вона, як лікар, неодноразово ставала донором для пацієнтів, чим рятувала їм життя: – Тепер ви мені 

сестра… за кровʼю… – прошепотів хворий. – А ви мій далеко не перший брат, – спокійно відказала Іветта. 

Іветта подумала, що варто віддати трохи власної крові для того, щоб відчути щось більше, ніж 

професійна гордість за ще одне врятоване життя.  

Іветта, шукаючи наречену для Платона, випадково познайомилася із сімʼєю майбутньої невістки Раї, 

у якої була питуща мати та ще четверо бездоглядних братиків і сестричок. Вербицька забрала від безпутної 

матері усіх дітей: Раю поселила у себе, а дітей влаштувала у приватний дитбудинок: …вона впевнено-

жорстко відрізала пʼятьох дітей від їхньої невблаганної порочної матері. Без вагань! Спустошене, 

нещасне, замкнуте на всі можливі замки Іветтине серце сповнили натхнення і гордість – нітрохи не 

менші, ніж після складної хірургічної операції. Цим же дітям (зовсім чужим для неї!) вона потім заповіла 

половину відсотків із її депозитних рахунків.  

Самовідданість у професійній діяльності – теж одна із рис Іветти Вербицької. Як і її чоловік, 

«Іветта Андріївна Вербицька взагалі дивилася на годинник у своєму кабінеті лише раз на день – коли 

покидала клініку». Чоловік пояснював: «Якщо я вестиму лік часу, витраченому на хворих, я стану 

бухгалтером!» Іветта наслідувала його і в цьому. «– Який добрий день… Вона казала ці головні слова свого 

життя тільки в одному місці. У своєму кабінеті після успішно проведеної операції». За це отримала славу і 

визнання від колег: Колеги схилили голови з повагою: Іветта Андріївна Вербицька – взірець. І в професії, і в 

звичайному житті. … Свята людина.  

Проте Вербицька не була ідеальною. Вона надзвичайно вперта в досягненні своєї мети, непохитна. 

Як казала нянька її доньці, Ліді: «Дитино, не дратуй матері. Їй, бідолашній, і без тебе гірко. Чого завелася, 

як дурна? Хіба не знаєш: на неї це не діє. Давай уже – роби, як каже. Однаково на її вийде». Якщо була 

мета, Іветта Андріївна ні перед чим не зупинялася: не шкодувала ні коштів, ні сил, ні енергії. Авторка 

описує її одержимий погляд: До звичної гіркоти в Іветтиних очах додалося осяяння від несподіваного 

відкриття: вона вже будувала плани, припасовуючи до них реальність. О! Ліда знала цей погляд. Він не 

віщував нічого доброго. Яскрив від невтримної енергії дії, спалював будь-які перешкоди, згасав тільки по 

досягненні мети. Страшно те, що Вербицька, натрапляючи на перешкоди, позбувалася їх будь-якою ціною, 

навіть ціною чийогось життя. Уважний читач роману здогадується, що саме з її волі вбили повію, яка її 

шантажувала; що не просто так, напевно, живцем згоріла у власній хаті безпутна Раїна матір. Іветта 

Лідиними руками організовувала аборт для невістки Раї, аби маля не зашкодило дорогому Платосику (Мама 

не хотіла своїми руками вбивати те дитя, – прошепотіла Ліда, вразилася: істина). Може, Вербицька 

вважала себе санітаром суспільства, який, як вовк у лісі, має знищувати все погане, тобто асоціальне? 

Доречною тут буде фраза няньки: «Господи! Ледь ноги переставляє, а команди роздає. Усе їй боротьба, 

сердешній». 
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Мікроконцепт ʽЕмоційно-психологічні особливостіʼ тісно повʼязаний із попереднім, адже тип і стан 

нервової системи та емоційної сфери обумовлюють людські вчинки і їх місце на морально-етичній шкалі.  

Маруся Кайдашиха, як свідчить її поведінка у сімʼї і на людях, мала сильний, але не врівноважений 

тип нервової системи. Це доводять рядки: Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, 

наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось вже дуже 

солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і 

кричала на ввесь рот. Використані автором метафори, епітети та кінцева метафора яскраво доводять сказане. 

Повною протилежністю Кайдашисі є Іветта Вербицька – завжди стримана, спокійна, якою би ціною 

їй це не давалося: А Іветта Андріївна Вербицька просто не любила розводитись про свої невдачі. Вона про 

них… памʼятала. І робила висновки. В усьому намагалася тримати порядок, але без крику. Хоча їй інколи 

теж хотілося розслабитися, звільнитися від тягаря відповідальності: Оце лягти просто в сніг, заплющити очі 

й усміхнутися. Ніяких зусиль. Не треба поспішати, весь час тримати спину прямою, погляд пихато-

наїжаченим, щоб нікому й на думку не спало… пожаліти її… Іветта озирнулася – нікого. Видихнула, 

опустила розправлені плечі. Спина зігнулася серпом – й Іветта Андріївна Вербицька в розкішній шубі враз 

перетворилася на звичайну виснажену роками й бідами бабусю. Це доводить, що сильна жінка теж може і 

хоче бути слабкою. 

Мікроконцепт ʽІнтелектуальні особливостіʼ найменш вербалізований в аналізованих творах. Про 

освіту чи мудрість Кайдашихи автор не обмовився жодного разу, зате про Вербицьку у читача складається 

враження як про високоосвічену й розумну жінку. Сам статус – професор медицини – є красномовним. Це 

доводять і слова Ліди: «Розумна, мудра мама! … Мама не помиляється». 

Підконцепт ʽСоціальні характеристикиʼ містить мікроконцепти ʽСімейний станʼ, ʽДіяльністьʼ, 

ʽСтавлення до чоловікаʼ, ʽСтавлення до дітейʼ, ʽСтавлення до родиниʼ, ʽСтавлення до інших людейʼ. Їх 

мовна реалізація розкриває соціальну роль жінки, її професійний статус, а також реалізованість як дружини, 

матері тощо.  

Мікроконцепт ʽСімейний станʼ розкриває жінку як дружину і тісно переплітається з іншими 

мікроконцептами. Обидві жінки, образи яких аналізуємо, були одруженими. Тільки що Марусин Кайдаш 

допився так, що втопився, хоч і постив дванадцять пʼятниць на рік. Зрозуміло, що Марусі із пʼяницею 

доводилося не солодко, тому часто сварилися (Мелашка ніби не бачила, як пʼяний свекор лаявся з свекрухою, 

ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами). Проте у сімʼї зростали два сини, гарні робочі 

хлопці, їх надія і опора. 

Маруся замолоду навчилася багато що робити: Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі, 

у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить і ще й тепер її брали до панів та до попів за 

куховарку на весілля, на хрестини… Вона любила хвалитися: «Господи, чого я не повиучувалась у панському 

дворі!». Тому з великою охотою вчила всього своїх невісток, навіть якщо вони й уміли це самі: Кайдашиха 

помолилась богу й почала знов навчати невістку, як наливать борщ, як затовкувать, коли вкидати сало. 

Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралась і за холодну воду; Вона була 

рада, що взяла в свою хату добру робітницю, і почала залежуватись; Минув тиждень… Кайдашиха 

перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичкою. Вона просто загадувала їй 

робити роботу, третього тижня вже почала на невістку кричать, а далі й докоряти; Мати всю важку 

роботу скидає на Мотрю, а сама тільки походеньки та посиденьки справляє. Наведені цитати доводять, що 

Кайдашиха наслідувала панські звички не лише у мовленні. Вона ставилася до своїх невісток просто як до 

наймичок. У відповідь на це невістки ненавиділи свою свекруху: – В мене свекруха люта змія: ходить по 

хаті, полумʼям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, 

то під нею лід мерзне, а як гляне, то од її очей молоко кисне; – Ти – змія люта, а не свекруха! – кричала 

Мотря. Старша невістка не приховувала своє ставлення до Кайдашихи, і між ними не раз була «колотнеча». 

Зверхньо ставилася Маруся і до односельців – поважала тільки панів та духовенство: Кайдашиха 

проїхала коло шинку, де стояла купа чоловіків, гордовито підняла голову й «добридень» людям не сказала. 

Таке ставлення до людей поверталося бумерангом: із Кайдашихи насміхався простий люд. 

Іветта Андріївна у романі вже показана вдовою: її чоловік, відомий академік медицини, тоді вже 

помер. Проте зі сторінок роману дізнаємося, що познайомилися вони ще зовсім молодими: молодий хірург 

Петро Вербицький і юна практикантка: Юна практикантка з фанатичним завзяттям брала від 

перспективного хірурга все корисне для професії, а потім полонила і його самого. Самовіддано працювали 

обоє. Ліда згадувала: «Вербицькі не шукають легких шляхів. Тато-академік теж починав у звичайній 

лікарні. І мама… Але вони змогли заробити не тільки імʼя, а й статки. Бо працювали і працювали: 

практика, наукові дослідження…».  

Проте була проблема – у них не було дітей. Пішли роки на лікування, аж поки у 42 роки Іветта 

змогла народити Платона. За 9 років до того вона перевірила свого чоловіка: підлаштувала так, що від нього 

завагітніла санітарка і народила дівчинку. Іветта примусила жінку відмовитися від дитини, оформила її у 

сиротинець, і лише коли зʼявився син, Ліду забрали в сімʼю. Як казала нянька, «отакий диявол у ній сидить. 

Петро Григорович від тої новини (удочерити його доньку) за день посивів. Іветту святою вважав». 

Вербицька влаштувала все так, що її чоловік жив тоді до кінця із почуттям провини. 
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Навіть коли не стало чоловіка, Іветта Андріївна віддавалася «славній місії всіх Вербицьких: читала 

лекції в медуніверситеті, оперувала у приватній клініці, керувала науковою лабораторією». Проте на 

першому місці завжди була сімʼя, особливо Платон. 

Тут варто відзначити, як автори аналізованих текстів розкривають ставлення до дітей. 

І. Нечуй-Левицький не акцентує, як ставилася Кайдашиха до синів. Їх показано уже дорослими 

парубками, які женихаються, сватаються. Зауважимо, що старі Кайдаші не втручалися у почуття і вибір 

синів, тому однаково прийняли і багату Мотрю Довбишівну, дружину Карпа, і бідну Мелашку Балашівну, 

яка стала дружиною Лавріна. Усе виглядає буденно: хлопці виросли, поодружувалися, привели невісток, 

зʼявилися онуки. 

Зате автор неодноразово наголошує на тому, як ставиться Маруся до малих дітей: Кайдашиха 

припадала коло свого онука, неначе коло своєї дитини, вчила невістку, як дитину купать, як сповивати, і 

знов заговорила до невістки солодким голосом; Кайдашиха глянула на дітей, глянула на чорнобриве 

Мелашчине лице й трохи помʼякшала. Вона любила дітей; Стара Кайдашиха дуже любила свого онука, 

колихала його, цілувала, пестила. Мотря не давала їй дитини й одганяла її од колиски. Тільки вночі, тоді як 

Мотря спала міцним сном, Кайдашиха вставала до дитини, забавляла, як вона плакала, та годувала її 

молоком. Таким чином, бачимо, що в родині панувала традиційна звичаєвість. 

По-іншому показано ставлення до дітей, до їхнього подружнього вибору у родині Вербицьких. 

Якось Ліда сказала Стасові: «Хочу, щоб ти знав про Вербицьких головне: Вербицькі жертвують усім заради 

щастя своїх дітей». В особливого Платона («Геній. Без шкіри…»), який практично не виходив із квартири, 

жив виключно у своїй кімнаті під безперервним наглядом, було все необхідне. Мати складала йому схеми 

лікування, мріяла про його щасливе майбутнє і робила все можливе, аби мрії стали реальністю: У нього 

взагалі є все – і медична картка без хвороб, і атестат. … Мама потурбувалася… Іветта потурбувалася й 

про дружину для нього – сама вибрала і привезла в дім підходящу дівчину, забезпечивши і її усім 

необхідним, тим, чого в неї ніколи не було. Навіть включила її разом із Платоном та їхніми нащадками у 

заповіт («Хіба є в житті щось важливе, крім… Платона?!»). 

Інакше Іветта ставилася до чоловікової доньки, Ліди. Склалося враження, що вона виховувала її так, 

щоб Ліда зростала теж із почуттям провини і рабської покірливості: Як була, так і лишилася рабою 

Іветтиною…;  І що старшою ставала Ліда, то чіткіше усвідомлювала, скільки жертовності й любові у 

маминому серці. І скільки нездоланної сили. Ліда і не здогадувалася, що росла у брехні, історію своєї появи 

вона випадково дізналася уже в дорослому віці. Мати була «беззаперечним авторитетом», тому вказувала 

доньці, чи одружуватися зі Стасом, чи розлучатися з ним. Вона маніпулювала Вербицькою-молодшою, а та 

була готова на все: Головне… Маму не втратити – ось головне. Мати – все. Як її любов зберегти, щоб 

Стас не дізнався? Як переконати маму, що Стас – то інше? То не заважає Ліді увесь трепет своєї душі 

віддавати мамі. Страх втратити мамину любов жив із Лідою все життя: Нагородила ним від початку, суворо 

контролювала його рівень у Лідиному серці з дня у день, як рівень цукру в крові діабетика. Аж поки молода 

жінка не зрозуміла – мама любила тільки Платона: …вона подарувала Ліді все, крім одного – своєї любові… 

У відчаї Ліда готова була сказати матері все: «Що мама – гадюка! Хитра, мудра змія, що вислизне з 

найміцніших обіймів, аби тільки все на її вийшло». Однак цього не сталося. Вона була надто покірною. 

Іветта маніпулювала Лідиним чоловіком, Стасом, підкуповуючи його значними сумами 

(«одруження скидалося на підкуп»), даруючи квартиру тощо. Спочатку він боявся тещі і пробував бунтувати 

проти неї, кажучи: «…Твоя мати – божевільний упир, і я не збираюся й далі спостерігати, як вона смокче з 

нас кров! І повір, Лідо: я більше не дозволю навіть згадувати про Іветту Андріївну Вербицьку!» Поки не 

сталося горе: Платон із Раєю зникли назавжди із Іветтиного життя в невідомому напрямку. Це зовсім 

підкосило жінку: Іветта не бачила. Каменем сиділа у кріслі-троні, не відводила погляду від дверей 

порожньої Платонової кімнати, наче все життя – коту під хвіст, бо син пішов, однаково пішов, не 

вберегла, не розгледіла небезпеки...Роки материнської самопожертви, суворого режиму, нескінченних 

роздумів про майбутнє сина – усе, що давалося кривавими сердечними муками, – коту під хвіст! Пошуки 

були безрезультатними, і це зламало Вербицьку зовсім: Іветта помирала від відчайдушної непоборної туги, 

і це побачив би навіть сліпий. І це тривало доти, поки цілком випадково Іветта Андріївна не побачила по 

телевізору у якійсь передачі про фермерів випадкових перехожих – Платона і Раю, які простували собі 

дорогою. Цей момент став останнім у житті Вербицької: Іветта Андріївна Вербицька дивилася в небеса і 

всміхалася тією незбагненою усмішкою вічного щастя, що при житті спалахує і зникає так швидко, що й 

не насолодитися вдосталь, і лише смерть фіксує її на чарівних вустах, якщо людина помирає щасливою… 

Цікаво, що упродовж 4–5 років, зображених у романі, змінилося і ставлення Іветти до зятя. 

Спочатку розмовляла з ним «менторським тоном» і зверталась «молодий чоловіче». Як сказала мудра няня: 

«Як був ти «молодим чоловіком» – ненавиділа. Як «Стасиком» і «Станіславом» став – простила. А як 

«Стасом» – полюбила». Саме Стас, коли сталося горе, першим був поряд, допомагав, як міг. І навіть коли не 

стало Іветти, таки розшукав Платона і навіть удочерив його маленьку донечку, бо Рая померла при пологах, 

а Платон відчував свій близький кінець. 

До прислуги Іветта зверталася завжди у пестливій формі. Проте не з великої любові. Ось пояснення 

цього: «Я вихована людина, Ангеліночко, – так само спокійно і жорстко відказала Іветта. – Моя мама без 
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крохмального комірця із дому не вийшла б, а тітка завжди зверталася до прислуги тільки у пестливій і 

водночас зменшувальній формі. Тому ти для мене завжди будеш тільки Ангеліночкою. Навіть якщо я захочу 

тебе вбити…». Напевно, до Ліди теж зверталася так («Лідочко») не через любов: для Іветти важливо було 

виховати свою рабу-наступницю, відмінницю, теж лікарку, яка би все життя доглядала Платона. Однак доля 

розпорядилася інакше.  

Таким чином, нами було зʼясовано концептуальні риси жінки кінця ХІХ ст., на прикладі 

літературного образу Марусі Кайдашихи, та жінки початку ХХІ ст., на прикладі образу Іветти Вербицької. З 

урахуванням того, що кожен з образів, хай і базуючись на реальних прототипах, є узагальненим, можемо 

порівнювати їх як представниць певної доби.  

Відзначимо, за майже півтора століття концептуальні риси української жінки із сильним характером 

дещо змінилися, що позначилося і на їх вербалізаторах. Особливо це стосується внутрішніх та соціальних 

ознак. Приваблива зовні, добре вдягнена, любляча мати, берегиня роду і сімʼї, вона стала освіченою, 

вихованою, діяльною, цілеспрямованою, однак, навіть одружена, зазвичай позбавлена міцного чоловічого 

плеча. Прикро, що серед моральних якостей залишилась гордість, брехливість, удосконалились жіночі 

методи підступності і досягнення мети будь-якою ціною. 

Перспективи використання результатів дослідження. Подальші дослідження мовної реалізації 

концепту ʽжінкаʼ сприятимуть розвитку гендерної та когнітивної лінгвістики як перспективних напрямів 

сучасного мовознавства. 
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ЯНУШ-ЛЕОН ВИШНЕВСЬКИЙ-РОМАНІСТ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ 
 
У статті розглянуто творчість польського автора Януша-Леона Вишневського та вказано на особливості його 

творчої манери. Зокрема зазначено, що творчість письменника у сучасній європейській романістиці є непересічним явищем. 
Вона характеризується тематичним багатством, зверненням як до традиційних для літератури тем, так і до проблем 
сучасності. Крім того, відзначено, що Я. Вишневський є знавцем людської психології загалом та жіночої зокрема. 

Ключові слова: сучасна література, постмодернізм, творча манера, жанр, роман, оповідання, тематика, образи. 
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YANUSH-LEON VYSHNEVSKY-NOVELIST: 

FEATURES OF THE CREATIVE MANNER 
 
The article considers the work of Polish author Janusz-Leon Wisniewski. The peculiarities of his creative manner are 

indicated. It is noted that the work of the writer in modern European novels is an extraordinary phenomenon.  
It is characterized by thematic richness, appeal to both traditional topics for literature and contemporary problems. In 

addition, it is noted that J. Vyshnevsky is an expert on human psychology in general and women's psychology in particular. 
At the beginning of the XXI century. a new name appeared in Polish literature - Janusz Leon Wisniewski - Doctor of 

Informatics and Chemistry, the most popular writer in modern Poland. He is responsible for developing software in the chemical 
industry. J. Vyshnevsky is a co-author of the first computer software product in the world, based on the automatic creation of 
systematic names of organic compounds based on their structural formulas. The author's unique artistic world was presented for 
Polish and world literature in the first novel "Loneliness in the Network", later in small narrative genres and other examples of great 
prose. The works amaze modern readers with candid pictures of events, psychologism of the image of the characters, current topics 
of today. J. Vyshnevsky is the author of 22 books, the most famous of which are "Loneliness on the Net" ("S @ motność w sieci"), 
"Martyna", "Bikini", "Why do you need men?" ("Czy mężczyźni są światu potrebne?"), "On Facebook with my son" ("On Facebook 
with my son"), "Love and other dissonances" ("Czułość oraz inne cząstki elementarne"). 

J. Vyshnevsky does not describe fictional events. His works focus on the real image of reality. The main creative credo of 
the writer is the true reproduction of the present. He does not depict reality, but analyzes the circumstances of life. Emotions and 
real stories are always present in the writer's works. That is why it is easy for the reader to accept, believe and pass the story 
through his mind. 

The author skillfully describes the world of feelings, focuses on the concept of "woman". It is female images that create 
the center of the semantic structure of novels, short stories, short stories of the writer. In the works of J. Vyshnevsky it is openly 
said that he makes his wife, mother, sister, daughter, mistress happy, and destroys their hearts and souls, takes away the desire to live. 

Keywords: modern literature, postmodernism, creative style, genre, novel, short stories, themes, images. 

 

Сьогодні у світовій літературі одним із найпоширеніших жанрів залишається, починаючи ще з ХVII 

ст., роман. Автори звертаються до цього жанру, бо складна композиція, широкий хронотоп, розгалужена 

образна система дозволяють зобразити еволюцію/деградацію персонажів, різносторонньо представити 

реальність або уявну дійсність, зосереджуючи увагу на важливих проблемах людського життя, крім того, 

автор має можливість висловити власне ставлення до описаних подій та героїв, продемонструвати свою художню 

модель світу. За тривалий час розвитку роман видозмінювався як на рівні форми, так і на рівні змісту. 

Змістова структура роману була предметом дослідження багатьох філологів – і лінгвістів, і 

літературознавців. Проте науковці переважно зверталися до класичної спадщини, оминаючи сучасну, яку до 

сьогодні не описано належним чином. 

На початку ХХІ ст. у польській літературі з’явилося нове ім’я – Януш Леон Вишневський – доктор 

інформатики, якому належить розробка програмного забезпечення в хімічній галузі (він є співавтором 

першого комп’ютерного програмного продукту в світі, в основі якого автоматичне створення систематичних 

назв органічних сполук на основі їх структурних формул), найпопулярніший письменник сучасної Польщі. 

Унікальний художній світ автора було представлено для польської та світової літератур вже у першому 

романі «Самотність у мережі», згодом малими оповідними жанрами та іншими зразками великої прози, що 

вражають сучасних читачів відвертими картинами подій, психологізмом зображення персонажів, 

актуальними темами сьогодення. Я. Вишневський є автором 22 книг, найвідоміші з них «Самотність у 

мережі» («S@motność w sieci»), «Мартина» («Martyna»), «Бікіні» («Bikini»), «Навіщо потрібні чоловіки?» 

(«Czy mężczyźni są światu potrzebni?»), «На Фейсбуці з сином» («Na fejsie z moim synem»), «Кохання та інші 

дисонанси» («Czułość oraz inne cząstki elementarne») [1]. 

Я. Вишневський не вдається до опису вигаданих подій, у його творах основну увагу зосереджено на 

реальному зображенні дійсності. Основне творче кредо письменника – правдиве відтворення сьогодення, не 

змалювання, а аналіз життєвих обставин.  
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Розповідаючи про написання творів, автор зазначає, що досить ретельно, як і до написання наукової 

статті, готується до роботи над текстом книги [2]. Роками обчислює він час, проведений в бібліотеках. При 

цьому відводить місце і випадковим зовнішнім чинникам: «є схема», повідомляє Януш Вишневський, «але я 

не знаю, що саме вийде» [2]. 

У його творах завжди присутні емоції і реальні історії. Напевно, саме тому читачеві легко прийняти, 

повірити і пропустити через свою свідомість усе, що викладено у тексті. 

Я. Вишневський відзначає: «Так, у моїх книжках жінки й справді кращі за чоловіків. Бо я вважаю 

(нехай пробачить мені сильна половина), що жінки – це краща частина людства. Природа наділила їх 

кращою хімією, не давши їм стільки тестостерону, відповідального за агресію і полігамію, а обдарувала 

окситоцином – прекрасним гормоном, який біохіміки пов’язують із будовою суспільних зв’язків і вірністю. 

А чоловіків я описую такими, якими вони є. Дехто навіть вважає, що в книзі «Навіщо потрібні чоловіки?», 

яка свого часу наробила багато галасу, я розкриваю над ними рятівну парасольку. І мають рацію. Крім того, 

жінки, які більш емоційно висловлюють свої думки і так само емоційно переживають, – кращі для мене 

співрозмовники, ніж чоловіки. Можливо, через те, що я довгий час мав дефіцит спілкування з жінками. У 

школі, де вчився, їх не було. Потім в університеті, де опановував професію хіміка, навчалося лише сім 

дівчат із 47 студентів» [3]. 

Автор зізнається, що коли творить, не прагне «зробити так, щоб хтось був задоволений», просто 

пише «свою» книгу, і доки вона не закінчена, думка інших його не цікавить. Він нікому не показує 

незакінчений текст, хіба що окремі фрагменти, де йдеться про наукові факти, і лише в тих випадках, коли 

хоче порадитися з колегами. Першим повний текст читає редактор. 

Я. Вишневський не приховує, що написання книг – не основний для нього заробіток, і радіє з цього. 

«Я не повинен писати для того, щоб жити. Писання книг – це не робота для мене, а важливий процес. Роботі 

я віддаю 70 % свого часу, а 30 %, що залишилися, – написанню книг. Пишу вечорами, іноді до третьої 

години ночі, і ще на вихідних» [4]. 

Письменник зауважує: «Мені цікавіше писати про жінок. Я часто спілкуюся з феміністками, і 

виходить, що ми сваримося, оскільки вони вважають, що жінки рівні чоловікам, а я – що жінки набагато 

кращі» [5].  

Митець зазначає, що йому набагато цікавіше спілкуватися з жінками. Чоловіки говорять в 

основному про роботу, спорт і машини, вони дуже рідко діляться своїми емоціями. У чоловіків проблеми 

стосовно вираження емоцій, адже вони мають бути сильними, тому все тримають в собі. 

«Я пишу не просто про жінок, я пишу про кохання жінок і чоловіків. Любов, якої багато в чому 

позбавлено моє власне життя. Я учений, і я самотній. Моє життя проходить на роботі, якій я віддаю увесь 

свій час. Але коли приходжу додому, я пишу про те, що мені цікаво і чого не вистачає, про – любов» [2]. 

Коли Я. Вишневський ставить крапку у книзі, для нього це смуток. Адже він нерозривно зв’язаний 

зі своїми героями. Це, як дитина, котра народилася і яку треба віддати. З іншого боку, це щастя: «Коли 

пишеш, існує нав’язлива ідея і весь час про неї думаєш, а хочеться закінчити і вже не думати» [5]. 

Можна відзначити, що в усіх творах письменник описує нещасливе кохання. На думку автора, 

«нещастя для літератури цікаве», «усі кохання, які не забуваються, нещасливі» [6]. Саме про цей бік життя 

він найчастіше розповідає у своїх книгах. 

Перший роман «Самотність у мережі» («S@motność w Sieci»), що став відразу бестселером, був 

написаний для самого себе: «Я відчував непереборну печаль та емоційну порожнечу, які стали причиною 

для написання цієї книги. Можна було піти до психолога або написати книгу. Вибрав вдруге. Це було 

дешевше, – з іронією розповідає автор. – Я пишу завжди для себе. Читач мене цікавить згодом, коли чекаю 

від нього реакції» [2]. 

У 2002 році світ побачила перша збірка оповідань Я. Вишневського – «Коханка» («Kochanka»). 

Книга містить 6 історій: «Синдром прокляття Ундини», «Anorexia Nervosa» – розповідь про Адріанну, яка 

втратила зі смертю коханого сенс власного існування; «Коханка» – історія про жінку, що зустрічається з 

одруженим чоловіком, про всі її емоції і переживання, про підпорядкування коханій людині; «Ніч після 

одруження» – твір про Магду Геббельс та її роздуми, пов’язані з одруженням Адольфа Гітлера і Єви Браун; 

«Менопауза» – оповідання про жінку, що не бажає миритися із старістю; «Замкнутий цикл» – як стверджує 

письменник, новела, навіяна спогадами про матроське життя [3]. 

У 2003 році побачила світ збірка оповідань «Мартина» («Martyna»), котра, за словами Я. 

Вишневського, містить «те, що понад усе люди шукають в белетристиці: розповідь про любов тут і зараз, 

справжню дружбу, моральний вибір, гріх, самотність, відносність істини, сенс життя і щастя, яке ми часто 

шукаємо дуже далеко, але яке постійно поряд з нами і терпляче чекає, поки ми помітимо його і протягнемо 

до нього руку» [1]. 

2004 року Я. Вишневський пише другий роман – «Повторення долі» («Los powtórzony»), у якому 

розповідається про історію двох людей. Це твір, що розкриває значення таких концептів, як 

«самовідданість» і «жертовність», «любов» і «самотність». На першому плані тема сім’ї – її значимість в 

житті кожної людини. Випадкові зв’язки, випадкові знайомі, випадковий успіх, на думку автора, не можуть 

її зруйнувати. 
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У 2007 році з’являється збірка міркувань «Навіщо потрібні чоловіки?» («Czy mężczyźni są światu 

potrzebni?»). У цій книзі публіцистики автор ставить під сумнів стереотипи, спростовує думки, досліджує і 

відкриває нове про сильну половину людства. Це спроба повязати наукову теорію і «голос» серця, тим, що 

доведено, і тим, що відчуто [4]. 

У 2008 році Я. Вишневський випускає ще одну збірку оповідань – «Ліжко» («Łóżko»), що 

складається з п’яти розповідей та інтерв’ю із самим автором. «Аритмія» – роздуми жінки, що втратила 

коханого внаслідок лікарської помилки, про те, що любов єднає два життя в одне ціле. «Ліжко» («Łóżko») – 

історія Ганни, її любові і самотності, утвердження, що в кожної людини є право на кохання, право його 

випробовувати. «Про брехню» – опис любові, де об’єкти – машини; «Рейтинг емоцій» – новела про зраду і 

помсту; «Тест» – твір - оповідь про двох людей, про ставлення до ВІЛ – інфікованої особи, що є перевіркою 

сили любові, яка може здолати все. 

У цьому ж році Я. Вишневський публікує «Молекули емоцій» («Molekuły emocji») – збірку 

оповідань про людські драми, любов і страждання. Це картина про те, що глибоко приховано, 

найхворобливіше, найважливіше. 

У 2008 році виходить збірка новел «Сцени з життя за стіною» («Sceny z życia za ścianą»), всі історії 

якої про любов і ненависть, зраду і розчарування, терпіння і надії, про те, що почуття можуть прикрашати 

або спотворювати життя людини. 

У 2009 році з’являється книга «Інтимна теорія відносності» («Bajkoterapia»), в якій письменник 

намагається довести, що перш ніж засуджувати людину, варто спробувати її зрозуміти – в цьому й полягає 

ідея твору.  

Того ж року Я. Вишневський пробує себе у співавторстві і видає разом з Малгожатою Домагалик 

(відома польська журналістка і телеведуча, головний редактор жіночого журналу «Pani»), книгу «188 днів і 

ночей» («188 dni i nocy»). Герої пишуть одне одному листи електронною поштою. Коментуючи життя за 

вікном, обговорюють безліч тем, вона – войовнича феміністка, він – чоловік, котрий возвеличує жінок. 

Автор зачіпає теми любові, Бога, вірності, вічної молодості, пластичноі хірургії, віагри, порнографії, 

літератури, музики [7, с. 339]. 

Також Я. Вишневський у цьому ж році написав казку для дорослих «Марцелінка» («Marcelinka»). 

Головною героїнею є ще ненароджена дівчинка Марцелінка, яка знаходиться в утробі матері, подумки 

мандрує Всесвітом, обирає для власного народження найкраще місце. Досліджуючи найвіддаленіші куточки 

Всесвіту, дівчинка розуміє, що їй буде добре тільки поруч зі своєю матір’ю.  

У цьому році з’являється роман «Бікіні» («Bikini»). Це історія любові німки і американця, що 

відбувалася наприкінці Другої світової війни. Головна героїня роману – Ганна – розумна, красива, добре 

володіє англійською, мріє про кар’єру фотографа, проте всі сподівання руйнує війна. 

Нова книга у співавторстві з А. Домагалик «Між рядків» («Między wierszami») – це діалог двох 

людей про любов і шлюб, зраду і вірність, афродизіаки й алергію, про Доріс Лессінг і Габріеля Гарсію 

Маркеса, Володимира Висоцького і Марину Владі [3]. 

У 2010 році виходить друком книга «Аритмія почуттів» («Arytmia uczuć»), співавтором якої є 

Дорота Веллман. Уперше письменник розповідає про себе, ділиться з читачами своїми сокровенними 

думками про життя, любов і літературу. Відповідаючи на гострі, іноді провокаційні питання популярної 

польської журналістки Дороти Веллман, ведучої цілого ряду телепередач, ток-шоу, продюсера теле- і 

радіопередач, знавець жінок, чоловік-фемініст, як називає себе сам Я. Вишневський, розкриває перед 

читачами власні таємниці і секрети творчої кухні, ділиться своїми печалями, надіями, мріями, розповідає 

про час, проведений в Нью-Йорку, причини, що спонукали його переїхати у Франкфурт-на-Майні, про 

улюблені ресторани, музику, розваги, людей, що вплинули на формування його світогляду. 

А до книги Я. Вишневського «Самотність в любові» («Samotność w miłości»; 2010 р.) увійшли 

висловлювання і думки не лише самого автора, але і його героїв, чоловіків і жінок, закоханих і самотніх, 

вірян і атеїстів, взяті з його книг і статей [2]. 

У 2011 році з’явилася книга «Нездоланне бажання близькості» («Zbliżenia»). У своєму новому творі 

Я. Вишнєвський пише про те, як всюди – від Москви до острова Бора - Бора – чоловіки і жінки мріють про 

любов і близькість. Розповідаючи свої історії, письменник переконаний: прагнення щастя не залежить від 

місця проживання, соціального положення і кольору шкіри. 

Я. Вишневський спільно з Іраде Вовненко видає роман «Любов і інші дисонанси» («Miłość oraz inne 

dysonanse»; 2011 р.). На тлі сучасних Москви і Берліна зображено любов двох різних людей. Невдалий 

музикант і актриса, що не відбулася, відчули себе в тотальній самотності, знаходять один одного, 

незважаючи на усі дисонанси і складнощі життя [1]. 

У 2012 році письменник пише збірку оповідань «Приплив крові» («Ukrwienia»). Януш Вишневський 

вивчає любов як живий організм – поміщаючи її в різні життєві ситуації, змінюючи місце, час і характери. 

Він проводить досліди, намагаючись знайти відповідь на споконвічне питання: що є Любов і чи можна 

управляти цим потужним стихійним почуттям? Але всякий раз вона обертається до людини новою гранню, 

вислизає і обдурює, залишаючись загадковою й незбагненною як саме життя, биття пульсу і приплив 

крові [3]. 
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Митець 2013 року пише глибоко особисте оповідання про пережите і відчуте – «На фейсбуці з 

сином» («Na fejsie z moim synem»). Це гірке і водночас прекрасне одкровення про внутрішній світ людини із 

змученою сумнівами душею – про життя і кохання, несправедливий світ у якому чуттєве завжди пов’язане із 

стражданням. Роман написаний від імені матері письменника. 

У цьому ж році письменник творить збірку есе «Сцени з подружнього життя» («Sceny z życia za 

ścianą») – про любов і секс, про їх місце в житті чоловіка й жінки.  

У черговий раз автор роздумує над тим, у який спосіб між двома людьми виникає ні з чим не 

зрівнянне відчуття фізичної і духовної близькості. 

На нашу думку, саме у надзвичайній відвертості криється особливість творчої манери 

Я. Вишневського. Надто багато особистого і сокровенного відкривається читачеві, котрий стає випадковим 

свідком чиєїсь історії. І чим вона правдоподібніша, тим легше з нею ідентифікуватися. 

За словами автора, він передусім вчений, доктор інформатики і доктор хімічних наук. Письменник – 

це та людина, чиє життя безпосередньо пов’язане з літературною працею, якій присвячене усе або велика 

частина життя. Себе Я. Вишневський вважає автором, а не письменником, оскільки він не «професійний 

вигадник», і не має літературної освіти. В одному з інтерв’ю польському журналістові Я. Вишневський 

зазначив, що розривається між наукою – своєю дружиною, і коханкою – літературою. Окрім художніх 

творів, він автор наукових книг. Не дивно, що герої творів Я. Вишневського обговорюють у своїх бесідах 

теми, які хвилюють і їх творця, виражають ті ж думки, мають ті ж звички [2]. 

Отже, творчість Я. Вишневського у сучасній європейській романістиці – не пересічне явище, адже її 

характеризує тематичне багатство, виявлене у зверненні як до традиційних для літератури тем, так і до 

питань інспірованих сучасністю. Польський письменник – чудовий знавець людської психології загалом та 

жіночої зокрема. Саме глибокий психологізм та орієнтація на дослідження людської душевної організації 

притаманні творчості одного з найпопулярніших письменників сучасної польської літератури 

Я. Вишневського. Автор, котрий не має філологічної освіти, майстерно описує світ почуттів, концентруючи 

увагу на концепті «жінка». Саме жіночі образи створюють центр змістової структури романів, оповідань, 

новел письменника, у яких відверто говориться про те, що робить дружину, матір, сестру, доньку, коханку 

щасливими, а що, навпаки, руйнує їхні серця і душі, забирає бажання жити. 
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ОРДИНСЬКА І. Я. 
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

 

КВАНТИТАТИВНА ТА СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОЙКОНІМІКОНУ ПІВНІЧНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
 

У статті описано квантитативна та структурна характеристика ойконімікону Північної Хмельниччини. Звернено 
увагу на кількість найменувань населених пунктів – власне ойконімів та мікроойконімів, із-поміж яких розрізняємо сучасні та 
колишні номінації. З’ясовано структуру ойконімікому Північної Хмельниччини, безпосередньо прості, складні та складені 
конструкції. 

Ключові слова: мікротопонім, мікротопонімія, ойконім, мікроойконім, ойконіміком, денотат, власна назва дрібного 
географічного об’єкта.  
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QUANTITATIVE AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS  

OF THE OIKONYMICON OF THE NORTHERN KHMELNYTSKYI REGION 
 

In the Northern Khmelnytskyi region, we recorded 1,258 names of settlements, including 872 main oikonyms and 386 
their variants. Among the nominations of the settlements we single out both the actual oikonyms - names of cities, towns, villages 
and microoikonyms - names of settlements, manors, farms and other similar small denotations. In the oikonym system, we 
distinguish between modern nominations and former ones, the number of which, as we can see, is almost the same, due to which 
the coefficient of dynamics of oikonymicon is 2,003, which means that on average settlement has two proper names. This is one of 
the highest rate due to the long (sometimes up to a thousand years) period of denotation and the presence of many extralingual 
factors that influenced the nomination of settlements. Traditionally, in modern onomastics, researchers divide onyms, according to 
their structure, into simple (monobasic), complex (two- and multi-basic) and compound (phrases and sentences) constructions. The 
largest number of analyzed oikonyms are simple names, represented by nouns. Thus, the proper names of settlements and their 
parts are quantitatively the largest groups of names of geographical objects of the Northern Khmelnytsky region. Quantitative 
differences can be traced territorially, as in Izyaslav district we recorded 1,459 (34.22%) such nominations, Polonskyi - 631 
(14.8%), Slavutskyi - 998 (23.4%), and Shepetivskyi - 1176 (27, 58%); a total of 4,264 onyms. The coefficient of dynamics of such 
names is the highest among the proper names of cities, towns and villages, and the lowest - among the nominations of corners and 
neighborhoods. A characteristic structural feature of proper names of settlements and their parts is the dominance of simple forms 
over compound and especially complex ones.  

Keywords: proper name of small geographical object, microtoponym, microtoponymy, onym, oikonym, microoikonym, 
settlement. 

 

Ойконіми та мікройоконіми окремих регіонів Хмельницької області ставали об’єктом зацікавлень 

науковців та краєзнавців, зокрема К. С. Баценко, Д. Г. Бучка, Н. Я. Грипас, С. М. Єсюніна, М. І. Коваль, 

А. О. Коханської, А. Пасіщук, І. Д. Сидоренко, Н. М. Торчинської, М. М. Торчинського, Я. В. Янчишиної, 

однак Північна Хмельниччина у цьому плані не характеризувалася. Комплексний аналіз ойконімів та 

мікроойконімів Північної Хмельниччини відсутній, що й визначає актуальність нашої статті. Вагомість 

дослідження зумовлена також необхідністю фіксації пропріативів, чимало з яких втрачається протягом 

нетривалого часу їх існування, оскільки такі онімні одиниці в основному не фіксуються в писемних джерелах. 

Особливо вагомою є квантитативна та структурна характеристика ойконімікому Північної Хмельниччини.  

Мета дослідження – комплексна характеристика ойконімів та мікроойконімів, зафіксованих у 

північних районах Хмельницької області. 

Реалізація вказаної мети передбачає виконання таких завдань: 

1) зібрати і систематизувати ойконіми та мікроойконіми Північної Хмельниччини; 

2) надати квантитативну та структурну характеристику власних назв міст, селищ і сіл, а також назв 

висілків, присілків, фільварків, хуторів та інших подібних дрібних денотатів; 

3) проаналізувати екстралінгвальні фактори, які впливають на формування власних назв Північної 

Хмельниччини; 

Об’єкт дослідження – ойконіми та мікроойконіми північних районів Хмельницької області. Із 

метою цілісної характеристики до аналізу було залучено всі географічні найменування, зокрема назви сіл, 

хуторів, висілків тощо. 

Предмет дослідження – квантитативна та структурна характеристика власних назв міст, селищ і сіл, 

а також назв висілків, присілків, фільварків, хуторів та інших подібних дрібних денотатів досліджуваного 

регіону. 

Джерельною базою дослідження є матеріал, зібраний шляхом експедицій та анкетування 

респондентів з допомогою різних програм-питальників, а також опрацювання низки історичних документів, 

словників, карт, наукових і довідкових видань  та численних Інтернет-сайтів. 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 87 

Відповідно до мети і низки поставлених завдань у процесі дослідження використано такі методи і 

прийоми, як польові дослідження (анкетування, інтерв’ювання та спостереження), описовий (для інвентаризації, 

класифікації та інтерпретації ойконімів та мікроойконімів), структурний (для опису структурно-

словотвірної організації найменувань), порівняльно-історичний (для з’ясування особливостей номінацій 

різних типів денотатів) і кількісних підрахунків (для встановлення продуктивності окремих типів номінацій). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у сферу наукового вивчення включено 

ойконімію та мікроойконімію Північної Хмельниччини, аналіз якої допоможе уточнити загальні 

закономірності творення і функціонування власних назв дрібних географічних об’єктів і як окремого 

регіону, і як складника цілісної топонімної системи України. 

У Північній Хмельниччині ми зафіксували 1 258 найменувань населених пунктів (17,68 % від 

загальної кількості аналізованих номінацій: Блидні (Блд), Мальованка (Млв), Стара Гутиська (Стг) ), 

зокрема 872 основні (12,26 %: Білецьке (Біл), Корчик (Крч), Хоняків (Хон) ) і 386 варіантних (5,42 %: Білецьк, 

Білички (Біл), Кірчик, Малий Корчик, Червоний Корчик (Кор), Хоняки, Хонякова (Хон) ).  

Серед номінацій населених пунктів досліджуваного регіону виокремлюємо як власне ойконіми – 

найменування міст, селищ і сіл (579; 8,14 %: Гриців (Грц), Крачанівка (Крч), Нетішин (Нет) ), так і 

мікроойконіми – назви висілків, присілків, фільварків, хуторів та інших подібних дрібних денотатів (679; 

9,54 %: Берездів Цвіт (Бер), М’якотський Клинівець (Мкт), Хутір Сніжевського (Ган) ). 

В ойконімній системі ми розрізняємо як сучасні номінації (289, що становить 49,91 % від загальної 

кількості таких пропріативів: Варварівка (Врв), Вишневе (Виш), Фадіївка (Фад) ), так і колишні (рідко – 

паралельні усномовні) варіанти (290; 50,09 %: Барбарівка (Врв), Сульжинські Хутори (Виш), Тадеушпіль 

(Фад) ), чисельність яких, як бачимо, практично однакова, завдяки чому коефіцієнт динаміки ойконімікону, 

який визначається шляхом ділення кількості зафіксованих назв на кількість іменованих об’єктів, становить 

2,003, що означає, що в середньому кожне поселення має дві власні назви (Великий Правутин – Правутин 

(Впр), Крупець – Горинь-град (Крц), Сивір – Сиверка (Сив) ). Це один із найвищих показників, що зумовлено 

тривалим (іноді – майже до тисячі років) періодом існування денотатів та наявністю багатьох 

екстралінгвальних чинників, які впливали на процес номінації населених пунктів (зокрема, це зміна 

власників поселень, ідеології, традицій назвотворення тощо). 

Власне мікроойконіми – це найменування висілків, хуторів, фільварків і подібних поселень, 

зафіксовані в історичних документах, географічних словниках, довідниках, частково – у спогадах 

старожилів. Сьогодні номінації мікропоселень трансформувалися в назви кутків, урочищ, полів, лісів та 

подібних об’єктів, причому через відсутність достовірних даних, часто неможливо встановити, який 

пропріатив є первинним, а який – похідним.  

Давність процесу номінації хуторів і подібних поселень та нестача історичних документів, у яких 

можна знайти потрібну інформацію спричинили незначну кількість варіантних форм (96; 14,14 % від 

загальної кількості мікроойконімів: Єлизавет-Орт (Лип), Микулинський Польовий (Мик), Серединська 

(Шп) ), що значно менше від чисельності основних форм (583; 85,86 %: Єлизаветино (Лип), Микулинський 

(Мик), Серединецький ліс (Шп) ). Коефіцієнт динаміки мікроойконімів теж нижчий, ніж аналогічний показник, 

що стосується назв міст, селищ і сіл: 1,1647 (Майдан-Вила – Вілла, Майдан-Вілла (Мдл) ), Майстрів – 

Майстрів Хутір, Старий Майстрів (Сл), Хвощівка – Артіль Хвощівка (Хвщ) ).  

Традиційно в сучасній ономастиці онімні одиниці за структурою дослідники поділяють на 

конструкції прості (однооснóвні), складні (дво- і багатооснóвні) та складені (словосполучення і речення) 

[див.: 1, с. 27–28; 210, с. 26–155; 251, с. 31–163; 297, с. 216], і така градація може лише частково 

модифікуватися залежно від специфіки аналізованого матеріалу. 

Найбільшу кількість із-поміж аналізованих ойконімів становлять прості найменування (462; 79,79 %: 

Двірець (Двр), Закриничне (Зкн), Марківці (Мрц) ), представлені іменниками (360; 62,18 %: Довжок (Дов), 

Комини (Ком), Чижівка (Чиж) ) у формі називного відмінка однини (189; 32,64 %: Городнявка (Грн), 

Комарівка (Кмр), Хоровець (Хор) ) і множини (169; 29,19 %: Кіпчинці (Кіп), Онацьківці (Онц), Роговичі 

(Ргв) ) та родового відмінка однини (2; 0,35 : Шевченка (Швч), Шевченка (Шев) ), а також прикметниками у 

формі називного відмінка однини (102; 17,61 %: Ганнусине (Ган), Лісна (Ліс), Поліське (Плс) ).  

У структурі складних назв (52; 8,98 %: Бараннє-Улашанівка (Улш), Дідогора (Ддг), Новоселиця-

Лабунська (Орл) ) виокремлюємо композити (42; 7,25 %: Конотоп (Кон), Любомирка (Люб), Чорнокали 

(Ств) ), утворені переважно з допомогою інтерфікса -о- (Білопіль (Блп), Новоселиця (Нвц), Старогутисько 

(Стг) ) або ж іншим способом (Печиводи (Печ), Семихатки (Смк), Тадеушпіль (Фад) ), та юкстапозити (10; 

1,73 %: Бараннє-Улашанівка (Улш), Березна-Татарська (Брз), Майдан-Городнявка (Грн) ). 

Будова складених найменувань (65; 11,23 %: Бражинецький Цвіт (Брж), Дубовий Гай (Дбг), 

Новоселицький бурякорадгосп (Дбг) ) теж не досить розмаїта; зокрема зазначимо, що серед ойконімів 

відсутні словосполуки, які продуктивні саме в мікротопонімії. Домінує поєднання іменника з прикметником 

(56; 9,67 %: Великі Каленичі (Вкл), Крива Лука (Крв), Нова Гутиська (Нвг) ) у формі називного відмінка 

однини (45; 7,77 %: Велика Радогощ (Врд), Прикордонна Улашанівка (Пул), Стара Смолярня (Стг) ) і 

множини (11; 1,9 %: Великі Топірки (Топ), Нижні Головлі (Нгл), Старі Бейзими (Стб) ); рідше фіксуємо 

моделі «іменник + іменник» (3; 0,52 %: Мокрець Матієвських (Мок), Слобода Припутенка (Прт), Хутір 
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Шевченка (Шев) ), «іменник + числівник» (3; 0,52 %: Друга Шкарівка (Мшк), Хотень Другий (Хтд), Хотень 

Перший (Хтп) ), «прикметник + прикметник» (2; 0,35 %: Велика Березна (Вбр), Полонне Велике (Пол) ) та 

«іменник + прикметник + прикметник» (1; 0,17 %: Велика Новоселиця Полонська (Нвц) ). 

Отже, власні назви населених пунктів та їхніх частин кількісно є найбільшими групами 

найменувань географічних об’єктів Північної Хмельниччини. Квантитативні відмінності простежуємо і 

територіально, оскільки в Ізяславському районі ми зафіксували 1 459 (34,22 %) таких номінацій, 

Полонському – 631 (14,8 %), Славутському – 998 (23,4 %), а Шепетівському – 1176 (27,58 %); усього 

4 264 пропріативи. Коефіцієнт динаміки таких найменувань найвищий серед власних назв міст, селищ і сіл, 

а найнижчий – із-поміж номінацій кутків і мікрорайонів. 

Характерною структурною особливістю власних назв поселень та їхніх частин є домінування 

простих форм над складеними і особливо складними. Це результат стягнення складених пропріативів, із 

яких у процесі мовленнєвої еволюції зникли географічні терміни.  
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СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ ОКСАНИ КЕРЧ «НАРЕЧЕНИЙ» 
 
У статті досліджується тяглість неоромантичної традиції, яскраво представленої у творчому доробку О. Кобилянської, у 

літературній спадщині Оксани Керч. Мистецька діяльність письменниці розглядається в контексті західноукраїнського 
літературного процесу міжвоєнного періоду, зосереджується увага на неоромантичних мотивах як домінантних у романі 
«Наречений». 
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STYLISTIC DOMINANTS OF OKSANA KERCH’S NOVEL «NARECHENY» 
 

The article examines the work of Oksana Kerch – a representative of the literary process of the interwar period in 
Halychyna. Her work is considered in relation to the general artistic trends of the day, in particular in terms of stylistic features of 
the writer's prose. For a long time, her work, removed from the cultural process, was on the margins of literary criticism. Although 
Oksana Kerch's prose is unknown to the general public, her artistic heritage is original and distinctive. At one time, the writer's 
works were published on the pages of well-known periodicals, such as "Women's Fate", "Nova hata", "Ukrainian News", and were 
published in separate prints. The return of the artistic figure of Oksana Kerch to the all-Ukrainian literary process necessitated a 
comprehensive study of her creative heritage. In particular, it is important to consider the genre and style specifics of the writer's 
novels. The novel "The Groom" is bright and original in the writer's artistic work. In this novel the author recreates the dramatic 
events of the interwar decades in Halychyna. A notable feature of the work is autobiography – the writer herself witnessed those 
turbulent events of the struggle of Ukrainian patriotic youth for their national identity. The novel consists of twenty-one stories. The 
four main characters take turns telling about the life of military and interwar Lviv and its inhabitants. On the printed pages, the 
author created a unique figurative world that reflected the conflicts of the era. In the novel, Oksana Kerch recreates the 
environment in which the ideas of the national liberation movement are born, and through the perception of her own national 
identity, she models neo-romantic ideals on her way to serve the native people. The neo-romantic concept is vividly embodied in 
the pages of the work. Here the author continues the tradition that has developed in Ukrainian neo-romanticism – the dominance of 
the theme of Ukraine, the struggle for its independence. 

Keywords: neoromantism, psychologism, аrtistic prose, novel, literary process. 

 

Художня спадщина Оксани Керч (Ярослава-Оксана Гаращак) (1911–1991) – досить цікаве явище в 

історії української літератури. Тривалий час її творчість, вилучена з культурного процесу, перебувала на 

маргінесі літературознавства. Однак можемо стверджувати, що її прозовий спадок становить невід’ємну 

частину української літератури середини половини ХХ ст., засвідчуючи жанрово-стильові особливості її 

еволюції та модерної трансформації. Комплексне дослідження новаторських тенденцій, які зустрічаємо у її 

творчій спадщині з огляду вияву художнього експерименту авторки, а також простеження впливу 

національної традиції на її оригінальне письмо є невідкладним завданням сучасного літературознавства.  

Зауважимо, Оксана Керч не належала до когорти відомих митців західноукраїнського літературного 

процесу міжвоєнного періоду. Її твори, швидше за все, знаходилися «в тіні» більш відомих письменників: 

О. Турянського, Наталени Королевої, Ірини Вільде, Б. Лепкого, А. Лотоцького, В. Софроніва-Левицького, 

М. Яцківа тощо. Однак і до маргінальних діячів свого часу письменницю не можна зарахувати. 

Перебуваючи «в другому ешелоні» літераторів, Оксана Керч поруч із Дарією Віконською, С. Яблонською 

створювала цікаві й оригінальні художні полотна. Її літературна діяльність тісно пов’язана із часописом 

«Назустріч», також твори та статті цієї авторки друкувалися на сторінках відомих українських часописів 

«Жіноча доля», «Нова хата», «Українські вісті» та ін., виходили окремими виданнями. 

Лише в кінці ХХ на початку ХХІ ст. твори письменниці повертаються на рідну землю. Справжнім 

відкриттям для читача незалежної України стала публікація її роману «Альбатроси» у часописі «Дзвін», а 

також вихід у світ романів «Наречений» та «Альбатроси» у видавництві «Галицька видавнича спілка». На 

сьогодні творчість Оксани Керч маловідома широкому читацькому загалу, не залучене й дослідження її 

творів до наукових праць. Поодинокі згадки зустрічаємо про письменницю у В. Агеєвої, Л. Кавун, 

М. Тарнавського. Але ці звернення спорадичні й не дають змоги цілісно осмислити феномен Оксани Керч у 

національному літературному процесі.  

Твори Оксани Керч повернулися в Україну, однак варто зазначити, що й сьогодні її літературний 

спадок не отримав належного поцінування, ще немає спеціального дослідження життєвого шляху і творчого 

доробку письменниці, ще бракує детального текстуального аналізу творів, дослідження індивідуального 

внеску письменниці у велику прозу, у розвиток модернізму в українській літературі міжвоєнного періоду. 

Відкритим залишається й питання вивчення стильових особливостей повістей та романів письменниці. 
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Власне наявність таких недосліджених лакун, необхідність комплексного розгляду прозової спадщини 

Оксани Керч і зумовило актуальність нашого дослідження. 

У цій статті ми маємо на меті охарактеризувати стильові домінанти письменниці (на прикладі 

роману «Наречений»). 

В українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. розвивається неоромантизм, який 

представлений у творчості О.Кобилянської, Лесі Українки. Ці мисткині художнього слова створили 

плодючий грунт для подальшого його розквіту в творчості митців наступних поколінь. 

Саме на Галичині з’явилося нове покоління письменників, яке мистецьки виражало  духовно-

патріотичні віяння міжвоєнної доби. У творчості цілої генерації західноукраїнських неоромантиків (І. Вільде, 

К. Гриневичевої, А. Лотоцького, А. Чайковського, Р. Федоріва) яскраво втілені риси неоромантичної 

поетики. Послідовники О.Кобилянської активно розробляли проблему національно-патріотичного ідеалу, 

формували концепцію неоромантичного героя  

Оксана Керч, порушивши у своїй прозі питання національного відродження, емансипації людини, 

формування вольових якостей українця, становища митця у суспільстві, продовжила традиції національного 

варіанту неоромантизму. Ідейна та художньо-образна структури прози письменниці були спрямовані на 

збереження національної ідентичності українців. Прикметною рисою її мистецького реноме є те, що вона 

подає життя крізь психологічну призму, що дає змогу читачеві відчути на собі переживання героїв, 

створюється так званий ефект присутності.  

Становлення письменниці відбулося в атмосфері мистецько-літературного руху Західної України, 

проза мисткині є свідченням художньої зрілості авторки, доброї обізнаністю із літературними тенденціями 

доби. У її творчості спостерігаємо органічне поєднання модерністських напрямів, серед яких чільне місце 

посідає неоромантизм. 

У «Нареченому» авторка відтворює драматичні події міжвоєнних десятиліть на Галичині. За 

влучним спостереженням рецензентки Софії Наумович «авторка вмістила на 280-ти сторінках цілу епоху» 

[3, 258] . Прикметною рисою твору є автобіографізм – сама письменниця була очевидцем тих буремних 

подій боротьби української патріотичної молоді за свою національну ідентичність. 

Роман «Наречений» складається із двадцяти однієї розповіді. Чотири головних герої по черзі 

розповідають про життя воєнного та міжвоєнного Львова та його мешканців. На друкованих сторінках 

авторка створила неповторний образний світ, який відбив конфлікти епохи. Роману властива подієвість, 

динамічність, зміна місця перебування героїв. Однак, незважаючи на присутність зовнішнього сюжету, 

маємо підстави стверджувати, що домінує сюжет внутрішній. В основі нарації лежить внутрішній монолог 

головних героїв, їх роздумів, переживань. Домінування першоособової нарації оповідачів-персонажів, 

кожен з яких плете барвисту тканину власної долі, розкриває характери та живі портрети персонажів твору.  

В західноукраїнському літературному процесі спостерігаємо велику зацікавленість письменників 

національно-визвольним рухом міжвоєнного періоду. Саме у такі особливі періоди відбувається формування 

нового типу героя – сильної вольової особистості, яка суспільні інтереси ставить вище над особисті, а мету 

свого життя вбачає у служінні рідній землі. Неоромантичний герой виборює свободу не тільки для самого 

себе, а й для свого народу. Україна з усіма проблемами навколо неї стала домінантою у прозі 20-30-х років, з 

якої починалися і якою закінчувалися усі особистісні конфлікти героя. Любов’ю до неї визначався і 

неоромантичний герой, бо національна свідомість та любов до батьківщини були однією із складових 

характеристики ідеального неоромантичного героя, який мав бути мужнім, вольовим і мудрим, а головне – 

активним, щоб вибороти Україні незалежність. Тому її доля – це доля кожної людини.   

Оксана Керч прагне змоделювати «новий тип українця» беззастережно відданого нації та справі 

незалежної державності. Головний герой твору – поручик Семен Трусевич, «наречений», який вбачає своє 

призначення у служінні рідному народові: «Раз живемо! І як неповторно живемо в боротьбі, як наші предки, 

щоб нащадкам та було краще!» [3, с. 42].  

Хронотроп роману охоплює два десятиліття міжвоєнного періоду, нараторами почергово є герої 

твору – поручик, Люба, Вероніка, Ромек, з їх розповідей й формується художня канва твору. Авторка, як це 

було і в О. Кобилянської, асоціює себе з однією з героїнь твору – Любунею. На початку повіствування це 

маленька дівчинка, дитинство якої припадає на складні воєнні дні. Війна й всі негаразди, пов’язані з нею, 

закарбувалися у свідомості: «Та коли вже виросту, коли буду велика, може нічого такого не треба буде 

розуміти? Може вже не буде такого всього? Чого не буде? Війни? Спання в підвалах на солом’яниках, при 

кіптявих свічках, гливкого хліба – воєнного комісняка, від якого болить живіт? Пострілів у вікна?» [3, с. 8]. 

За зовнішніми негараздами криється й внутрішній дисонанс. Оксана Керч відтворює щемкі дитячі 

усвідомлення національної нерівності. В одній кам'яниці проживають і українці, й поляки, євреї. Діти 

змалку звикли до спільних ігор, потоваришували, однак через суспільно-політичні події зароджуються 

перші національні конфлікти: «А що вже діється з Ромком, моїм товаришем! Він крикнув до мене замість 

звичайного «сервус» – «кабанка»!» [3, 9]. Через дитяче сприйняття авторка передає болючу на той час 

проблему національної нерівності, проектує ці дитячі враження формування національної психологічної 

моделі ставлення до себе й світу. У романі дуже гостро поставлено проблему українсько-польських взаємин, 

яка у контексті твору вона розкривається за допомогою любовно-психологічної колізії (Любка-Ромек). 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 91 

Письменниці не притаманне ідеалізування українсько-польських відносин, вона усвідомлює всю важкість 

будування мостів взаєморозуміння, але надії на це не полишає. Це підтверджує надія Ромека на те, що він 

все-таки одружиться із Любунею. Але дівчина іншої думки. Вона розуміє, що між ними суцільне провалля 

незгод та відмінних пріоритетів. Не випадково, мабуть, таку важливу роль відіграє в романі форма діалогу. 

Для висвітлення ідеологічних, міжнаціональних конфліктів вона найдоцільніша, оскільки морально-

ідеологічні конфлікти показують зіткнення протилежних сторін діалогу: «Дивіться! Дивіться! Кабанка і 

паршивка! Товажиство наглєго  обдарця! Ану геть з нашого двору!» [3, с. 11]. Навіть діти, і ті у своїх 

забавах самоідентифікуються: «Тут за кріслами – ваш край. Крісла – Вісла, а наша земля тут, де канапа. Ти 

ввійшов на нашу землю, але ми тебе звідти вишпурляємо! Ану!» [3, с. 43]. Йдеться про увиразнення 

національних позицій обох народів, постання кожного з них за свої права. 

У романі Оксана Керч відтворює середовище, в якому зароджуються ідеї національно-визвольного 

руху, а також через сприйняття власної національної ідентифікації, свого шляху служінню рідному народові 

моделює неоромантичні ідеали. Дівчина Люба-Любуня – втілення неоромантичної жіночої особистості у 

своїй довершеності. Цікавим засобом змалювання психологічного портрету є опис одного героя крізь 

призму бачення іншого. Найкраще це висвітлено у романі «Наречений». Закоханий Ромек порівнює 

Любуню із білою квіткою: «Була як біла квітка в маркізетовій суконочці. Опалені ноги, очі такі, як над 

водою» [3, с. 74]. Вдало спостерегла Любуня зміни в душі пані Люни крізь портретний образ: «Пані Люна 

була як завжди. Ні, таки трохи інакша була. В очах утома, я її бачила, хоч рухи ще жваві, і готовість завжди 

комусь послужити» [3, с. 232].  

Оксана Керч, моделює не тільки  образ «нової жінки», але й «нового чоловіка», які у творі не 

вступають у конфлікт, взаємодоповнюючи один одного творять гармонійний образ «нової» людини. Саме 

таким неоромантичним героєм у «Нареченому» є поручик Семен Трусевич. Романтичного забарвлення 

герою надає той факт, що в уяві дівчат він є нареченим, але, зважуючи на суспільно-політичні обставини, 

особистому щастю обирає шлях борця за незалежну Україну. 

У романі «Наречений» авторка продовжує традиції, що склалася в українському неоромантизмі, – 

домінування теми України, виборювання її незалежності. У прозі першої половини ХХ ст. особистісний 

конфлікт відходить на «другий план», натомість домінує почуття обов’язку перед рідною землею, служіння 

Батьківщині, відстоювання її інтересів, боротьба за незалежність України. Любов’ю до неї визначався і 

неоромантичний герой, бо національна свідомість та любов до  батьківщини були однією із складових 

характеристики ідеального неоромантичного героя, який мав бути мужнім, вольовим і мудрим, а головне – 

активним, щоб вибороти Україні незалежність.  

Варто зазначити, що такий неоромантичний герой  суспільно активніший, він не тільки вболіває за 

свій народ, а бере на себе відповідальність за його долю, тобто стає народним лідером, проводирем, 

рушійною і творчою силою. Риси «сильного чоловіка», героя «нового часу» яскраво втілені Оксаною Керч в 

образі Семена Трусевича. Авторка творі уникає детальних описів подвигів головного героя, тут відсутні 

деталізовані розповіді про воєнні операції, підпільну діяльність Семена. Головним засобом творення 

художнього образу є характеристика поручика іншими героями. Сповнений експресії діалог наприкінці 

роману, у якому найяскравіше постає неоромантичний образ нареченого: «Він був безіменним, невловимим, 

не заступним «поручиком» Шпаком, Гордієм, Шіншенем, Лісом і ще скільки там було у нього імен, масок, 

псевдо. А скільки акцій, нападів, організованих виступів, яка безперервна боротьба нашого народу з 

Польщею велася під його незримим проводом!» [3, с. 234].  

Важливим моментом у творчості неоромантиків також є зображення людини та її місця у 

суспільстві. «Суб’єкт страждає, роздумує, прагне, надіється, зневірюється, діє, бунтує, час від часу отримує 

можливість відчути в собі  вільну істинно людську сутність. Його переважно відрізняє трагічне сприйняття 

дійсності й одночасно стоїцизм, мужність, готовність до випробувань. Йому чужі покірність, 

самоприниження, він зберігає свою гідність» [6, с. 20-21]. Ці основні риси властиві неоромантичним героям 

Оксани Керч. Герої «Нареченого» – люди самодостатні, для яких дуже важливим є збереження своєї 

гідності. У хвилини слабкості й зневіри їх рятує ідея жертовності, бо усі вони живуть не для себе, а для 

інших і прагнуть бути потрібними людям. 

В основі неоромантизму 20–30-х рр. ХХст. – «концепція двох світів, романтичний творчий метод з 

використанням деяких реалістичних прийомів», вважає Д.Царик [6, с. 17]. У романі Оксани Керч постають 

реалістичні картини життя воєнного лихоліття, наступних десятиліть, більшовицької окупації. Почасти у 

художній простір вплітаються елементи натуралізму, що дає змогу авторці подати об’єктивну картину доби.  

Важливим елементом, який впливає на настрій та стан душі героїв роману «Наречений» постає опис міста. 

На різних етапах життя воно постає у відмінних барвах. До прикладу, у юнацьких роках Вероніка бачила 

воєнне місто, але це не давало їй любуватися його чарівністю. Згодом, коли дівчина залишилась сиротою, то 

місто постало перед нею, як суцільні «… бруд, задуха, пекло» [4, с. 91]. У іншого героя роману, Трусевича, 

місто «… викликає на сентиментальний неспокій» [4, с. 138]. Він відчуває, що воно «… залягло в якомусь 

незайманому куточку його душі, щоб на далеких чужинах відсвічувати теплим сяйвом» [4, с. 138].  

Сюжет роману Оксани Керч визначається динамічністю і напруженістю, події у творі розгортаються 

інтенсивно, драматично; герої весь час потрапляють в екстремальні ситуації (підпільна діяльність українців 

у міжвоєнному Львові, перебування Вероніки у сталінських таборах, більшовицька окупація Львова). 
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Фізичні та душевні випробування створюють психічне напруження. Розкриття природи характеру у 

прозі О. Керч відбувається двовекторно: з одного боку, через дії і вчинки героя, з другого, – через 

висвітлення його внутрішнього світу, який, подається письменницею у зв'язку з зовнішнім його виявом. 

Прозові твори Оксани Керч – глибоко психологічні, в них послідовно зосереджується увага до людини, її 

внутрішнього світу, різноманітних її зв'язків зі світом. 

Оксана Керч як письменниця формувалася під впливом творчості сучасників, у процесі культурно-

освітньої діяльності, у вирі складних подій міжвоєнного періоду ХХ століття. Її творчість органічно 

пов'язана з літературними тенденціями доби; у ритмі літературних напрямів і течій, творчо переосмислених, 

формується індивідуальний стиль авторки.  

Дослідження творчої спадщини Оксани Керч важливе для повного розуміння специфіки 

мистецького простору міжвоєнного періоду на Галичині. Грунтовне й цілісне вивчення її творчого доробку 

дозволить заповнити одну із численних лакун у дослідженні українського мистецького руху міжвоєнного 

періоду та літератури діаспори.  

 

Література 
 

1. Андрусів С. М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.: монографія / С. М. Андрусів. – Львів : 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – Тернопіль : Джура, 2000. – 340 с. Каф. укр. філол. вочевидь не знає 

про нові вимоги щодо оформлення літер. Тут все по-старому. Ви б їм подзвонили, сказали, що вже з 2015 року діють нові правила. 
2. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : монографія / А. Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – 

С. 299-337. 

3. Керч Оксана  Наречений / Оксана Керч. – Л.:Галицька видавнича спілка, 2006. – 258 с. 
4. Мафтин Н. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30 років ХХ століття: парадигма реконкісти. Монографія / 

Н. Мафтин. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 356 с. 

5. Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Р. Олійник-Рахманний; 
Передм. Ф. Погребенника. – К.: «Четверта хвиля», 1999. – 232 с. 

6. Царик Д. Типология неоромантизма / Д. Царик. – К.: Штиинца, 1984. – 168 с. 

 

References 
 

1. Andrusiv S. M. Modus nacional`noyi identy`chnosti: L`vivs`ky`j tekst 30-x rokiv XX st.: monografiya / S. M. Andrusiv. – L`viv : 

L`vivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Ivana Franka, 2000. – Ternopil` : Dzhura, 2000. – 340 s. 
2. Bila A. Ukrayins`ky`j literaturny`j avangard: poshuky`, sty`l`ovi napryamky` : monografiya / A. Bila. – K. : Smolosky`p, 2006. – 

S. 299-337. 

3. Kerch Oksana  Narecheny`j / Oksana Kerch. – L.:Galy`cz`ka vy`davny`cha spilka, 2006. – 258 s. 
4. Mafty`n N. Zaxidnoukrayins`ka ta emigracijna proza 20-30 rokiv XX stolittya: parady`gma rekonkisty`. Monografiya / N. Mafty`n. – 

Ivano-Frankivs`k: VDV CIT Pry`karpats`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Vasy`lya Stefany`ka, 2008. – 356 s. 

5. Olijny`k-Raxmanny`j R. Literaturno-ideologichni napryamky` v Zaxidnij Ukrayini (1919-1939 roky`) / R. Olijny`k-Raxmanny`j; 
Peredm. F. Pogrebenny`ka. – K.: «Chetverta xvy`lya», 1999. – 232 s. 

6. Czary`k D. Ty`pology`ya neoromanty`zma / D. Czary`k. – K.: Shty`y`ncza, 1984. – 168 s. 
 

Надійшла / Paper received: 28.09.2020  Надрукована / Paper Printed : 04.11.2020 

 

 

 



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 93 

УДК  81'255.4:81'373.4:821.162.1-31 
DOI: 10.31891/2415-7929-2019-19-19 

СТАНІСЛАВОВА Л. Л. 
Хмельницький національний університет 

 

ПЕРЕКЛАД АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ  

РОМАНУ А. САПКОВСЬКОГО «OSTATNIE ŻYCZENIE»  
 

Проаналізовано особливості перекладу авторських неологізмів, представлених у романі А.Сапковського «Ostatnie 
życzenie», на матеріалі трьох українських перекладних текстів мовою. Схарактеризовано способи, використані для перекладу 
авторських неологізмів, визначено раціональність їх застосування. 

Ключові слова: неологізм, переклад, спосіб перекладу, стратегія перекладу 
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THE TRANSLATION OF INDIVIDUALLY AUTHOR'S NEOLOGISMS  

IN A. SAPKOVSKY’S NOVEL «OSTATNIE ŻYCZENIE» 
 
The article is devoted to the problem of translating individually author's neologisms  from Polish into Ukrainian, based on 

the neologisms presented in Andrzej Sapkowski's novel «Ostatnie życzenie». These neologisms are the names of mythical creatures, 
in other words, creatures included in A. Sapkowski's bestiary. The typology of the mentioned individually author's neologisms 
according to the way of their creation is presented. Most of these neologisms are the result of application of the morphological way 
of word formation, neologisms-borrowing, semantic neologisms are also presented. 

The methods of translation of neological names of mythical creatures by three authors of Ukrainian translations of the 
novel has been analysed . It had found  that different translators in certain cases choose different ways of translating names-
neologisms, creating Ukrainian analogues-neologisms, selecting neologisms-borrowings or using common Ukrainian lexemes . Such 
a practice deserve to exist . However, the translator must adhere to a certain chosen translation strategy, giving to the reader the 
opportunity to navigate in the semantic and grammatical motivation of Ukrainian equivalents in  foreign individually author's 
neological names. In the analyzed translations, in our opinion, S. Legez successfully coped with this translation task, he most fully 
used the arsenal of methods of translating neologisms, in most cases preserving the models of neologism creation used by 
A. Sapkovsky. 

M. Ryabchuk tried to convey the meaning of the names of mythical creatures as clearly as possible for the Ukrainian 
reader, but this sometimes caused quite distant from the original ideas about the described creatures. 

In the translations of the names of mythical creatures in the text of N. Mykhailivska, G. Syneoka the desire to recreate 
fantastic realities by Ukrainian linguistic and literary expressive means  is seen. It seems that this choice of Ukrainian equivalents, 
which are tracings or approximate translations, somewhat neutralizes the mystical coloring of the names of the creatures, felt in the 
original text.  

Keywords: neologism, translation, method of translation, translation strategy. 
 

Актуальність дослідження. Художній переклад є одним із найскладніших різновидів перекладу. 

Адже відмінною рисою художньої літератури є образно-емоційний вплив на читача. Цей вплив досягається 

шляхом використання багатьох мовних засобів, у тому числі – авторських неологізмів. Процес перекладу 

неологізмів складається з двох етапів, серед яких: встановлення значення нового слова (зазвичай виходячи зі 

структури нового слова і контексту його уживання), власне переклад засобами мови перекладу. При цьому 

перекладач має прагнути до збереження семантики авторського неологізму, його емоційної виразності, 

експресивності, а також до передачі особливостей індивідуального стилю автора. Теорія перекладацьких 

стратегій, яка досить активно розробляється у сучасному перекладознавстві, узагальнює прийоми (способи) 

перекладу авторських неологізмів з метою виявлення раціональних прийомів, беручи до уваги прагматичну 

спрямованість перекладу. Залучення до аналізу більшої кількості художніх текстів сприятиме 

удосконаленню згаданої теорії. Особливий інтерес складає залучення до аналізу перекладів літературних 

творів, що належать до жанру фентезі, оскільки цей жанр є одним із найпопулярніших у сучасній масовій 

літературі, відповідно активно здійснюється переклад фентезі українською мовою. У дослідженні прийомів 

перекладу авторських неологізмів у жанрі фентезі полягає актуальність теми дослідження. 

Аналіз досліджень. Питання перекладу неологізмів, у тому числі авторських, здавна цікавить 

мовознавців, до них зверталися у фундаментальних працях Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. [4], 

Губарець В. [2]. Окремі проблеми перекладу авторських неологізмів розглядаються у наукових статтях 

останніх років [9; 12–14]. В основному дослідження стосуються перекладу з мови англійської, німецької. 

Дослідження перекладу з мови польської нечисленні. Серед них – наукові розвідки [1, 3, 15]. Автори 

досліджень звертаються до визначення загальних правил перекладу авторських неологізмів, представлених 

у художньому тексті, аналізують окремі прийоми, застосовувані авторами перекладу для передачі 

семантики, експресії авторського неологізму. Менше уваги приділено дослідженню прийомів збереження 

індивідуального стилю автора оригінального твору у перекладі.  

Постановка проблеми. Мета нашої наукової розвідки – дослідити специфіку створення авторських 

неологізмів у романі А.Сапковського «Ostatnie życzenie», а також варіанти їх перекладу українською мовою 
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на матеріалі романів «Відьмак. Останнє бажання» С.В. Легези, «Останнє бажання» Н. Михайлівської, 

Г. Синєокої «Останнє бажання», «Відьмак» М.Ю.Рябчука. Здійснювати аналіз перекладів ми будемо із 

урахуванням типологічної і функціональної характеристик неологізмів, використаних А. Сапковським. 

Виклад основного матеріалу. Визначимо систему основних мовознавчих понять, використовуваних у 

ході дослідження. Неологізми творяться у будь-якій мові для позначення нових явищ, предметів, що 

з’являються у суспільстві, або ж для експресивізації викладення у художньому тексті. Творення неологізмів 

є активним процесом, у тому числі у мові польській. Услід за О. Селівановою вважаємо неологізмами слова 

чи словосполуки, використані мовою в певний період на позначення нового або вже наявного поняття в 

новому значенні й усвідомлювані як такі носіями мови [8; с. 716]. 

Неологізми творять або з метою називання нових об’єктів, понять, явищ – це загальномовні 

неологізми, або з метою експресивною – це авторські (або стилістичні) неологізми, останні виникають 

зазвичай у творах художньої літератури, у публіцистиці (śliworele, brzoskowiśnie, zmalinić). За формальними 

показниками неологізми поділяють на лексичні і семантичні. Лексичні неологізми у польській мові 

творяться від загальномовних слів з використанням афіксів, усічення, композиції, абревіації. При цьому 

усталені словотвірні моделі зазнають порушень: афікси приєднуються до нетипових для них основ, 

усічення, композиція застосовуються до слів, які в узусі не можуть підлягати таким словотвірним прийомам. 

Так, суфікс -acja входить до складу спеціалізованих іменників, зазвичай запозичених: komputeryzacja, globalizacja. 

Суперечить усталений моделі використання у ролі основ для згаданого суфікса власних назв: falandyzacja < 

Falandysz, lewandyzacja < Lewandowski, olszewizacja < Olszewski, mcdonaldyzacja < McDonald’s. До розряду 

неологізмів відносять також новітні запозичення. Семантичні неологізми творяться шляхом надання нових 

значень вживаним у загальній мові словам. Нові значення слів часто мають метафоричний або метонімічний 

характер: kieszonkowiec – ‘дешева книжка малого формату’ a також ‘кишеньковий злодій’. 

Розглянемо неологізми, що у романі Анжея Сапковського «Ostatnie życzenie» є назвами міфічних 

істот, інакше кажучи, істот, які входять до бестіарію А. Сапковського. Більшість цих неологізмів є 

результатом застосування морфологічного способу словотвору. Szczurołak – назву утворено поєднанням 

основи іменника szczur- із формантом -ołak. Очевидно, автор неологізму зважав на існування подібної назви 

у польській демонології – wilkołak – і обрав подібну ж словотвірну модель. І szczurołak, і wilkołak у романі – 

створіння злісні, недружні до людей, за зовнішністю – мають бути подібними і до людей, і до звірів. У 

цьому ж ряду неологізмів bobołak. Семантика основи bobo- не є однозначною, але може бути співвіднесена 

зі словом bobo, яке у польській демонології також називає одну з демонологічних істот. Żywiołak – ще один 

неологізм, творений за допомогою суфіксального форманта -ołak. Але досить цікавим є значення твірної 

основи: żywioł – іменник, що має значення ‘небезпечна для людини природна сила’. Gigaskorpion – цей 

неологізм утворено поєднанням грецького префікса giga- зі словом skorpion. Неологізм можна вважати 

гібридом, адже у його складі один компонент – усталене у польській мові слово, інший – запозичення. Mglak – 

цей неологізм утворено поєднанням основи іменника mgl(a)- з формантом -ak, який має узагальнене 

значення – ‘носій ознаки’. Wijun – неологізм утворено від дієслова wić się (звиватися, витися), поєднаного із 

формантом -un, що вказує на виконавця дії. Utopiec – неологізм утворено від основи дієслова utopić się за 

допомогою суфіксального форманта -ec, який має значення ‘носій ознаки, вказаної в основі’. Ознака ця 

може вказувати на те, що істота сама втопилася і водночас може когось втопити. Przeraza – неологізм 

утворено поєднанням основи дієслова przerażać (лякати, жахати) із формантом -za. Żyrytwa – неологізм 

утворено поєднанням основи дієслова żreć (пожирати) із суфіксальним формантом -ytwa, який має значення 

‘носій ознаки’. Ознака ця – здатність пожирати своїх жертв. Zjadarka – неологізм утворено поєднанням 

основи дієслова zjadać (з’їдати) із суфіксальним формантом -rka, який має значення ‘виконавець дії’. 

Pochmurnik – неологізм утворено поєднанням основи прикметника pochmurny із суфіксальним формантом -

ik, що має значення ‘виконавець дії’. Nietopyrz – неологізм, який потрапляє до розряду неологізмів завдяки 

заміні фонеми [e] на фонему [y]. Така заміна надає узуальному слову nietopеrz діалектного забарвлення. 

Widłogon – неологізм утворено зрощенням основи іменника widł(y)- і іменника ogon. Koźloróg – неологізм 

утворено зрощення основи іменника koz(io)ł  та іменника róg, за допомогою сполучного голосного -о-. 

Низку неологізмів запозичено з інших мов. Kikimora – назва домашнього злісного духа з російської 

міфології, wipper – назва змія з англо-саксонської міфології, wyvern – назва крилатого дракона із тілом змія 

із середньовічної англо-саксонської міфілогії, amfisbenа – назва двоголової змії з античної міфології, chobołd – 

назва добродушного домовика із міфології Північної Європи, mantikorа – назва червоного лева з головою 

людини з античної міфології. 

До розряду семантичних неологізмів належить płaczkа. У польській мові слово рłaczka існує, воно 

має значення ‘жінка-плакальниця’. Спосіб творення семантичного неологізму у контексті роману не 

прояснюється, можна припустити, що це метонімія – płaczkа або видає звуки, схожі на плач, або змушує 

своїми діями людей плакати. Ще один семантичний неологізм у групі назв міфічних істот – biedak. У 

польській мові biedak – ‘człowiek biedny’, або ж ‘istota (człowiek lub zwierzę) wzbudzająca współczucie z uwagi 

na sytuację, w której się znajduje’. А. Сапковський творить семантичний неологізм, у якому актуалізується 

антонімічне значення – якщо в узусі biedak – бідна людина, істота, що викликає співчуття, то у тексті 

роману – істота, яка приносить біду. Значення неологізму biedak формується і за рахунок контексту, в якому 
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вжито назви міфічних істот mamuny, latawicy, chobołdy, що у польській мові називають демонічних лихих 

істот. Неологізм żagnica також є семантичним. У польській мові це ‘gatunek ważki’ (різновид бабок). 

Мотивація новотвору затемнена. 

Переклад неологізму вимагає виявлення мотиваційної основи новотвору, способу творення 

неологізму, встановлення значення неологізму (за новітніми словниками або за контекстом, з урахуванням 

структури неологізму) і віднайдення в українській мові відповідних засобів для творення аналога. Сучасні 

дослідники виокремлюють такі найпоширеніші способи перекладу неологізмів: 1) транслітерація та 

транскрипція (Ю. Шкуліпа правомірно, на наш погляд, поєднує ці два способи в один – транскодування) 

[14]; 2) калькування; 3) описовий спосіб; 4) пряме включення; 5) приблизний переклад.  

Перекладач має прагнути до того, щоб еквівалент неологізму максимально відповідав нормам і 

правилам мови перекладу. Але на вибір того чи іншого способу перекладу впливає особистість перекладача, 

його досвід, здатність оперувати абстрактними поняттями тощо. Розглянемо особливості перекладу 

неологізмів зазначеної вище групи українськими перекладачами («Відьмак. Останнє бажання» С.В. Легези 

[5], Н. Михайлівської, Г. Синєокої «Останнє бажання» [6]; «Відьмак» М.Ю. Рябчука [7]). 

У тексті С. Лагути для перекладу прозорих за мотивацією неологічних назв міфічних істот 

переважним чином утворено українські неологізми, що є кальками. Мотиваційні основи перекладено 

українською мовою, використані суфіксальні форманти реалізують нетипові словотвірні моделі. Ці 

форманти є подібними через близькоспорідненість обох мов. Такими є переклади: utopcy – утопці, mglak – 

імляк, żyrytwa – жеритва, zjadarka – з’ядарка, wijun – віюн. Спосіб калькування використано для перекладу 

назв szczurołak, bobołak, żywiołak. В українській мові є узуальне слово вовкулак – ‘людина, що обертається на 

вовка’ [11, Т. 1, с. 711.]. За зовнішньою формою і за значенням вовкулак збігається з wilkołak. Тому переклад 

згаданих вище польських неологізмів із формантом -ołak українськими неологізмами із формантом -олак дає 

можливість читачеві віднести носіїв цих назв до розряду істот злісних, небезпечних, навіть попри те, що 

основи бобо-, живо- для носія української мови не є прозорими за значенням. Шляхом калькування перекладено 

назву widłogon – вилохвіст. 

Для перекладу неологізму pochmurnik С. Легеза використав узуальну назву – хмарник. В українській 

мові це слово існує зі значенням ‘чаклун, який повеліває хмарами’ [10, т. 4, с. 405]. Подібним чином для 

перекладу неологізму łatawiec C. Легеза використав узуальне в українській мові слово – літавець, яке за 

значення вписується у низку назв міфічних істот – ‘метеор, якого народ вважає за нечистого духа, що літає у 

вигляді вогняного змія’ [10, т. 2, с. 371]. А для перекладу неологізму przeraża обрано узуальне слово 

перестрах. Слово це не входить в українській мові до переліку назв міфічних істот, та й його значення 

(‘почуття страху, боязні’) [11, т. 6, с. 220] за стилістичним забарвленням відрізняється від значення 

польського неологізму, у якому присутня сема ‘жах’. Для перекладу неологізму koźloróg обрано узуальну 

лексему козеріг, що видається не досить вдалим рішенням, оскільки в українській мові слово козеріг є 

нейтральним за стилістичним забарвленням, використовується як термін – для назви ссавців ряду 

оленеподібних. А. Сапковський свідомо не скористався узуальною у польській мові назвою koziorożec, що 

відповідає українському козеріг. Більш вдалим видається переклад козлорогий, який використали 

Н. Михайлівська, Г. Синєока. 

Семантичний неологізм żagnica перекладано транскодуванням – жагніца. Мотивація в українській 

мові, як і в польській, залишається непрозорою. Інші семантичні неологізми – biedak, płaczka – перекладено 

відповідно як бідак, жалібниця. Ці переклади також є семантичними неологізмами. Бідак – приносить біду, 

жалібниця – приносить жалі. Такі значення, антонімічні до узуальних, формуються контекстом, як от: W 

Mahakamie, w górach, aż roi się od bobołaków. Po lasach dawniej aby wilki wyły, a teraz akurat: upiory, borowiki 

jakieś, gdzie nie spluniesz, wilkołak albo inna zaraza. Po wsiach rusałki i płaczki porywają dzieci, to już idzie w 

setki. / У Магакамі, у горах, аж роїться від боболаків. У лісах раніше хоч би вовк який вив, а зараз — на 

тобі: примари, боровики якісь, куди не плюнь – вовкулак чи інша яка зараза. По селах русалки та жалібниці 

дітей крадуть, на сотні вже рахуємо [5, с. 10]. 

Низку назв міфічних істот, які є неологізмами-запозиченнями у польській мові, С. Легеза переклав 

шляхом транскодування: кikimora – кікімора, wipper – віппер, amfisbenа – амфісбена, chobołd – хобольд, 

mantikorа – мантікора, wyvern – виверна, gravier – грайвер. Щоправда, щодо двох останніх неологізмів – 

змінено категорію роду (виверна), вжито метатезу (грайвер). Способи перекладу неологізмів, вжиті 

С. Легузою, в основному орієнтовані на те, щоби максимально зберегти мотиваційні основи і словотвірні 

моделі, використані в оригінальному тексті.  

У перекладі М.Ю. Рябчука досить часто застосовано прийом приблизного перекладу: utopiec – 

дракон, bobolak – чортівня, przeraża – химера, zjadarka – яга, żywołak – живоглот, kіkіmora – мара, płaczka – 

мавка. Очевидно, М. Рябчук прагнув якомога ясніше для українського читача передати значення назв 

міфічних істот. Але це подекуди спричинило досить віддалені від оригіналу уявлення про описуваних істот 

(чортівня, яга, мавка). І вже недоречним видається використання української назви в’юн при перекладі 

назви польської vijun, оскільки у польській мові мотиваційна основа пов’язана зі значенням ‘вітер, віяти’, 

українська ж назва в’юн до вітру ніякого відношення не має. Недоречним також є переклад польського 

неологізму wipper українським неологізмом глумець. Неологізм-запозичення з англійської wipper 

співвідноситься в англійській мові зі значенням ‘змія’, очевидно, саме змієподібна істота стоїть за такою 
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назвою у романі А. Сапковського, українська ж назва глумець має дуже відмінну від оригінального 

неологізму мотиваційну основу, співвідносну зі значенням ‘глумитися’. Не досить вдалим видається вибір у 

тексті М. Рябчука перекладу для неологізму żywołak – живоглот, адже в українській мові слово живоглот 

досить активне у вживанні з пейоративним значенням ‘про людину, що визискує інших, наживається на них 

або жорстоко поводиться з ними’ [11, т. 2, с. 526] Логічніше використати спосіб перекладу, який спрямовує 

асоціативне сприйняття читачем назви до класу міфічних істот (як це зробив С. Легеза), а не людей.  

У перекладах назв міфічних істот у тексті Н. Михайлівської, Г. Синєокої у низці випадків виразно 

проглядається прагнення відтворити фантастичні реалії українськими мовно-літературними засобами: 

płaczka – лісниця, wyvern – виверка, wydłogon – вилохвістка, biedak – злидень, utopiec – потопельник. Як 

видається, такий вибір українських відповідників, що є кальками або приблизними перекладами, дещо 

нівелює містичне забарвлення назв істот, відчутне у тексті-оригіналі, власне, заради такого забарвлення і 

творить неологізми А. Сапковський. Назви лісниця (‘дике плодове дерево, що росте у лісі’ [11, Т. 4, с. 523.], 

виверка – дуже схоже на вивірка – ‘те саме, що білка’ [11, т. 1, с. 365], вилохвістка – дуже схоже на 

російське слово вилохвостка (різновид дроздів) досить відомі носіям української мови і від містичних 

асоціацій далекі. Те ж стосується і українських відповідників злидень, потопельник, адже ці слова в узусі 

називають людей за ознаками, далекими від містичних. Водночас Н. Михайлівська, Г. Синєока не цураються 

і можливостей відтворення-таки містичного забарвлення назв істот. Для цього вони використовують 

приблизний переклад із залученням іншомовних для української мови слів. Так, польську назву przeraża 

перекладено запозиченням емпуза. У давньогрецькій міфології Емпуза – одне зі страховищ підземного світу, 

здатне змінювати свою подобу, щоб лякати людей і висмоктувати з них кров. Отже, у перекладі загальне 

значення власної назви певним чином збігається зі значенням мотиваційної основи польського неологізму, 

водночас має і містичне забарвлення. Очевидно, з подібною метою використано неологізм-запозичення 

ресбаладиз для перекладу польського неологізму vijun. Але в іспанській, англійській мовах resbaladizo, 

resbaladiz співвідносяться зі значенням ‘слизький’. Якщо до назви в’юн, зовнішньо подібної до польської 

назви vijun ця мотивація була б вдалою, то для саме для польської назви vijun (від wić się – ‘звиватися, 

витися’) – мотивація явно помилкова. Цікавим є вибір для перекладу запозичення-неологізму у 

А. Сапковського wipper запозичення ліндвурм (нім. lindwurm), у германській міфології це назва дракона. 

Очевидно, перекладачі керувалися тим, що ліндвурм – слово, яке носії української мови потрактують 

швидше, ніж порівняно менше поширене віппер.  

Отже, будь-який неологізм автор вводить у художній текст з метою посилити його виразність. Як 

бачимо, різні перекладачі можуть обирати різні способи перекладу назв-неологізмів, створюючи при цьому 

українські аналоги-неологізми, підбираючи неологізми-запозичення або ж використовуючи узуальні 

українські слова. Така практика має право на існування. Але при цьому перекладач має дотримуватися 

певної обраної стратегії перекладу, даючи можливість читачеві орієнтуватися у семантичній і граматичній 

мотивації українських аналогів неологізмів. В аналізованих перекладах, на нашу думку, найвдаліше 

впорався із цим перекладацьким завданням С. Легеза. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у зверненні до аналізу способів перекладу вжитих у 

романі А. Сапковського неологізмів, що належать до інших семантичних груп. Порівняння отриманих 

результатів дозволить поглибити теорію перекладу художніх текстів. 
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА В ПЕРІОД НОВОЇ ПОЛЬЩІ  
 
У статті схарактеризовано основні лексикографічні праці новопольської доби, зокрема словники польської мови 

С. Б. Лінде, Т. Лер-Сплавінського, Віленський і Варшавський словники, етимологічний словник А. Брюкнера, ілюстрований 
словник М. Аркти, інші діалектологічні та фразеологічні словники, які свідчать про розвиток польської літературної мови та 
намагання науковців її унормувати й кодифікувати у ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Ключові слова: новопольська доба, періодизація, лексикографія, пам’ятки, словник. 
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LEXICOGRAPHIC SOURCES IN THE PERIOD OF NEW POLAND 
 

The study of the Common Slavic language context allows to determine the place of a certain language in the Slavic 
language world. Slavic linguistics, in particular Polish, began to develop during the Middle Ages, when the foundations of the Polish 
literary language were laid. Each new period in the development of Polish linguistics was marked by a number of works that still 
play an important role in the history of Polish linguistics, which is a component of European science. 

The purpose of the article is to characterize dictionaries written in the period of New Poland (from the second half of the 
18th century to the present day), and to acquaint with brief bibliographic information about their authors. The main sources are the 
electronic site «Słowniki dawne i współczesne» and the works of Z. Klemensiewicz. Since there is no Ukrainian-language 
generalizing work on the history of Polish linguistics in domestic linguistics, there is a need to analyze Polish sources. 

The article characterizes the main lexicographical works of the New Polish period, including dictionaries of the Polish 
language S. B. Linde, T. Lehr-Spławiṅski, Wilno and Warsaw dictionaries, etymological dictionary of A. Brűckner, illustrated 
dictionary of M. Arct, other dialectological and phraseological dictionaries that testify to the development of Polish literary language 
and the efforts of scholars to standardize and codify it in the 19th- first half of the 20th  century. 

During the period of New Poland, the struggle of the intellectual elite against Latinization, Germanization, and 
Russification are continued, and the place of the Polish language in science and didactics is determined. Polish literary language is 
developing on a folk national basis, which necessitated its normalization and codification, which can be respond to by diversified 
dictionaries. 

We see the prospect of research in a systematic description of grammatical works created in the days of New Poland. 
Keywords: Novopol period, periodization, lexicography, monuments, dictionary. 

 

Актуальність дослідження. Питання історії мовознавства почали цікавити науковців ще в 

ХІХ століття після виокремлення порівняльно-історичного методу дослідження. Як відомо, історія будь-якої 

науки відображає розвиток наук або ж історію світогляду, зокрема картин історичного розвитку вчень, 

фактів, явищ, методологій, уявлень, процесів, проблем, за взаємодією та впливом яких можна простежити в 

просторі і часі. Щоб схарактеризувати певну наукову галузь із погляду її розвитку, необхідно брати до уваги 

не тільки історію думки, а й історію розвитку суспільства в цілому, що не може існувати відокремлено. 

Завдяки теоретичному вивченню особливостей мислення кожної епохи можна визначити історичні 

періоди розвитку тієї чи іншої науки. Протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. постійно зростає 

інтерес до проблем загальної історії лінгвістики та окремих її галузей, які послуговуються попередніми 

надбаннями епох, що полягають в аналізі низки внутрішньосистемних і міжсистемних явищ, виявлених у 

джерелах-стародруках. 

Вивчення загальнослов’янського мовного контексту дозволяє визначити місце певної мови в 

слов’янському мовному світі. Слов’янське мовознавство, зокрема польське, почало розвиватися в період 

Середньовіччя, коли були закладені основи польської літературної мови. Кожен новий період розвитку 

польського мовознавства знаменувався низкою праць, які й до сьогодні відіграють вагому роль в історії 

лінгвістичної науки Польщі, що є складником європейської науки. 

Сучасні технології і можливості дозволяють ознайомитися зі значною кількістю польськомовних 

джерел (зокрема й першоджерел), що репрезентують історію польської мови та польського мовознавства, 

проте у вітчизняній лінгвістиці відсутня українськомовна узагальнювальна праця з історії польського 

мовознавства, що й зумовлює актуальність теми статті. 

Аналіз останніх джерел. Різноаспектним дослідженням польських стародруків, зокрема 

лексикографічних пам’яток різних періодів, або ж безпосередньо укладанням словників польської мови 

займалися М. Банько (Mirosław Bańko), Д. А. Білінська (Joanna A. Bilińska), Г. Вишневська (Halina 

Wiśniewska), Р. Гжегорчикова (Renata Grzegorczykowa), В. Дорошевський (Witold Doroszewski), Р. Дунбар 

(Robin Dunbar), В. Желєзний (Walter Żelazny), Б. Зелінський (Bogusław Zieliński), Г. Карась (Halina Karaś), 

З. Клеменсевич (Zenon Klemensiewicz), А. Марковський (Andrzej Markowski), Л. Мошинський (Leszek 

Moszyński), Б. Отвіновська (Barbarа Otwinowskа), Я. Пузиніна (Jadwigа Puzyninа), Л. Пщоловська (Lucyllа 

Pszczołowskа) та ін.  



 
Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства»           ISSN 2415-7929 

Scientific journal “Current issues of linguistics and translation studies”, 2020, Issue 19 99 

Зважаючи на те, що вищезгадані лінгвісти вели наукову діяльність у різні роки ХХ і ХХІ ст., це 

дозволяє розширити коло проблем, які можуть стати об’єктом історіографічного вивчення польського 

мовознавства, удосконалити вже наявні та збагатити мовознавчу науку новими методами і прийомами.  

Постановка проблеми. У лінгвістичній історіографії як окремій мовознавчій дисципліні поступово 

формується періодизація історії науки, однак проблеми й аспекти дослідження її на кожному конкретному 

етапі розвитку чітко не визначені [2, с. 4]. Не стала винятком і польська лінгвістика, історія розвитку якої 

тісно переплетена з історією розвитку польської мови. У попередній статтях ми зосереджували увагу на 

проблемі періодизації розвитку польського мовознавства, на основних працях, що репрезентують 

середньопольський період, на діалектах польської мови. 

Мета статті – схарактеризувати лексикографічні праці, написані в період Нової Польщі, та 

ознайомити з короткими бібліографічними відомостями про їхніх авторів. Основними джерелами обрано 

електронний сайт «Słowniki dawne i współczesne» [11] та праці З. Клеменсевича [6]. 

Виклад основного матеріалу. Як ми вже зазначали раніше, [3], що найбільш усталеною в 

польській лінгвістиці є періодизація, де виокремлюють дописемний (до середини XII ст.), давньопольський 

(із середини XII – початок XVI ст.), середньопольський (початок XVI – середина або третя чверть XVIII ст.) і 

новопольський (із II половини XVIII ст. і до наших днів) періоди розвитку мови [6]. Цю ж періодизацію 

беруть за основу при вивченні польської літератури та історії мовознавства, бо всі ці галузі тісно 

переплетені через спільний об’єкт вивчення. 

Першою і найбільш вагомою із-поміж лінгвістичних праць цього періоду вважають «Słownik języka 

polskiego» С. Б. Лінде (Samuel Bogumił Linde, 1771–1847), вихідця з бідної німецької родини. У Лейпцигу 

він вивчив польську мову, щоб мати змогу викладати в тамтешньому університеті, де зблизився з 

польськими емігрантами, що й підштовхнуло його укласти польсько-німецький і німецько-польський 

словник. 1794 року С. Б. Лінде став бібліотекарем у Юзефа Оссолінського (польського аристократа, 

бібліографа та історика) у Відні, здійснював подорожі країною з метою пошуку пам’яток старої польської 

літератури, а паралельно збирав матеріал для словника. Згодом змінив концепцію словника, зосередивши 

увагу на його одномовності. 1803 року за пропозицією прусського уряду став керівником німецько-

польського ліцею, відкритого 1805 р. Отримавши численну підтримку, особливо допомогу священика 

А. Чарторийського, 1806 р. почав друкувати словник (1 том – 1807 р., останній, шостий, – 1814 р.), за який 

губернатор Королівства нагородив його золотою медаллю із написом: «За словник польської мови – 

Земляки. 1816» («Za Słownik polskiego języka – Ziomkowie. 1816»). 

Як свідчать науковці, для людини, яка обіймає різні посади у Варшаві, С. Б. Лінде, на жаль, залишив 

не найкращу пам’ять. Це був марнославний, слабкий, хиткий чоловік і опортуністичний чиновник. Але як 

автор Słownikа в історії польської мови він посів чільне місце [6, с. 653]. 

«Słownik języka polskiego» С. Б. Лінде є найбільш відомою польською лексикографічною працею, у 

якій автор для трактування слів часто пропонував глибоку лінгвістичну інформацію з різних галузей. 

Джерелом дослідження науковець обрав словники Г. Кнапіуша (Н. Knapiusz) та М. А. Троца (М. А. Troc), 

друковані видання й рукописи, художні твори, наукові тексти, хроніки, трактати, шкільні підручники, 

публіцистичні та політичні тексти, розмовне мовлення [1, с. 267]. 

Словник написаний польською мовою, але з великою кількістю еквівалентів іншими мовами, 

зокрема німецькою та слов’янськими, що дозволило підсилити інтерес до видання в науковців з інших країн 

та вплинути на тенденції укладанні словників інших мова, наприклад, словник чеської мови Й. Юнгмана та 

словник російської мови В. Даля. Це перший одномовний словник польської мови, що містить як польські 

дефініції, так і цитати з творів польських авторів. Водночас його можна вважати і багатомовним та 

історичним і етимологічним словником. С. Б. Лінде відгукнувся на прохання членів Товариства приятелів 

наук розробити нормативний словник, даючи лише приклади зразкової польської мови, але через обмежені 

знання польської літературної мови він погодився, що деяка інформація буде введена до словника коректорами. 

Словник містить 60 тис. словникових статей, укладених алфавітно-гніздовим способом; у ньому 

близько 2000 власних назв і близько 5000 слів, придуманих автором (з їхньою допомогою С. Б. Лінде 

намагався заповнити лексичні прогалини в польській мові, які він помітив, порівнюючи польську з іншими 

слов’янськими мовами). Саме в цьому словнику було започатковано принцип, що основною формою 

дієслова виступає інфінітив. Кількість слов’янських еквівалентів становить близько 250 тис слів (однак 

С. Б. Лінде надмірно розчленував слов’янські мови на діалекти). Цитати, яких у словнику близько 200 тисяч, 

автор брав із майже 850 творів близько 400 авторів [7]. 

Як уже зазначалося вище, дефініції часто брав зі словників Г. Кнапіуша і М. Троца, міг використати 

цитату без вказівки на джерело. Цитати часто модифікував, наприклад скорочував так, щоб краще 

ілюстрували значення (таким чином дещо нівелював філологічний аспект, віддаючи перевагу практичній 

потребі. Щоправда, існує думка, що змінювати і скорочувати цитати могли і коректори та видавці). Не 

завжди давав детальну бібліографічну інформацію, іноді цитував пізніші, менш достовірні джерела, замість 

першодруків, подекуди допускав помилки при порівнянні матеріалів з інших слов’янських мов (можливо, 

тому, що С. Б. Лінде не знав інших слов’янських мов, крім польської). Проте ці недоліки є незначними, 

якщо порівняти розміри і вагомість словника [7]. 
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Дослідники словника вважають одним із вагомих недоліків словника те, що матеріалом для нього 

стали джерела з 1550 до 1800 року, тоді як варто було охопити також пам’ятки до середини XVI ст. По-

друге, С. Б. Лінде користувався лише друкованими пам’ятками, літературні рукописи до уваги не брав. По-

третє, у багатьох випадках не враховував полісемію, подаючи лише одне значення слова; цитати міг брати 

не з літературного джерела, а з іншого словника. Друге видання також мало певні недоліки, зокрема 

помилки в етимології та значеннях окремих слів. 

Проте, незважаючи на усі вищезгадані зауваження, «Słownik języka polskiego» С. Б. Лінде – це 

найбільш знакова праця польської лексикографії, яка стала джерелом і взірцем для всіх наступних праць 

такого зразка. Це перший і єдиний історичний словник, який із моменту появи не мав собі рівних не лише в 

слов’янській науці, а й у європейській. З. Клеменсевич прирівняв його до «Словника німецької мови» 

Я. Грімма [6, с. 655]. 

1861 року з’явився другий словник польської мови – «Słownik wileṅski» (опублікований у Вільно; 

використовувана абревіатура – SWil), який увійшов до переліку найбільш вагомих словників ХІХ ст. 

Словник двотомний, складається із 144 аркушів, написаний групою авторів, із-поміж яких А. Жданович 

(Aleksander Zdanowicz, 1808–1868), В. Коротинський (Wincenty Korotyṅski, 1831–1891), В. Томашевич (Walerian 

Tomaszewicz, 1819–1861), Б. Ф. Трентовський (Bronisław Ferdynand Trentowski, 1808–1869), Я. Філіпович 

(January Filipowicz, 1815–1869), Ф. Чепєлінський (Florian Czepieliṅski, 1822–1900), М. Б. Шишко (Michał 

Bohusz Szyszko, 1811–1877) (детальну інформацію про авторів можна знайти на сайті http://www./ 

leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/36/slownik-jezyka-polskiego-wilno-1861).  

Його мета – створити підручний словник, який передавав би всю красу польської мови від 

найдавніших часів аж до періоду укладання словника. Словник мав бути розрахований не тільки на 

науковців, а й на всіх, хто послуговується мовою [6, с. 656]. 

Праця написана польською мовою, містить здебільшого польську лексику, проте наявні також і 

іншомовні слова, біля яких є вказівка на причини запозичення, а окремі польські терміни супроводжують 

їхні латинські відповідники. Словник нараховує близько 110 тис. словникових статей, розташованих в 

алфавітному порядку. Поряд автори використали і гніздове упорядкування для демінутивних та 

пейоративних форм описуваних слів. Недоліком є те, що не винесено окремо слова, що починаються 

літерами із діакритичними позначками, так званими крескованами (наприклад, літери C i Ć трактувалися як 

варіанти одного знака) [8].  

Основою двотомного словника став словник С. Б. Лінде, який автори намагалися доповнити новими 

словами з інших словників, наприклад, К. Мронговіуша (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz), номенклатурою 

різних галузей науки, новотворами, провінціоналізмами і запозиченнями, якими користувалися різні 

письменники під час розквіту грамоти після 1800 року [6, с. 656]. 

Окрім традиційних структурних елементів сучасних словників (титульна сторінка, передмова та 

список скорочень), праця містить список «неправильних слів» («słów nieforemnych», тобто неправильних 

дієслів), перелік онімів – слов’янських імен та географічних назв. Уживання багатьох слів ілюструється з 

допомогою типових виразів або фразеологізмів. 

Довжина і тип визначень в окремих словникових статтях із записом залежать від характеру одиниці, 

що описується. Цитати дозволяють розуміти, що польська мова відрізняється стилістично, хронологічно і 

регіонально. Різностильові цитати взято із джерел різних хронологічних періодів та територій. Автори 

послідовно використовують інфінітив як початкову форму дієслів. У словнику використовується 

крескований е [8]. 

Проте, як зауважує З. Клеменсевич, «Słownik wileṅski» слід оцінювати дещо по-іншому: все-таки він 

не мав ані наукового характеру, ані наукового призначення, оскільки у цитатах відсутні імена авторів та 

назви творів, звідки вони були взяті. Багато слів, зафіксованих у словнику, не мають права на існування в 

мові і могли використовуватися лише у химерній міфології. Водночас, якщо врахувати, що словник 

видрукуваний у достатній кількості, тобто завжди міг бути «під руками», тоді як друге видання С. Б. Лінде 

було малотиражне, то ця робота заслуговує уваги і має визнану репутацію в історії мови [6, с. 656]. 

Чергова ідея створити новий польський словник з’явилася 1889 року в Яна Карловича (Jan 

Karłowicz, 1836–1903), члена-кореспондента Академії наук у Кракові, члена Познанського Товариства 

друзів науки, професора музичної консерваторії у Варшаві, людини з надзвичайно широким колом інтересів 

та великою ініціативою. Він заснував журнал «Wisła» (1887), у якому друкував низку найважливіших 

дисертацій у галузі етнографії, етнології та соціології. Також цікавився питаннями мовознавства, зокрема 

литовською мовою, східними мовами, кашубським діалектом та польською ономастикою. Однак 

найважливіші праці Я. Карловича стосуються лексикографії: «Słownik gwar polskich» («Словник польських 

говірок»), «Słownik wyrazów obcego…» («Словник іншомовних слів…»), «Słownik języka polskiego» / «Słownik 

warszawski» («Словник польської мови», відомий як «Варшавський словник», на якому й зупинимося). 

Перші три томи «Słownikа języka polskiego» (1900–1927) вийшли під редакцією Я. Карловича (Jan 

Karłowicz, 1836–1903), А. Кринського (A. A. Kryński, 1844–1932) та В. Нєдзьвєдзкого (W. Niedźwiedzki, 

1849–1930). Ідейним натхненником був Я. Карлович (детальна інформація про авторів – на сайті 

http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/35/slownik-jezyka-polskiego-warszawa-1900-1927). Том I був опублікований 

http://www./%20leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/36/slownik-jezyka-polskiego-wilno-1861
http://www./%20leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/36/slownik-jezyka-polskiego-wilno-1861
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1900 року. До 1915 року вийшло шість томів. Війна та повоєнні наслідки затримали публікацію, тому VII 

том вийшов 1919 р., а останній – лише 1927 р. [8]. 

«Słownik języka polskiego», або «Słownik warszawski» (позначають абревіатурою SWar або SW), – це 

остання і найбільша праця польської лексикографії розглянутого періоду. Словник містить матеріали, 

зібрані як із середньовічних джерел, так і з літератури періоду Молодої Польщі [6, с. 657]. 

Словник містить 280 тис. словникових статей, розташованих в алфавітному порядку. Намір редакції 

полягав у тому, щоб «всебічно та максимально впорядкувати скарбницю польської мови». Про створення 

словника, який би відповідав тодішнім потребам, заговорили у 1870-х рр. Робота розпочалася 1889 року 

укладанням вказівок для співавторів, де були передбачені поради щодо необхідності та використання різних 

лексичних одиниць у середовищі майбутніх користувачів, прилюдні обговорення в пресі з метою постійного 

удосконалення цього проекту. 

Автори вирішили опрацювати і ввести у словник усі мовні ресурси, тому ввели не лише старі слова, 

але й їхні діалектні відповідники, записавши їх у дужки і тим самим значно розширивши обсяг та 

можливості праці. Водночас укладачі намагалися залучити матеріали зі словника С. Б. Лінде та Віленського 

словника, додати вилучені раніше слова й неологізми, виокремлені із друкованих і рукописних джерел. 

Також доповнили лексичний матеріал, використовуючи спеціалізовані словники, авторські та власні 

словники, етнографічні джерела [9]. Проте, як будь-яка друкована праця, словник мав певні недоліки: важко 

було тлумачити окремі цитати через відсутність інформації про певні події і явища; не всі дефініції 

відповідали значенню слів; траплялися неправильні етимологічні трактування; у словникових статтях часто 

траплялися просторічні варшавські висловлювання [6, с. 658].  

Словник має як науковий, так і дидактичний характер, містив величезний пласт лексики, коментарі 

та нормативні класифікатори, які допомагають користувачам зорієнтуватися у використанні польської мови 

(це було важливим елементом у часи русифікації та онімечення Польщі). Перевагою стала наявність 

значного ілюстративного матеріалу, що притаманно для наукового словника, проте добір цитат був 

обмежений лише автором або твором. Через недостатність ресурсів для створення академічного словника 

редактори вирішили обмежити середній обсяг праці [9]. Варшавський словник як один із найбільших за 

обсягом і наповненістю польських словників дотепер використовується дослідниками лексики. 

Рідкісною і вагомою лексикографічною працею є етимологічний словник А. Брюкнера – «Słownik 

etymologiczny języka polskiego», який вийшов 1927 р. Протягом усього життя автор досліджував походження 

польських і слов’янських висловів, бо етимологія цікавила його як основа для всіх досліджень культури 

[6, с. 659].  

А. Брюкнер (Aleksandеr Brűckner, 1856–1939) народився в Бережанах. Його життєвий і професійний 

шлях пов’язаний із такими містами, як Тернопіль, Львів, Відень, Берлін. Надзвичайні інтелектуальні здібності 

А. Брюкнера були виявлені вже під час навчання у Львові. Докторську дисертацію написав у 20 років. 

Наукова діяльність сприяла його знайомству з В. Ягичем, Ф. Міклошичем, зокрема останньому він і 

присвятив свій словник, написавши після назви у дужках «Pamięci największego slawisty Franciszka Miklosicha» 

[5]. А. Брюкнера вважають видатною особистість та великим науковцем. Одне з його досягнень – це 

повернення із бібліотеки Петербурга «Свентокшицьких проповідей» та низки інших середньовічних пам’яток. 

Словник А. Брюкнера – це перший повноцінний польський етимологічний словник та один із 

перших у європейському слов’янознавстві. Автор задумав його для широкої аудиторії, зауваживши у вступі: 

«Я вважаю цю книгу своєрідним мовним довідником; нехай його використовують не лише польські 

філологи, але й історики та письменники» [5]. Однак надмірна стислість висловлювання, неповна інформація про 

джерела означали, що всупереч сподіванням автора словник подекуди було важко сприймати. 

Словник містить етимологічні пояснення приблизно 26 000 лексичних одиниць, згрупованих у 

понад 5800 статей. Предметом аналізу є переважно загальні назви, але знаходимо інформацію про майже 

1000 власних назв, і лише деякі з них (близько 150) подано у вигляді незалежних статей (це, наприклад, 

імена Andrzej, Benedykt, Bezprzem, Błażej, Bogusław, Czestoch, прізвиська: Bentkowski, Czacki, Kotarbiński, 

етноніми: Czech, Kaszuba, Litwin, Łemki, Niemiec, історичні назви: Saraceni, Sarmata, Teutoni, Wenedzi; назви 

міст: Berno, Bochnia, Rzym, Warszawa, Wiedeń, гір: Alpy, Giewont, Tatry, річок: Dniepr, Dniestr, Don, Ren, 

Wisła, назви країн і територій: Dania, Rosja, Turcja, Mazowsze, Śląsk). 

Апелятивний лексичний ресурс етимологічного словника переважно становлять архаїзми та 

застарілі слова (або такі, що за звучанням подібні до них), наприклад, dca ‘córa’, lazy ‘żarty, miny’, lepak 

‘zaś’, łoktusza ‘płachta’, łokać ‘pić, żłopać’, man ‘lennik’, mustasia ‘grzywka u czoła pań’ [5]. 

До словника також увійшли маловживані слова, жартівлива лексика, тоді як діалектизми 

використовував неактивно. Автор був надто вимогливим до себе і, відповідно, до власних наукових 

доробків, тому після виходу словника було видано Додатки, що містили вказівки на певні помилки, огріхи, 

недоліки, які А. Брюкнер знайшов у своєму словнику після його виходу в світ [5]. 

Незважаючи на низку переваг словника, науковці все-таки вказують на певні недоліки: відсутність 

певної методики при характеристиці й аналізі мовних одиниць, виокремлених із першоджерел, про які 

відомості відсутні; часто автор пропонує власне трактування без будь-яких вказівок на першоджерело; 

окрема інформація, на думку критиків, дещо перешкоджає сприйманню змісту словника непідготовленим 
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читачем [6, с. 659–660]. Проте ці недоліки ніяким чином не можуть применшити вагомість і значущість 

етимологічного словника для всієї славістики. 

Поряд із вищезгаданими загальновідомими лексикографічними працями варто згадати про інші 

словники, які також мали важливе практичне значення і сьогодні є джерелом для досліджень. 

Ще 1916 року, коли Варшавський словник дійшов до букви S, вийшов «Słownik ilustrowany języka 

polskiego» («Ілюстрований словник польської мови») М. Аркти (Michаł Arctа, 1840–1916), енциклопедиста, 

польського книговидавця, у друкарнях якого надруковано «Słownik wyrazów obcych» (1882), «Słownik 

staropolski» (1914), «Nowoczesnej encyklopedii ilustrowanej» (1937), ілюстрована книга, що містила 2500 

малюнків та інформацію з анатомії, астрономії, архітектури, ботаніки, фізіології, хімії, фізики, 

електротехніки, геології, географії, математики, медицини, мінералогії, космографії, технології, мистецтва і 

багатьох інших наук (1899), які цікавили прогресивну частину польського населення у ХІХ – на початку 

ХХ ст. Видання М. Аркти свідчать про те, що автор віддавав перевагу наочності і вважав, що так легше 

уявити предмети вивчення та зрозуміти особливості побудови, походження й змісту явищ. 
«Słownik ilustrowanу języka polskiego» (1916) М. Аркта створив для широкого кола інтелігенції, щоб 

забезпечити їх зручним, відносно дешевим словником, який би найбільш точно зображав тодішню сучасну 

літературну та живу загальнонародну мову. Автор у словнику не використовував діалекти і жаргони, 

архаїзми та застарілі або рідко вживані слова й запозичення. Натомість із метою сприяти збереженню та 

поширенню автохтонних висловів неабияку увагу приділив фразеології. Словник містив близько 70 тис. слів 

і словосполучень, до кожного з яких за допомогою описових словосполук або синонімів подано значення з 

різними відтінками. Нововведенням, яке відрізняло цей словник від інших, були 4300 ілюстрацій до окремих 

слів [4; 6, с. 658].  

У передмові автор зауважував, що не має на меті конкурувати з усіма вищезгаданим словниками, 

які відображають багатство польської мови через використання даних із різноманітних пам’яток польської 

мови, літературних творів, живого народного мовлення тощо. Тому його словник укладено за дещо іншими 

принципами:  

1) намагання якомога точніше проілюструвати сучасну літературну мову в цілому, зокрема мову 

польської інтелігенції. Тому у словнику відсутні діалектні та жаргонні слова, архаїзми, слова, фрази, 

повністю забуті в мовленні; тут запропоновано лише деякі слова, які найчастіше використовували колишні 

письменники і які не втрачені в пам’яті наших сучасників; 

2) оскільки на меті було створити популярний, доступний та швидкий довідник, то автор залишив 

похідні слова, зміст яких можна зрозуміти самостійно (наприклад, віддієслівні іменники, відприкметникові 

прислівники, зменшувальні й згрубілі прикметники тощо); 

3) введено значний пласт фразеологізмів, щоб запобігти втраті усталених одиниць, які 

відображають дух батьківщини, збагачують мову, передають колорит. Поряд із фразеологізмами вміщено 

багато прислів’їв і приказок; 

4) із-поміж іншомовних слів залишили лише ті, якими постійно послуговуються носії; 

5) мало уваги приділяється граматиці й орфографії, за основу взято «Варшавський словник», який 

повністю відповідає вимогам; 

6) найважливіше нововведення – ілюстрації, бо малюнок може замінити найбільш сумлінні, 

найточніші тлумачення та визначення, а завдяки своїй яскравості – це серйозна допомога у засвоєнні змісту 

дефініції. Малюнки стосуються найрізноманітніших галузей людських знань: астрономії, фізики, техніки, 

анатомії, фізіології, ботаніка, зоології, геометрії, кристалографії, палеонтології, архітектури, військової 

справи, плавання, геології, фізичної географії, сільського господарства, садівництва, медицини, міфології 

тощо, за винятком історії, яка не підпадає під сферу лексики. 

Крім того, автор перерахував усі праці, які він використовував при укладанні свого словника [4]. 

1938 р. у Варшаві почав виходити «Nowy słownik języka polskiego» (1938) під редакцією Т. Лера-

Сплавінського (Tadeusz Lehr-Spławiṅski, 1891–1965), академіка Польської АН, мовознавця і славіста, 

професора Познанського (1919–1921), Львівського (1922–1929) і Краківського (1929–1962) університетів, 

директора Інституту мовознавства в Кракові (1945–1962), автора праць із загальних питань славістики та 

слов’янської акцентології, із польської, чеської, української, російської та інших мов. 

У словнику було представлено літературну та загальнонародну лексику, включно з новими словами. 

Словникові статті містили слово, його етимологію або джерело запозичення, значення, синоніми, граматичні 

відомості та відповідники в інших слов’янських мовах. Автор не використовував ніяких цитат, а лише давав 

посилання на попередні словники. Надруковані були лише слова до літери N, оскільки видавництву 

перешкодила Друга світова війна [6, с. 658; 12]. 

Із нагоди 500-річчям Ягеллонського університету 1900 року вийшов перший том «Słownikа gwar 

polskich» (1900–1911) Яна Карловича, який працював над словником протягом тридцяти років. Після смерті 

Я. Карловича його справу (на основі напрацювань автора) продовжили колеги: І. Лопацінський (Hieronim 

Łopaciṅski, 1860–1906), В. Тачановський (Wacław Taczanowski, 1868–1904) та Ян Лось (Jan Łoś, 1860–1928), 

які видали 6 томів словника.  

На початку ХХ ст. це була перша і єдина праця з діалектології, вагомість і необхідність якої важко 

переоцінити. Проте, традиційно, вона мала певні недоліки, зокрема надано перевагу східним говіркам, тоді 
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як великопольські репрезентовані мало; багато лексем і словосполучень відображають інтелігентську 

лексику; несистематизовано вказано граматичні відмінності, не було уніфікованого орфографічного й 

фонетичного записів; багато відомостей, зібраних із перших вуст, не мають вказівки на місце фіксації та 

реципієнта, що не давало можливості з’ясувати, на якій території поширені ті чи інші варіанти слів; автор не 

зазначав джерел, якими користувався тощо. Тому окремі науковців називали працю Я. Карловича швидше 

не словником, а переліком (списком) висловів, а автора дилетантом у цій справі [6, с. 659, 9]. На нашу 

думку, праця заслуговує уваги саме через те, що вона була першою і може бути джерелом інформації, крім 

того, в оцифрованому варіанті вона є в інтернет-мережі. 

Дослідник історії польської мови і мовознавства З. Клеменсевич також звернув увагу філологів і на 

інші лексикографічні доробки новопольського періоду. Зокрема, 1898 року було видано «Słownik 

frazeologiczny» Г. Галего (H. Gallego) і А. Красновольського (A. Krasnowolski). Праця планувалася як своєрідний 

практичний словник, який допоміг би знайти необхідний відповідник до загальновживаних слів. У словнику 

поряд із фраземами подано звороти з переносним значенням та синонімічні одиниці. Частину матеріалу 

автори взяли з ілюстрованого словника М. Аркти. Додано також роздуми щодо відсутності потреби в 

запозиченій лексиці та описано важливі граматичні й стилістичні нюанси слововживання [6, с. 660] 

1926 року вийшов «Dobór wyrazów» Р. Завілінського (Roman Zawiliński, 1855–1932). Це практичний 

словник синонімів і багатозначних висловів, призначений для того, щоб мовець за потреби міг обрати 

найбільш вдале слово. У словнику вміщено до 20 тис. лексичних одиниць, але немає жодних пояснень та 

прикладів вживання. Це своєрідний посібник із культури мовлення [6, с. 660]. 

Також практична потреба зумовила вихід у світ ще однієї лексикографічної праці – «Słownik 

staropolski», яку уклали А. Красновольський і В. Нєдзведзький (1914). Він містить 26000 слів і словосполучень 

вибраних зі Словника Лінде, Варшавського і Віленського словників та інших з джерел. У праці відсутні 

приклади. Проте вона могла допомогти науковцям, які займалися вивченням давніх пам’яток [6, с. 660]. 

Варто згадати і про словники запозичень: у Кракові у 1894–1905 рр. вийшов «Słownik wyrazów 

obcego a mniej jasnego pochodzenia w jezyku polskim» Я. Карловича, 1928 року – «Słownik wyrazów obcych» 

М. Аркти. Перед початком Другої світової війни видано «Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych» під 

редакцією С. Лама (S. Lam), що містив 60000 словникових статей із вказівками про походження слів, їхню 

вимову, прислів’я, цитати, скорочення і трактування термінів [6, с. 661]. Така лексикографічна активність 

свідчить про інтерес не тільки мовознавців, а й інших верств населення до питань формування як власне 

польської розмовної, так і польської наукової мови, що відіграє важливу роль для культурного розвитку 

суспільства, зокрема Польщі. 

Висновки. У період Нової Польщі продовжується боротьба інтелектуальної еліти проти латинізації, 

онімечення, русифікації, визначається місце польської мови в науці й дидактиці. Польська літературна мова 

розвивається на народній національній основі, що й зумовило потребу її нормалізації й кодифікації, що й 

намагалися зробити різногалузеві словники, проаналізовані вище. Таким чином, підтверджуємо усталену 

думку, що словник є результатом пізнавальної діяльності людства, показником культури народу, носієм його 

досвіду. Це своєрідні інформаційні джерела, робота над створенням яких вимагає глибоких знань і великих 

зусиль. Тому всі лексикографічні, орфографічні, граматичні праці, написані до початку комп’ютерної ери, 

заслуговують на особливе схвалення, оскільки це кропітка, відповідальна і тривала праця. Сучасна 

лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потребу в найрізноманітніших видах інформації про 

слово, активно використовує можливості сучасної комп’ютерної техніки. І цим варто скористатися, щоб 

можна було якнайкраще ознайомитися зі здобутками і напрацюваннями науковців минулих століть.  

Перспективи використання результатів дослідження. Активізація історіографії лінгвістики таки 

сприяє актуалізації відповідних дисциплін, зокрема й історії польського мовознавства. Перспективу 

дослідження вбачаємо в системному описі граматичних праць, створених у добу Нової Польщі. 
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРІЗВИЩ СЕЛА БОЖИКІВЦІ  

ДЕРАЖНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті здійснено аналіз прізвищ села Божиківці. Матеріалом для дослідження послугувало 649 прізвищ. З’ясовано, 
що більше прізвищ, мотивованих апелятивами, менше – власними назвами. Антропоніми з непрозорою семантикою 
становлять 2–3 %. На І часовому зрізі домінували лексико-семантичні утворення, на ІІ і ІІІ – морфологічні. 
Найпродуктивнішими формантами є -ук/-’ук/-чук, -ськ/-цьк. 

Ключові слова: антропонім, лексико-семантичний аналіз, лінгвістичний аналіз, онім, прізвище, словотвірний аналіз. 
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LINGUISTIC ANALYSIS OF THE SURNAMES OF THE VILLAGE  

OF BOZHYKIVTSI, DERAZHNYAN DISTRICT, KHMELNYTSKYI REGION: 

DIACHRONIC ASPECT 
 

In the article the surnames of the village Bozhykivtsi are analyzes.  At the same time, it is indicated that today significant 
successes have been in general achieved in the study of anthroponymic heritage of Ukraine, in particular, the surnames of Hutsul 
region (B. B. Blyzniuk), Boykivshchyna (G. E. Buchko), Lubenshchyna (L. O. Kravchenko), Opillya (H. D. Panchuk), Upper 
Transnistria (I. D. Farion), etc. 

The purpose of our research is to analyze the anthroponyms of the village of Bozhykivtsi and to carry out their lexical-
semantic and word-forming characteristics on three time periods (1855, 1946 – 1949 and 1986 – 1990), to show the changes in the 
composition on the basis of a comparative analysis of the surnames. 

The funds of archives were the sources of the study of surnames, as a result of which a card index was compiled. The 
material for the study was 649 surnames. 

The word-forming-structural analysis of surnames of the village of Bozhykivtsi allowed to distinguish morphological and 
lexical-semantic formations. 

Anthropo unitst of the village Bozhikivtsi that has been formed by the lexico-semantic way are motivated by: 1) onymic 
vocabulary: a) surname, corresponding to the personal name; b) surnames corresponding to toponyms; 2) appellate vocabulary: 
a) surnames related to nouns: non-derivatives and derivatives; b) surnames related to composites; c) surnames related to adjectives. 

The morphological way of creating anthroponyms is represented only by suffixation.  Surnames are formed with the help 
of patronymics (-евич / -ович, -ич), polyfunctional (-енк-о, -ук / -’ук, -чук, -ик, -ськ-ий / -цьк-ий, -ак / -’ак, -чак, -к-о, -ець, -ан/-’ан, -
унь, -л-о, -ій, -ок, -ач), possessive (-ов / -ев / -єв / -ів , -ин / -ін) formants. 

Thus, it has been established that 44% of the surnames of the first period are preserved in the third time period, so 56% 
of anthroponyms are new, which is primarily due to the migration of the inhabitants. 

It was found that at all stages, more names motivated by appeals, less – proper names. Anthroponyms with uncertaine 
semantics consist 2-3%. 

Lexical-semantic formations dominated in the first time period, and the morphological one in the second and third 
periods. The most productive forms wereук/-’ук/-чук, -ськ/-цьк. 

Keywords: anthroponym, lexical-semantic analysis, linguistic analysis, onym, surname, word-formation analysis. 

 

Постановка проблеми. Наше прізвище – це не сухий, позбавлений смислу паспортний знак. Це 

живе слово, пам’ять роду. І якщо одне прізвище несе в собі історію роду, то всі разом вони складають 

історію народу [1, с. 39]. Для того щоб поглибити знання про свій рід, народ, варто досліджувати прізвища, 

які несуть у собі багато інформації, у синхронії та діахронії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому сьогодні досягнуто значних успіхів у вивченні 

антропонімної спадщини України. Схарактеризовано прізвища Гуцульщини (Б. Б. Близнюк) [див.: 2], 

Бойківщини (Г. Є. Бучко) [див.: 3], Лубенщини (Л. О. Кравченко) [див.: 4], Опілля (Г. Д. Панчук) [див.: 5], 

Верхньої Наддністрянщини (І. Д. Фаріон) [див.: 6] тощо. Однак антропонімія Хмельницької області не є 

повністю дослідженою: принагідно її вивчали В. О. Горпинич і Ю. К. Редько; Волочиський, Летичівський і 

Хмельницький райони дослідила О. М. Ющишина [див.: 7], Новоушицький, Віньковецький, Ярмолинецький 

райони вивчає Я. М. Афадєєва; Чемеровецький район – О. П. Шатковська, Ізяславський район – Т. Мороз. 

Антропоніми Деражнянського району досі не були об’єктом дослідження, що і зумовлює актуальність 

обраної теми.  

Мета нашої розвідки – проаналізувати антропоніми села Божиківці та здійснити їхню лексико-

семантичну і словотвірну характеристики на трьох часових зрізах (1855 р., 1946–1949 рр. і 1986–1990 рр.), 

на основі зіставного аналізу показати зміни, які відбулися в складі прізвищ. 

Джерелами дослідження прізвищ послужили фонди архівів (сповідальна відомість, господарська 

книга, алфавітна книга господарств, особові рахунки робітників, інженерно-технічних працівників, 
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службовців крохмального заводу, річний звіт Божиковецького крохмального заводу, «Книга Пам’яті 

України. Хмельницька область»); унаслідок опрацювання яких укладено картотеку. Матеріалом для 

дослідження послугувало 649 прізвищ. 

Виклад основного матеріалу. Найдавнішим відомим для нас історичним документом, у якому 

найбільш повно зафіксовано прізвища мешканців села Божиківці, є сповідальна відомість за 1855 р. Вона 

відображає кількісний, віковий і соціальний склад селянських родин, які у 1855 році сповідувалися і 

причащалися у Параскевській церкві, а також тих осіб, які цього не зробили. Традиція переписувати у такий 

спосіб мешканців села була запроваджена в Російській імперії (переважно Лівобережжя України) ще у 1697 р. 

з метою контролю за надходженнями до казни зборів, які стягувалися з розкольників та іновірців. У 1722 р. 

цей захід було поширено на все населення. Тому при кожній церкві складалися списки парафіян, які у дні 

Великого Посту (Святої Чотиридесятниці) приходили на сповідь та приймали причастя. Указом Сенату від 

16 квітня 1737 року парафіяльним священикам наказувалося «сочинить прихожанам своим всякого чина 

мужеска и женска пола, от престарелых и средовечных, сущего младенца, именные по чинам и домам, 

верные, с показаним комуждо лет от рожденияих, росписи, и на тех росписях, кто из оных прихожан в одни 

святые четыредесятницы исповедывались и святых тайн приобщались». До указу була додана форма, згідно 

з якою належало складати розписи [8]. Після приєднання наших земель до Російської імперії практику 

ведення сповідальних відомостей було запроваджено і тут. 

Зауважимо, що сповідні розписи – (книги, відомості) – документи церковного обліку населення, 

формуляр якого складався з 1) преамбули, 2) власне розпису, впорядкованого у формі таблиці, 

3) підтвердження достовірності поданих даних, скріплених підписом священника.  

У преамбулі містилася інформація про церкву, за якою закріплена парафія села, та 

священнослужителя, який її очолював. Розпис містив такі складові: у першій графі визначався порядковий 

номер будинків чи дворів, у другій – кількість людей, які мешкали в них, окремо чоловіків і жінок. Якщо 

сім’я була повною, то прізвище найчастіше записувалося одне для всіх її членів, указувалися ім’я і по 

батькові подружжя та лише імена їхніх дітей (спочатку фіксували імена хлопчиків, потім дівчаток). Двори 

розписували за становим принципом: спершу називали ті, що належали духовним особам, потім – 

військовим, державним селянам, поміщицьким селянам, посполитим. Окремо позначали бездвірні хати. 

Наступна графа фіксувала вік кожної особи.  

Офіційно сповідні розписи були скасовані 1917 року, але в деяких храмах священики продовжували 

їх вести, тому у фондах церков, духовних правлінь, єпархіальних управлінь і духовних консисторій вони 

збереглися за більш пізній період [9]. 

Важливо відзначити, що науковці досліджують сповідальні книги для вивчення генеалогії, 

соціальної структури суспільства, демографічних процесів, форм сімейної організації, антропонімічних 

особливостей певного періоду. Безумовно, інші архівні документи, наприклад, господарські книги, річні 

звіти тощо, також є важливим джерелом антропонімного матеріалу, однак не таким повним. 

У Державному архіві Хмельницької області збереглася лише одна сповідальна книга с. Божиковець 

за XIX ст. – 1855 р., з якої вибрано прізвища – це наш перший часовий зріз; за XX ст. маємо 5 документів: 

список колгоспників і колгоспниць колгоспу «Петровського» с. Божиковець, які не виробили мінімуму 

трудоднів (1946 р.), господарська книга (1947–1949 рр.), особові рахунки робітників, інженерно-технічних 

працівників, службовців крохмального заводу (1947 р.) та річний звіт Божиковецького крохмального заводу 

за 1948 рік, «Книга Пам’яті України. Хмельницька область» – другий часовий зріз; особові рахунки 

робітників, інженерно-технічних працівників, службовців крохмального заводу (1986 р.), алфавітна книга 

господарств (1986–1990 рр.) – третій часовий зріз. 

Так, за 1855 р. нами виокремлено 94 прізвища (без повторів; навіть якщо в сповідальній книзі 

прізвище Пугач зафіксовано двічі, а Загребельний тричі, ми виписували їх один раз). Найстаршими 

жителями села тоді були 70-річна Марія Тимчук, 71-річний Василь Іванович Купенко, 72-річний Іван 

Іванович Боднар і 77-річний Спиридон Карпович Сопчун. За 1946–1949 рр. виписано 216 прізвищ, за 1986–

1990 рр. – 339 прізвищ.  

Архівні документи дають багатий матеріал для вивчення історії села та життя його мешканців. У 

результаті проведеного дослідження визначено 30 прізвищ, які засвідчено на трьох часових зрізах; лише на I 

і II часових зрізах зустрічаємо 35 прізвищ, на I і III часових зрізах виявили 41 однаковий антропонім (44  % 

прізвищ I-го часового зрізу): Андрійчук, Білоус, Боднар, Борсук, Бучек, Вітковський, Гуменюк, Довгий, 

Дудник, Загородний, Засаднюк, Ільницький, Киндюк, Коваль, Колпак, Кондратюк, Корчевий, Кремінський, Кушнір, 

Медвідь, Мельник, Містюк, Олешинець, Ольшевський, Петровський, Підліснюк, Підсоха, Прилюк, Псярук, 

Пушкар, Рак, Рафаловський, Соболь, Сорока, Стащук, Тимчук, Хворостяк, Шевчук, Шкрабач, Штогрин, Яворський. 

Деякі прізвища мають свої фонетичні й орфографічні варіанти: Боднар – Бондар, Дудник – Дуднік, 

Колпак – Ковпак, Корчевий – Корчовий, Кремінський – Кримінський, Підцоха – Підсоха тощо, що, вірогідно, 

виникли унаслідок малоосвіченості священиків, працівників сільських рад, які вели документацію. Слід 

указати і на великий вплив російської мови, яка насаджувалася українцям.  

На зміни у прізвищевій системі досліджуваного регіону впливав ряд екстралінгвальних факторів, 

головним з яких вважаємо міграцію населення насамперед через воєнні лихоліття, революційні події, 

колективізацію, репресії. 
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Аналіз прізвищевої системи досліджуваного регіону за семантикою твірних основ дав змогу 

виділити такі групи антропонімів: відапелятивні, відонімні, із непрозорою семантикою. Дані відображено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Лексико-семантична характеристика прізвищ 
 1855 р. 1946–1949 рр. 1986–1990 рр. 

Онімна лексика 26,6 % 31,9 % 40,7 % 

Апелятивна лексика 71,3 % 65,8 % 56,6 % 

Непрозора семантика 2,1 % 2,3 % 2,7 % 

 

Антропоніми, похідні від особових апелятивів, і антропоніми, похідні від неособових апелятивів, 

складають групу відапелятивних прізвищ. Найчисленнішими серед лексико-семантичних груп є такі: «Назви 

людей за професією, родом занять і соціально-класовою належністю» (Боднар, Дудник, Коваль, Кушнір, 

Лакей, Лірник, Мельник, Олійник, Пастух, Пушкар, Сніцар, Телятник, Токар, Трач, Шевчук), «Назви людей 

за їхніми зовнішніми ознаками» (Білоус, Великий, Головатий, Довгий, Лисий, Сірий, Худик), 

«Фаунонайменування» (Борсук, Бугай, Волков, Когут, Криса, Медвідь, Рак, Соболь, Сорока), 

«Флорономінації» (Березюк, Кокуруза, Хворостяк, Хрін, Цвєтков), «Назви людей за місцем походження або 

проживання та особливостями їх появи в населеному пункті» (Заболотний, Загородний, Загребельний, 

Задворний, Калюжний, Корчевий, Побережний). 

Антропоніми, співвідносні з особовими іменами (церковно-християнськими, слов’янськими 

автохтонними, запозиченими: Андрійчук, Герасимчук, Кондратюк, Костів, Семенюк, Станіславчук, Сура, 

Тимчук, Фєдяєв, Юзвак, Янюк, Яринчук, Яцунь, Ящук) і топонімами (Волинський, Житомирський, 

Кремінський, Чорторижський) формують групу відонімних ПН і прізвищ. 

Здійснений нами словотвірно-структурний аналіз прізвищ с. Божиківці дозволяє виокремити 

морфологічні і лексико-семантичні утворення, що й відображено в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Словотвірна характеристика прізвищ 
Способи творення прізвищ 1855 р. 1946–1949 рр. 1986–1990 рр. 

Лексико-семантичний 51 (54,3 %) 95 (44,0 %) 130 (38,3%) 

Морфологічний 43 (45,7 %) 121 (56,0 %) 209 (61,7 %) 

 

Лексико-семантичним способом утворено антропоодиниці с. Божиківці, мотивовані:  

1) онімною лексикою: а) прізвище, співвідносне з особовим іменем (Хома); б) прізвища, співвідносні 

з топонімами (Бачинський, Глуховський, Запоріжський, Рачинський, Тарнаруцький, Тарчинський, Черняхівський);  

2) апелятивною лексикою: а) прізвища, співвідносні з іменниками: непохідними (Біда, Буй,  Криса, 

Медвідь, Мороз, Планета, Рак, Сирота, Соболь, Сорока, Хрін) і похідними (Дехтяр, Дудник, Килимник, 

Коваль, Пиріжок, Пушкар, Токар, Тютюнник, Швець); б) прізвища, співвідносні з композитами (Білоус, 

Вовкотруб, Кривонос, Кулібаба, Макодзеба, Наточисело, Роздайгора, Свинобой, Твердохліб); в) прізвища, 

співвідносні з прикметниками (Варгатий, Гикавий, Головатий, Довгий, Задворний, Корчевий, Кривий, 

Побережний, Рудий, Рябенький, Чорненький). 

 

Таблиця 3 

Продуктивність прізвищевих формантів 
Суфікси Кількість у 1855 р. Кількість у 1946–1949 рр. Кількість у 1986–1990 рр. 

-ук/-’ук/-чук 17 (18,1 %) 34 (15,7 %) 53 (15,6 %) 

-ськ/-цьк 12 (12,8 %) 30 (13,9 %) 55 (16,2 %) 

-ик 4 (4,4 %) – 1 (0,3 %) 

-ак/-’ак/-чак 4 (4,4 %) 2 (0,9 %) 9 (2,7 %) 

-енко 1 (1,0 %) 5 (2,3 %) 9 (2,7 %) 

-евич/-ович 1 (1,0 %) 4 (1,9 %) 7 (2,1 %) 

-ів/-ов 1 (1,0 %) 17 (7,9 %) 42 (12,4 %) 

-ин/-ін 1 (1,0 %) 8 (3,7 %) 11 (3,2 %) 

-ець 1 (1,0 %) 2 (0,9 %) 3 (0,9 %) 

-ач 1 (1,0 %) 1 (0,5 %) 1 (0,3 %) 

-к-о – 8 (3,7 %) 10 (2,9 %) 

-ан/-’ан – 6 (2,8 %) 4 (1,2 %) 

-ок – 2 (0,9 %) 1 (0,3 %) 

-л-о – 2 (0,9 %) – 

-ій – – 1 (0,3 %) 

-ун’ – – 2 (0,6 %) 

 

Морфологічний спосіб творення антропонімів представлений лише суфіксацією. Прізвища утворено 

за допомогою патронімних (-евич / -ович, -ич: Андрусевич, Антонович, Граматович, Карасевич, Назаревич), 

поліфункціональних (-енк-о, -ук / -’ук, -чук, -ик, -ськ-ий / -цьк-ий, -ак / -’ак, -чак, -к-о, -ець, -ан/-’ан, -унь, -л-

о, -ій, -ок, -ач: Голубенко, Купенко, Максименко; Костюк, Кухарчук, Печерук; Москалик, Худик; Гвоздіцький, 
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Ігнатовський, Петровський; Кащак, Шуфляк, Яринчак; Голінко, Чубатько; Дубан, Строян; Козунь; 

Гоцайло, Шпортило; Бородій; Шкрабач), посесивних (-ов / -ев / -єв / -ів , -ин / -ін: Григор’єв, Івахов, Костів, 

Матвейцев; Владин, Ломакін) формантів. Відсотки зазначено в Таблиці 3. 

На першому часовому зрізі найпоширенішими є такі форманти: -ук/-’ук/-чук, -ськ/-цьк, -ик, -ак/-’ак/-

чак; на другому: -ук/-’ук/-чук, -ськ/-цьк, -ів/-ов, -ин/-ін, -ко; на третьому: -ськ/-цьк, -ук/-’ук/-чук, -ів/-ов, -ин/-

ін, -ко. Отже, бачимо, що тільки 2 суфікси є однаково продуктивними на усіх періодах – -ук/-’ук/-чук, -ськ/-

цьк. Водночас, окрім того, що спостерігаємо зростання кількості морфологічних утворень на другому і 

третьому часових відрізках, збільшується і асортимент формантів.  

Таким чином, встановлено, що на третьому часовому зрізі збережено 44 % прізвищ першого 

періоду, тобто 56 % антропонімів є новими, що насамперед пов’язано з міграцією населення.  

З’ясовано, що на усіх етапах більше прізвищ, мотивованих апелятивами, менше – власними 

назвами. Антропоніми з непрозорою семантикою становлять 2–3 %.  

На І часовому зрізі домінували лексико-семантичні утворення, на ІІ і ІІІ – морфологічні. 

Найпродуктивнішими формантами є ук/-’ук/-чук, -ськ/-цьк. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТОВАРОНІМІЇ ВІДАПЕЛЯТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
 

Стаття присвячена дослідженню відапелятивних власних назв машин та апаратів з погляду мотивування 
семантики. Під час дослідження звернено увагу на продуктивні групи власних назв промислових товарів до яких 
зараховуємо: антропоцентричні номінації, зоолексеми, флоролексеми, назви явищ та процесів природи, мистецькі поняття, 
космічну лексику, просторові поняття, назви побутового характеру, технічна лексика, темпоральні лексеми, математичні 
поняття та спортивні терміни. 

Ключові слова: відапелятивна номінація, власна назва, прагматонім, товаронім. 
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PECULIAR LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF TOVARONYMS  

OF APPELLATIVE-BASED ORIGIN  
 

Tovaronym is mainly an artificial onym related to material sphere of human activity, which characterizes proper name of a 
product, i.e. object designed for trade or exchange. When analyzing proper names of industrial products that function in modern 
Ukrainian, we registered 825 names based on appellative. They include: names of apparatuses related to sound and image transmission 
(594; 72%); proper names of household appliances that are used to facilitate household chores (131; 15,88%); names of means of 
transportation (100; 12,12%). A significant amount of proper names of industrial products is interrelated with approximation to the 
appellative, which can be explained by the name’s functioning peculiarity, namely such onym does not need an additional 
explanation; it is generally known, easy to remember, which is considered to be a positive feature in terms of advertisement. 

We assume that appellative-based machinonyms motivate such groups of lexeme: anthropocentric names (225; 
27,27 %), zoo-lexemes (183; 22,18 %), floro-lexemes (142; 17,21 %), names of natural phenomena and processes (88, 
10,66 %), art notions (45; 5,45 %), astronautic lexemes (31; 3,76 %), space notions (27; 3,27 %), everyday-character 
notions (24; 2,91 %), technical notions (23; 2,79 %), temporal lexemes (15; 1,82 %), mathematical notions (11; 1,33 
%), sports terminology (11; 1,33 %). 

Appellative-based tovaronyms are mostly motivated by lexemes that have positive semantics, render pleasant 
associations for consumers, and have symbolic meaning for ethnos, indicate on the place of production of a certain denotative. 
Regarding separate pejorative names, they are mostly widespread in slang forms, their sounding or spelling being the reason of 
their appearance.   

Keywords: appellative-based nomination, proper name, pragmatonym, tovaronym. 

 

Товаронімікон – особливий клас онімної системи мови, який досить тісно пов’язаний із 

життєдіяльністю людини. Оніми такого типу наділені певними ознаками в більшій чи меншій мірі та 

вирізняються з-поміж інших денотатів, оскільки сформувалися в результаті свідомого назвотворчого 

процесу. В Україні власні назви матеріальних об’єктів почали досліджуватися фактично лише у ХХІ ст., 

причому переважно паралельно зі студіюванням інших розрядів пропріативів. Це, зокрема, стосується робіт 

Ю. А. Грушевської [1], О. Ю. Карпенко [2], М. А. Курушиної [3], С. О. Шестакової [4], які мають описовий 

характер. Проте дослідження особливостей семантики твірної основи товаронімії, зокрема відапелятивних 

похідних,на сьогодні не здійснювалося, що й визначає актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – комплексна характеристика власних назв машин та апаратів з погляду 

семантики твірної основи. 

Реалізація вказаної мети передбачає виконання таких завдань: 

1) окреслити суть поняття «товаронім»; 

2) зібрати і систематизувати власні назви промислових товарів, відапелятивного походження, що 

функціонують на території України; 

4) визначити продуктивні групи мотивування відапелятивнихвласних назв машин та апаратів. 

Об’єкт дослідження –є система власних назв промислових товарів. 

Предмет дослідження – лексико-семантична характеристика товаронімії. 

Джерельною базою є 825 назв товарів широкого вжитку сучасного українця, зібраних із 

спеціальних видань виробників, журнальних статей, рекламних оголошень, прайс-листів, Інтернет-сайтів.  

Мета і завдання роботи зумовили використання таких методів дослідження, як описовий (для 

інвентаризації, класифікації та інтерпретації товаронімів), статистичний (для кількісного підрахунку 

одиниць з метою виявлення продуктивності окремих груп найменувань), а також метод польової лінгвістики 

(робота з носіями мови). 

Товаронім – це переважно штучний онім, пов’язаний із матеріальною сферою людського життя, що 

описує власну назву окремого товару, тобто об’єкта, призначеного для продажу чи обміну. Серед них: 
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номінації апаратів, пов’язаних з передачею звуку і зображення (594; 72 %):«Кедр», «Малятко», «Піонер»; 

власні назви побутових приладів, що використовуються для полегшення насамперед домашніх робіт (131; 

15,88%): «Бриз», «Вітерець», «Гном»; найменування транспортних засобів (100; 12,12 %): «Калина», 

«Неоплан»,«Орлятко».Значна кількість власних назв промислових товарів взаємопов’язана з близькістю 

цього шару лексики з апелятивом, що пояснюється особливістю функціонування назви, а саме такий онім не 

потребує додаткового пояснення, є загальновідомими, легко запам’ятовується, що вважається позитивною 

рисою з погляду реклами.  

На нашу думку, відапелятивні машиноніми мотивують такі групи лексем: 

– антропоцентричні номінації (225; 27,27 %). Досить часто людина не лише бере участь у 

назвотворенні, але й наділяє денотати своїми ознаками. Насамперед це стосується найменувань що 

стосується вад людини, причому, зважаючи на пейоративну спрямованість номінації, такі пропріативи часто 

трапляються серед неофіційних форм машинонімів: «Горбатий» (сленгова назва автомобіля «ЗАЗ-965») – 

«Який має горб, горби; вкритий горбами» [5;с. 125.]; «Каліка» (сленгова назва автомобіля «Москвич Aleko») – 

«Той, хто позбувся якої-небудь частини тіла або втратив здатність рухати нею [5; с. 211]; фотоапарат 

«Ліліпут» – «Неприродно мала на зріст людина; карлик» [7; с. 515]. Часто фіксуємо назви, що вказують на 

професію, рід діяльності людини, заняття за певними інтересами або подібні атрибути: радіоприймач 

«Витязь» – «Хоробрий воїн, герой, богатир» [4; с. 524], «Геолог» – «Фахівець з геології» [5; с. 51], «Кобзар» – 

«Український народний співець, що супроводить свій спів грою на кобзі» [7; с. 200]; 

– зоолексеми (183; 22,18 %). Порівняно з іншими об’єктами навколишнього світу, тварини ближчі 

людині за формами існування і тілесності. Уведення зоофорної лексики у світ ономастики спрямоване на 

розширення ролі людини в природі і є закономірним способом її пізнання. Висока частотність таких 

назвпов’язана зі словами на позначення насамперед ссавців, зокрема: «Ведмідь» (сленгова назва автомобіля 

«ВАЗ-2329 Нива Пікап») – «Великий хижий ссавець з незграбним масивним тілом, укритий густою шерстю» 

[4, с. 316]; аудіоплеєр «Дельфін» – «Велика морська тварина-ссавець з чорною спиною і білим черевом» [5; 

с. 237]; мотоцикл «Пума» – «Великий хижий ссавець родини котячих, що живе в лісах Америки; кугуар» 

[11; с. 388]. Крім того, фіксуємо і найменування птахів: як дорослих: «Зозуля» (сленгова назва автомобіля 

«Chery QQ») – «Корисний перелітний птах-самка зі світло- чи бурувато-сірим оперенням» [6; с. 678]; 

велосипеди «Ластівка» – «Перелітний птах ряду горобцеподібних з вузькими гострими крилами, стрімкий у 

льоті» [7; с. 452] і «Лелека» – «Великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом та довгими ногами» 

[7; с. 474]; так і їхніх дитинчат: «Зозуленя» (сленгова назва автомобіля «ВАЗ 1111 Ока») – «Пташа зозулі» 

[6; с. 678]; велосипед «Орлятко» (пестливе) – «Пташа орла» [8; с. 747]. Трапляються і товароніми, які 

похідні від номінацій комах: пральна машина «Бджола» –«Медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і 

переробляє його на мед» [14; с. 117]; пилосмок «Джміль» – «Корисна як запильник комаха роду бджолиних 

з товстим мохнатим тільцем» [5, с. 263]; велосипед «Метелик» (одиничне від «метелики») – «Ряд комах, що 

мають по дві пари крил, вкритих дрібними лусочками, які зумовлюють яскраве і різноманітне їх 

забарвлення» [7, с. 688]. Сленгові найменування автомобілів можуть мотивуватися і назвами риб: «Акула» 

(«BMW 5XX») – «Велика хижа морська риба» [4, с. 30]; «Сайра» («ToyotaSoarer») – «Тихоокеанська 

промислова риба» [12, с. 16]; «Шпрот» («MitsubishiPajeroSport») – «Дрібна морська промислова риба 

родини оселедцевих» [1, с. 527]; 

– флоролексеми (142; 17,21 %). Флоролексеми є одним із найдавніших пластів лексики сучасної 

української літературної мови, що виступають словотворчим елементом у всіх сферах ономастичної науки. 

Такі оніми надають емоційно-експресивного забарвлення власним назвам товарів, що є досить важливим 

аспектом у сфері реклами. Здебільшого найменування машин і апаратів походять від флоролексем на 

позначення як листяних: телевізор «Айва» – «Південне плодове дерево родини яблуневих» [4, с. 25]; 

відеокамера і телевізор «Берізка» (пестливе) – «Лісове білокоре дерево з тоненьким довгим гіллям і 

серцевидним листям» [4, с. 160]; велосипед «Горобинка» (пестливе) – «Дерево з оранжево-червоними 

ягодами, які ростуть гронами» [5, с. 135], так і хвойних дерев: радіоприймач «Кедр» – «Південне 

вічнозелене хвойне дерево» [7, с. 138]; фотоапарат «Ялинка» (пестливе) – «Високе хвойне вічнозелене 

дерево родини соснових» [14, с. 642]. Фіксуємо і похідні від номінацій квітів: велосипед «Мальва» – 

«Багаторічна декоративна рослина з високим стеблом і великими яскравими квітами, зібраними по кілька в 

пазухах листків, іноді в китицеподібні суцвіття; рожа» [7, с. 614]; фотоапарат «Нарцис» – «Трав’яниста 

цибулинна рослина з лінійними листками та білими або жовтими запашними квітками» [8, с. 159]; 

аудіоплеєр «Фіалка» – «Трав’яниста рослина родини фіалкових із фіолетовими, рідше жовтими, білими або 

різноколірними квітками [13; с. 582]; крім того – трав: аудіоплеєр «Рута» – «Багаторічна напівкущова або 

трав’яниста рослина родини рутових, яка містить у собі ефірну олію» [10, с. 913]; пилосмок «Меліса» – 

«Трав’яниста багаторічна медоносна рослина, з білими або жовтими квітками та лимонним запахом, з якої 

добувають ефірне масло» [7, с. 669]; відеокамера «Імбир» – «Тропічна трав’яниста рослина, м’ясисте 

кореневище якої багате ефірними оліями» [7, с. 18]; та назв кущів, здебільшого таких як: автомобіль 

«Калина» («Лада-Калина») – «Кущова рослина родини жимолостевих, що має білі квіти й червоні гіркі 

ягоди» [7, с. 76]; «Лавр» (сленгова назва автомобіля «NissanLaurel») – «Південне вічнозелене дерево або 

кущ, висушене листя якого вживають як приправу до страви» [7, с. 430]; 
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– назви явищ та процесів природи (88, 10,66 %). Використання загальновідомих понять, зокрема 

номінацій природних явищ, не лише породжує певні асоціації у людини, але й на підсвідомому рівні наділяє 

їх певними характеристиками, що позитивно впливає на маркетинг. Насамперед, це лексеми, на позначення 

руху повітря: пилосмок «Бриз» – «Легкий береговий вітер, який дме вдень з моря, а вночі з суші» [4, с. 235]; 

велосипед і фен «Вітерець» (пестливе) – «Більший або менший рух потоку повітря в горизонтальному 

напрямі» [4, с. 687], комбайн і пилосмок «Вихор» – «Рвучкий круговий рух вітру» [4, с. 534]; та кругообігу 

води у природі, зокрема: аудіоплеєр і холодильник «Іній» – «Тонкий шар кристалів льоду, що утворюється 

осіданням водяної пари з повітря на охолоджені предмети» [7, с. 29]; радіотелефон «Роса» – «Краплі води, 

що осідають на поверхні ґрунту, рослин та інших предметів, коли з ними стикається охолоджений 

приземний шар повітря» [11, с. 881]; телевізор «Сніжок» (пестливе) – «Атмосферні опади у вигляді білих 

зіркоподібних кристалів чи пластівців, що становлять собою скупчення таких кристалів» [12, с. 423];  

– мистецькі поняття (45; 5,45 %). Твірними лексемами для товаронімів є назви певних жанрів, 

зокрема музики: радіоприймач «Блюз» – «Жанр вокального та інструментального музичного мистецтва, що 

належить головним чином до джазу» [4, с. 62]; радіотелефон «Вальс» – «Плавний парний танець, що 

виконується під музику з розміром в 3/4 такту» [4, с. 288]; радіоприймач «Джаз» – «Вид розважальної, 

перев. танцювальної музики» [5, с. 261]; літератури: проектор «Казка» – «Розповідний народнопоетичний 

або писемно-літературний твір про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил» [7, 

с. 71]; магнітофон «Легенда» – «Народне сказання або оповідання про якісь події чи життя людей, оповите 

казковістю, фантастикою» [7, с. 460];  

- космічна лексика (31; 3,76 %). Слова, пов’язані з космічним простором, завжди мали певний 

романтичний ореол, що сприяло активізації купівельної спроможності покупців, до прикладу: радіоприймач 

«Зірка» – «Самосвітне небесне тіло, що являє собою скупчення розжарених газів» [6, с. 576]; аудіоплеєри 

«Комета» – «Небесне тіло, що має яскраве ядро й туманну оболонку, від якої тягнеться довга смуга світла, 

що нагадує хвіст» [7, с. 245] і «Орбіта» – «Шлях руху небесного тіла, штучного супутника землі, 

орбітальної станції і т. ін. у космічному просторі навколо іншого тіла» [8, с. 738];  

- просторові поняття (27; 3,27 %). Традиційна для багатьох пропріативівсемантична група, 

продуктивність якої значною мірою теж зумовлена певною конотацією романтизму: фотоапарат «Зеніт» – 

«Найвища точка небесної сфери над головою спостерігача» [6, с. 560]; проектор, радіоприймач, телевізор і 

фотоапарат «Горизонт» – «Частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості» [5, с. 129]; 

фотоапарати «Захід» – «Одна з чотирьох сторін світу; протилежне схід» [6, с. 380]  

- назви побутового характеру (24; 2,91 %). У більшості ценазви продуктів харчування: «Батон» 

(«УАЗ-452») – «Білий хліб довгастої форми» [4, с. 112.]; «Бублик» (япон. «NissanBluebird») – «Круглий 

крендель із заварного тіста, що має форму кільця» [4, с. 244]; «Пиріжок» («Москвич 2715») – «Печений 

виріб із тіста з начинкою» [6, с. 152]; меблів і предметів інтер’єру: «Крісло» (япон. «ToyotaCresta») – 

«Різновид широкого, переважно м’якого стільця, з бильцями та зручною спинкою» [7, с. 358]; «Лавка» 

(швец. «Scania LTL») – «Те саме, що лава» [7, с. 430]; «Табуретка» («ВАЗ-2105») – «Те саме, що табурет» 

[7, с. 110];  

- технічні поняття (23; 2,79 %). Товароніми такого зразка мають сутнісні характеристики (вказують 

на тип виробу),типу: «В» – «Велосипед», «М» – «Мотоцикл», «Т» – «Трактор».  

- темпоральні лексеми (15; 1,82 %). Лексеми, що вказують на часові проміжки різної тривалості, 

теж досить часто використовували як мотиваторимашинонімів: радіоприймач, телевізор «Весна» – «Пора 

року між зимою і літом, яка характеризується подовженням дня, потеплінням, появою перелітних птахів, 

розквітом рослин і т. ін.» [4, с. 341]; телевізор «Вечір» – «Частина доби від кінця дня до початку ночі» [4, с. 344]; 

електробритви «Ера» – «Початок літочислення, зв’язаний з якою-небудь історичною або легендарною 

подією; відповідна система літочислення» [5, с. 485] Незначна кількість машинонімів похідна від 

найменувань різних фізичних величин та процесів, що, зважаючи на сутність денотатів, є закономірним 

явищем: м’ясорубка і соковитискач «Аксіон» – «Гіпотетична нейтральна псевдоскалярна елементарна 

частинка, постульована для збереження CP-інваріантності в квантовій хромодинаміці» [4, с. 51]; електропіч 

«Імпульс» – «Короткочасний стрибок електричного струму або напруги в електричному колі» [7, с. 22]; 

аудіоплеєр і калькулятор «Іскра» – «Найдрібніша світна частинка тіла, що горить, жевріє» [7, с. 48]; 

– математичні поняття (11; 1,33 %). Здебільшого назви такого зразка є сленговими 

відчислівниковими номінаціями: «Вісімка», «Двійка», «Дев’ятка», «Десятка», «Сімка», «Четвірка», 

«Шістка» тощо (сленгові назви автомобілів марки «ВАЗ», причому у мовленні переважнофункціонують 

суржикові конструкції). Епізодично в основі сленговихназв автомобілівтрапляються лексеми на позначення 

геометричних фігур і тригонометричних функцій: «Квадрателло» («Mercedes G500») – див. «квадрат» зі 

значенням «Рівнобічний прямокутник» [7, с. 127]; «Кубик» («Nissan CUBE») – див. «куб» зі значенням 

«Правильний шестигранник, усі грані якого – квадрати» [7, с. 380]; «Синус» («Toyota CYNOS») – «Одна з 

тригонометричних функцій гострого кута, яка у прямокутному трикутнику дорівнює відношенню катета, 

протилежного цьому кутові, до гіпотенузи» [12, с. 188]; 

– спортивні терміни (11; 1,33 %). Зважаючи на високу популярність у світі фізкультури і спорту, не 

викликає заперечень введення у сферу номінації машин і апаратів термінів, які репрезентують цей вид 
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діяльності в цілому: автомобіль, велосипед, фотоапарат «Спорт» – «Фізичні вправи (гімнастика, атлетика, 

спортивні ігри, туризм і т. ін.), які мають на меті розвиток і зміцнення організму» [12, с. 576]; радіоприймач 

«Старт» – «Початковий момент спортивних змагань» [12, с. 663] або окремих його видів: велосипеди 

«Естафета» – «Вид командних змагань з бігу, плавання і т. ін., у якому члени команди передають на 

визначених етапах з рук в руки паличку, поки останній не доставить її до фінішу» [5, с. 488]. 

Отже, можна зробити висновок, щовідапелятивні власні назви промислових товарівмотивуються 

здебільшого лексемами, щомають позитивну семантику, конотують приємні для споживачів асоціації та 

мають символічне для етносу значення, вказують на місце виготовлення певного денотата. Щодо окремих 

пейоративних номінацій, то вони в основному поширені серед сленгових форм, а підставою для виникнення 

є їхнє звучання або написання. 
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