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ДУХОВНИЙ ВЕКТОР У ЛІНГВАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

        Сьогодні людство розвивається за більш масштабним і  глобальним 

характером. Свідченням тому є перехід суспільства, так званий четвертий 

перехід, до іншої якості свого розвитку на   площину, яка передбачає 

становлення суспільства інформації, суспільства знань, суспільства етики і 

естетики - у широкому розумінні - духовного суспільства.   Цей перехід 

передбачає становлення особистості, розумної істоти з «інноваційним типом 

мислення, інноваційним типом культури, з готовністю до інноваційного типу 

діяльності, що стане адекватною відповіддю на перехід цивілізації до 

інноваційного типу розвитку». 

         Нова наука інноватика вже на початку ХХ ст. насамперед почала 

досліджувати закономірності технічних та економічних нововведень. У ґенезі 

інноватики всередині неї самої з’явилися відносно самостійні напрямки: 

формування нововведень; дифузія (розповсюдження) нововведень; адаптація до 

них людини та пристосування їх до людських потреб; інноваційні організації; 



вироблення інноваційних рішень. Поряд із такими фундаментальними 

чинниками не можна не звернути уваги на парадигму духовності в сучасному 

інноваційному суспільстві. Так, нині християнські десять заповідей Божих 

стали наріжними в житті людини, а сам наш Творець є найпершим і останнім 

причалом у людському житті. Тепер справді розумна і свідома особа перестала 

задумуватися над існуванням Бога, а натомість інтенсивно та спрямовано шукає 

доріг до нього, задумується, як зберегти свою душу, як заслужити порятунку та 

захисту Всевишнього. Як бачимо, духовна площина в інноваційній культурі 

суспільства займає пріоритетне місце нарівні з іншими її складниками. 

Інноваційна культура в ХХІ столітті стає «найбільш привабливою і 

перспективною моделлю розвитку для України є ставка на політичну, 

економічну, гуманітарну і наукову інновацію як ключові імперативи 

глобальних перетворень, реформ нової генерації. Саме суспільство інновацій 

треба розглядати як ідейну матрицю нової національної ідеї, українського 

проекту ХХІ сторіччя. Головною змістовою характеристикою і необхідною 

умовою успішності цього проекту має стати інновація як стиль і головний 

спосіб життя». 

           Інновація, що реалізується на рівні кожної окремої особистості у 

перетворюючому ставленні до життя, до власної ролі у суспільстві, у прагненні 

вдосконалення себе, міжособистісних стосунків, власної професійної діяльності 

тощо, актуалізується згодом у загальнодержавному напрямку. Особливо 

помітним явищем в українському суспільстві є наповнювання новим змістом 

духовності нашої моралі, наших звичаїв і обрядів, та, зрештою, нашої 

ментальності. 

             Наша мова в загальних цінностях інноваційної культури гідно займає 

чільне місце.     Недарма у Святому Письмі так багато уваги відводиться 

людській мові й нашому слову. Людину пізнають за її словом, а гончарський 

виріб – за його випробуванням вогнем. Людське слово – не горобець: вилетить, 

то не спіймаєш. Решето трусять – висівки летять, людина слово мовить – 

оголює свою сутність і душу. Наша мова – наша духовна одіж, наше духовне 



обличчя, наша духовна вартість. Чистота нашого духовного здоров’я 

безпосередньо залежить від чистоти нашого мовного мікрокосмосу. 

        Інноваційна культура особистості набуває цінності тільки у тісному 

взаємозв’язку з іншими видами культури – моральною культурою, правовою, 

організаційною, культурою міжособистісного спілкування та ін. 

Отже, стає зрозумілим, що нині одним із пріоритетних напрямків розвитку 

суспільства в цілому, та українського зокрема, стає формування інноваційної 

культури особистості. Така особистість інноваційного типу повинна мати 

усвідомлення необхідності соціальних змін, бути готовою до ефективного життя 

в умовах перетворень та зміни сталих соціальних стереотипів, переорієнтації 

системи мотивації, стимулів. Незаперечною є думка, що саме наявність 

інноваційної культури особистості може забезпечити як моральне 

вдосконалення самої людини, так і становлення і розвиток справжнього 

гуманного суспільства. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ 

В КИТАЙСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ 

 

Сьогодні в Китаї відбувається послідовний процес зміни художньої 

парадигми,  у якому освоєння західних концепцій та вироблення власної 

теоретичної бази однаково важливі. Спрямованість прозового жанру сучасної 

літератури на задоволення очікувань читача знаходить своє відображення у 

переосмисленні зображення «людини» у художньому творі. Саме тому метою 

дослідження є вивчення концепції людини ХХІ століття та її зображення в 



постмодерністській літературі Китаю. Науковим опрацюванням проблеми 

художньої концепції людини в китайському художньому тексті займались: Су 

Цзяньсінь (苏建新), Юань Юйпен (袁玉鹏), Дун Гоцзюнь (董国俊), Лі Цзінцзе 

(李敬泽). В українському та російському літературознавстві також відчувається 

інтерес науковців до еволюційної трансформації характеру людини (В.Урусов, 

Н.Ісаєва, Н. Хузиятова, А. Желоховцев тощо). Однак  проблема цього періоду 

ще потребує досліджень.   

Художня концепція людини «представляє собою естетично оформлену 

універсальну модель особи, що передає тип світовідчуття епохи й автора» [6; 

7]. Кожна епоха відтворює свій характер людини, яка є уособленням 

моральних, естетичних цінностей даного періоду.  Китайська література за 

останні тридцять років окреслила декілька типів художніх образів згідно 

хронологічних меж традиційно визначеної періодизації Чень Сяоміна (陈晓明), 

а саме: період «пошуку коріння» (寻根文学) (1980-ті роки), китайська 

література 1990-х років (90年代以来的文学), «література нового століття» 

(新世纪文学) (1999–2009 роки). 

Так, література «пошуків власного культурного коріння» 1980-х років 

характеризує образ людини, яка «увібрала у себе всю складність свого 

існування, трагічно незахищена перед ударами долі» [2; 8]. Але водночас вона 

намагається пройти правдивий життєвих шлях, відмовившись від класової 

нерівності. Через звернення до народної культури письменники цієї формації 

(Цзя Пінва (贾平凹), Хань Шаогун (韩少功) тощо) прагнуть подолати розрив із 

традицією. Так, Хань Шаогун (韩少功), піднімаючи глибокі роздуми над 

актуальними проблемами сучасності, у романі «Па-па-па» змальовує головного 

героя Біна як розумово відсталого; він є «символ невігластва і духовної 

відсталості народу. Два його улюблених слова - «па-па» і «ма-ма» мають 

пророчий зміст, містять у собі створення людського життя, первинність та 

елементарність, і володіють таємничим сенсом у тісному зв'язку житті окремої 

людини і традиційної культури» [10]. Видатний письменник сучасності Цзя 

Пінва (贾平凹)  у повістях «Небесний пес» («天狗») та "Межа людяності" 

http://social.wanfangdata.com.cn/Locate.ashx?ArticleId=htsfgdzkxxxb-hwb200702060&Name=%e8%a2%81%e7%8e%89%e9%b9%8f
http://search.cnki.com.cn/Search.aspx?q=author:%E8%91%A3%E5%9B%BD%E4%BF%8A


(«人极»), розкриваючи гострі та цікаві сюжети, пов'язані з життєвою драмою 

героїв, показує характер людини через конфлікт з нормами і мораллю 

навколишнього світу. Головний герой «уособлює протистояння добра та зла, 

бореться з проблемою конфлікту у відносинах з близькими людьми» [9] і 

водночас переживає власний конфлікт морального вибору.  

Прискорення ринкових процесів на початку 1990-х років спричинило  

появу нової концепції зображення людини в художній літературі. В основі її 

реалістичність образу, коли людина зосереджена на проблемі виживання. Так, 

відома китайська письменниця Фан Фан (方方), у своїх художніх творах 

розкриваючи характер людини, «відмовляється від зображення типових 

характерів у типових обставинах, беручи до уваги як типові, так і виняткові 

факти грубого буденного життя пересічної людини, яка переймається 

проблемами виживання» [3; 171]. Представники «психологічної жіночої прози» 

(Ван Аньї (王安忆), Чень Жань (陈染), Сюй Кунь (徐坤) образ людини 

розкривають через життя сучасної китайської жінки з її потребами та 

життєвими проблемами. У 1998 році у китайській літературі з’являється новий 

жанр  «література про чиновників» («官场小说»), який зображує людину, 

пов’язану з корупцією, морально неетичними зв’язками. Головний герой 

роману «Гохуа» («国画»), написаного основоположником жанру Ван Юэвэням 

(王跃文), є звичайний співробітник муніципального управління, який протягом 

п’ятнадцяти років спостерігав зміни в чиновницьких колах.  

Тематична різноманітність, критичність, реалістичне відображення 

соціального життя  зумовило появу в китайській прозі початку ХХІ сторіччя 

нової концепції людини.  Літературознавці підкреслюють, що «китайський 

герой – це прибулець. Він мігрує з однієї провінції в іншу, з села в місто, з 

країни в країну, з майбутнього в минуле, з областей трансцендентних в 

реальність сьогодення» [7; 13]. У постмодерну епоху в літературних творах 

людина є «продукт кризи буття, і ця кризовість позначається на її 

внутрішньому стані. Як правило, герої творів постмодерну – емоційно вразливі 

http://www.baike.com/wiki/%E9%99%88%E6%9F%93


особистості,  які дуже гостро відчувають усе,  що відбувається довкола, та хворі 

на свій час,  на свою епоху» [1].  

Китайська письменниця Чжан Юежань  (张悦然) у своїх художніх творах 

«Золотий хлопчик» («金童») та «Яшмова дівчина» (玉女) окреслює проблему 

відношення молодого покоління до людей похилого віку, їхню схильність до 

протесту. Образ молодої людини у мистецькому творі підкреслює 

цілеспрямованість покоління до реалізації мрії. У мові персонажа роману 

«Карп. Брехливі вигадки» («鲤•谎言») автор, з одного боку, показує неповагу 

до старших, з іншого – відмічає бажання здійснення «американської мрії». Мо 

Янь, характеризуючи цінність прози Чжан Юежань стверджує: «В ній 

відображається те, що виражає вразливість та печаль дорослішання, дається 

картина внутрішнього світу молодих» [13]. Сучасний письменник Юй Хуа 

(余华), розкриваючи людину у своїх романах ( «Брати» («兄弟), «Крик під 

дрібним дощем» («在细雨中呼喊»),  підкреслює: «Я більш звертаю увагу на 

бажання людини, бажання порівняно з характером розкриває цінність кожної 

людини набагато глибше» [11]. 

Упродовж ХХІ сторіччя актуальною залишається тема про корупційних 

китайських чиновників, які все ще підтримують тайні домовленості влади та 

ринкових структур. Ван Сяофан (王晓方) у романі «Управлінець пекінського 

офісу» («驻京办主任») характеризує роль людини, розуміння якої є тотожним 

розумінню корумпованої еліти. Особливий роман «Кар’єра чиновника» (仕途) 

відомого китайського письменника Сяо Женьфу (肖仁富) розкриває долю 

молодого державного службовця, життя якого опинилося на межі життя та 

смерті. У творі розкриваються справжні почуття, підтримка дружини та друзів, 

насолода звичайним життям. 

Великої уваги заслуговують образи сучасної і водночас традиційної 

китайської людини. Видатний письменний сучасності Фань Вень (范稳),  

характеризуючи у романі «Великий край гармонії» («水乳大地») різні етнічні 

групи Китаю, підкреслює унікальність людини через її культуру. Саме завдяки 

процесу взаємодії складається жива картина людських рис. Розповідаючи в 



інтерв’ю про стиль написання свого роману, Фань Вень підкреслює поняття 

«надприродний  реалізм» [12], де сюжетні лінії та долі головних героїв є 

відображенням їх релігії та культури, де божественні духи та реальність 

переплітаються.  Роман «Гравчиня в го» («围棋少女») письменниці Шань Са 

(山飒), який був визнаний кращою зарубіжною книгою 2003 року, звертає увагу 

читача спогадами воєнних дій далеких 1930-х років. Автор розкриває художню 

концепцію людини через образ юної дівчинки з Китаю та непохитного 

японського самурая. 

На початку нового сторіччя китайський читач все ще потребує 

надреальних історій. Фантастичні традиції в китайській літературі беруть свій  

початок з сивої давнини, коли усне народне мистецтво стало активно 

переноситися на сторінки письмових текстів (ІІІ – IV ст. до н.е.). Гуй Чуйден 

(鬼吹灯) в романі «Досвід розкрадачів гробниць» «盗墓者的经历» відтворює 

образ мандрівника, який, поринаючи за межі сучасності, потрапляє до 

химерних і диких таємниць світу.  

Кожна епоха, окреслюючи нову концепцію людини, надає їй чіткі риси 

даного періоду. Якщо людина періоду «пошуку коріння» характеризувалася 

приналежністю до певної культурної спільноти, гордістю за історію та культуру 

власного народу, то в період 1990-х років література змальовує «маленьку 

людину», яка відмовляється від героїзму та ідеалізації, а митці «літератури 

нового століття» прагнуть оживити в прозі минулий духовний досвід, який 

знайде своє відображення в нових героях, що збагатять скарбницю світової 

прози.  
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ВИРАЗНИК ЕТНІЧНОЇ САМОБУТНОСТІ 

НАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ ДВОМОВНОЇ ПРЕСИ США І КАНАДИ) 

 

Сучасна двомовна українська періодика у США, Канаді та Україні  

виразно відображає національний дух, ментальність свого народу; виступає 

репрезентанткою культурно-історичних надбань української нації, а також є 

важливим засобом відображення етнічних та психолінгвістичних особливостей 

українського народу. Різні мови неоднаково відображають  навколишній  світ  з 

огляду на нетотожні умови матеріального і суспільного життя людей. Тому 

читаючи іншомовний текст, реципієнт мимохіть порівнює дві лінгвокультурні 

спільноти – свою і чужу. Розбіжності створюють для нього складність 

розуміння. У більшості випадків складність для розуміння становлять 

http://yuhua.zjnu.cn/ArticleOne.aspx?id=1931
http://www.bruce-humes.com/?p=841
http://www.bruce-humes.com/?p=841#more-841
http://www.bruce-humes.com/?p=841#more-841


фразеологізми з національним забарвленням. Тому автор повинен заздалегідь 

передбачити це і запропонувати читачеві відтворити фразеологізм, який існує у 

мові і має таке ж або подібне змістове навантаження.  

 Вперше зв’язок мови й етносу обґрунтував у своїх наукових працях  

В. фон Гумбольдт. Він стверджував, що з розвитком мови національні 

відмінності переходять у більш світлу ділянку духу. Самі ж мови набувають 

настільки визначений характер, що за ними стає легше впізнати характер нації, 

ніж за її звичаями та вчинками.  

Фразеологія кожної мови тісно пов’язана з життям народу, його 

ментальною культурою, побутом, звичаями, традиціями, історією, мистецтвом, 

літературою, навіть природним оточенням. Фразеологізми у стислій, часто 

образній формі передають емоційно-експресивну оцінку тих чи інших явищ, 

осіб чи предметів, а також різних соціальних процесів, викликаючи вже 

відомими мовними сигналами відповідні реакції у читача.     Відомо, що у 

різних національних культурах процес розуміння іншого мовця відбувається 

по-різному. Це залежить від етнічних, національних  особливостей людини, що 

сприймає мовлення. Незбігання картин світу обумовлюється факторами 

хронологічними, світоглядними, історичними, психологічними.   Порівняймо в 

українській та англійській мовах фразеологічні звороти, дослівний переклад 

яких є неприпустимим,  лише смислове відтворення: to put all one’s eggs in one 

basket  – поставити все на одну карту; birds of a feather flock together – свій 

свояка бачить здалеку; make an omelets without breaking eggs – ліс рубають - 

тріски летять. 

Концептуальна модель світу у тих чи інших народів набуває свого 

національно-культурного забарвлення через посередництво мови та 

мовленнєвих планів – метонімії, гіперболи, метафори. Так, концепти українців 

– калина, пісня, козак, верба; англійців – королева, Big Ben; американців – 

долар, дядько Сем, статуя Свободи. 

Фразеологізми кожної мови – це ключ до особливостей національної 

психології. Спосіб життя, манера поведінки, мода – все це прийняті в контексті 

даної культури модуси, у яких суб’єкт коннотує свій соціальний та 



національний статус, смаки, своє ставлення до цінностей культури.  У цьому 

сенсі ідіому можна віднести до феномена культури. 

У процесі переселення та еміграції українців до США та Канади на 

першому етапі постала проблема в оволодінні англійською мовою, на другому 

– проблема збереження та повнокровного функціонування української мови у 

чужомовному середовищі. Одним з найбільш складних етапів в оволодінні 

іноземним мовленням є те, що об’єктивний зміст думки позбавлений 

однозначного зв’язку з мовною формою вислову. Подекуди усвідомлення себе 

як представника української етнічної спільноти виникає лише у випадку втрати 

етнічної Батьківщини, а, отже, природньо виникає питання збереження рідної 

мови у чужомовному середовищі. Важливу функцію у вирішенні  проблеми 

виконує українська діаспорна преса, а також та чисельна українська громада, 

яка у чужих землях все ж творить спільноту.  
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АНАЛІЗ ЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ТВОРЧОСТІ 

РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО 

 

         Роман Купчинський – композитор, автор стрілецьких пісень, які стали 

народними на Західній Україні – «Зажурились галичанки», «Засумуй, 

трембіто», «Накрила нічка», «Пиймо, друзі»; сатиричних поем «Новініада» та 

«Скоропад», драматичної поеми «Великий день», роману-трилогії «Заметіль». 

         Літературознавець Богдан Бойчук, оцінюючи доробок Р.Купчинського на 

еміграції,  може, надто категорично зауважив, що «починаючи від 1944 року, 

тобто від початку еміграційного періоду, вона різко спадає вниз, якісно і 

кількісно». Серед причин, як він вважає, затрата цілі й затрата ґрунту: «Ціль 



Роман Купчинський затратив тому, що його віддана усусусівська муза мусіла 

відійти в історію; ґрунт затратив тому, що українська література пішла новими 

дорогами, які були чужі Роману Купчинському. А він не належав до тих людей, 

які легко переставляють рейки».  Очевидно, що серед головних причин 

кількісного творчого спаду Р.Купчинського – це  обставини життєві – 

вростання в тісний ґрунт чужини, шукання заробітку для родини, ностальгія. Ті 

поодинокі вірші, що нам доступні, не справляють враження гірших, а 

еміграційні «Мисливські оповідання», «Терпкі думки», новелізовані спомини з 

дитячих літ засвідчують про може трохи більшу увагу, порівняно з поезією, до 

коротких прозових форм. А може, далася взнаки і втома від сізіфової праці на 

полі суспільного поступу українства. Невипадково поет у власне 

п’ятдесятиліття застановляється над призначенням своєї музи, її 

«продуктивності»: 

Не раз я був на возі і під возом 

І їв хліби з усякої печі, 

Я пізнаю, що серце, а що розум, 

Що голуби, що круки, що сичі. 

     Не має змоги повно осмислити еміграційний період у біографії 

Р.Купчинського у зв’язку із малою кількістю фактів щодо нього, однак деякі 

спорадичні подробиці дозволяють «у малому побачити велике». Ілюстрацією 

великої громадянської відваги Р.Купчинського є перший випуск «Зошитів 

українського самвидаву»  - «Погром в Україні» (1972-1979), що вийшов друком 

1980 року, уже після смерті письменника, у видавництві «Сучасність». 

Упорядником цього тому, автором довідкового матеріалу та передмови 

зазначено Романа Купчинського. Збірник присвячено темі дисидентського руху 

опору, зокрема широкій кампанії державного переслідування в СРСР 

інакомислячих з 1972 року по липень 1978 року.  

       У передмові Р.Купчинський докладно, документально виписав задушливу 

атмосферу 70-х років у Українській РСР, викриваючи українофобські наміри 

партвлади «ліквідувати будь-які вияви національної свідомості серед 

українського народу». Його болить питання української мови на У з’їзді спілки 



письменників 1966 року, що його обстоювали на противагу П.Шелесту 

О.Гончар, В.Корж та ін., ситуація навколо Гончаревого «Собору». Збірник 

виявляє патріотичну позицію Романа Купчинського, його прихильне 

сприйняття також діяльності Українського Національного Фронту в Західній 

Україні у 60-х роках, симпатії і людини, і громадянина до всіх, хто був у 

тоталітарному СРСР на боці української барикади.  

     Таким чином, кардіограма життєпису Романа Купчинського міцно прошита 

ритмом того українського часу, духом визвольного змагу  

1914-1920 років, солідарністю із духом боротьби за національну ідентичність на 

великій Україні. А відчуття зв'язку «із грунтом» (Б.Бойчук), тобто із 

батьківщиною та її потребами, надихало Р.Купчинського на творчість, 

національно детермінували її.  
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ РІЗНОВИДИ ВІРШОВАНОГО ЛИСТА 

 

        Поетичний жанр віршованого листа належить до так званої адресованої 

лірики, тобто лірики, комунікативна структура якої спирається не на 

номінативно-описовий, а на апелятивний тип художньої організації поетичного 

тексту. 

       Провідною генологічною ознакою, яка дозволяє виокремлювати тематичні 

різновиди віршованого листа можна вважати характер об’єктивованості 

інформації, що декларується його діалогічною настановою. Відповідно, 

виокремлюються два основні різновиди віршованого листа: 1) лист 

інформативного типу і 2) лист рефлективного типу. 

        1. Лист інформативного типу. Даний тип віршованого листа умовно 

стилізується під свій прозовий аналог, тобто звичайний приватний лист, 



написаний прозою. Співставність цих двох епістолярних зразків умовна, 

оскільки у випадку із віршованим листом ми маємо справу, по-перше, із 

художнім твором, по-друге, із твором ліричним, що, відповідно, визначає його 

специфіку, пов’язану із необов’язковістю дотримання загальноприйнятих 

правил епістолярного спілкування, а також художньо мотивованою 

трансформацією типової схеми приватного листа. Водночас, віршований лист 

інформативного типу композиційно й тематично спирається на основні 

структурно-семантичні контури приватного листа, а декларована ним 

діалогічна настанова спрямовується на вираження саме об’єктивованої 

інформації, тобто такої, що має на меті не авторську саморефлексію, а певний 

зовнішній по відношенню до неї зміст, що стосується інформаційних запитів 

адресата або необхідності його характеристики, як у вірші  «Лист» А.Тарана: 

Куди: 

Сумщина, Лебединський район, 

село Будилка. 

Кому: 

Груші, що біля криниці.  

Драстуйте, тітко Грушо, 

а чи бабусю, 

бо вже тоді, 

коли я на вас вперше глянув, 

у зморшках ви були глибоких. 

Чи пам'ятаєте ви мене? 

Чи забули? 

Я Толька — онук ваш… 

   [2, с.132]. 

         Численні зразки листа інформативного типу містяться в адресованій 

ліриці І. Франка («Лист до Стефанії», «Лист із Бразілії»); Лесі Українки 

(«Уривки з листа»); М. Вороного («Листування»); П. Карманського («Галицькі 

листи»,   «Останній лист до матері»); Б. Лепкого  («Лист від Устияновича»,  

«Останній лист Катрусі»); О. Олеся («З листа», «Лист до М.Рильського»);  



М. Рильського («Лист»,  «Лист до загубленої адресатки»,  «Лист до Янки 

Купали»,  «Лист до українців в Америці»,  «Лист до молодих виборців»,  «Три 

листи» та ін. ); П. Тичини («Листи до поета»); І. Драча  («Лист до Тіціана 

Табідзе»,  «Лист конозистої дівчини»); І. Качуровського  («Лист до принцеси 

мрії»); О. Забужко («Лист із дачі», «Посткриптум. Поема-лист») та ін. 

        2. Лист рефлективного типу. Якщо діалогічна настанова віршованого листа 

інформативного типу спрямована на встановлення інформаційного контакту 

між відправником (автором) та отримувачем (адресатом), то лист 

рефлективного типу семантично переорієнтовує цю настанову на вияв 

авторських рефлексій щодо власне обставин самого факту написання або 

відправлення листа, його цінності для адресанта або адресата. 

      Тема написання листа, наприклад, акцентується у поезії Ліни Костенко 

«Лист», мотив неможливості написати листа – в поезії М. Голод «Замість листа 

до ІКЕРа…», мотив небажання писати листи – у вірші Ю.Завгороднього «Я не 

люблю писати листи…»: 

я не люблю писати листи 

за потребою 

чи за нагодою 

коли треба сказати 

пробач і прости 

чи просто спалити мости 

чи важко шукати стежину до згоди... 

я не люблю писати листи 

в квітуванні весни 

чи в осінню негоду 

й виявляти свою безпорадність 

на зламі своєї погорди 

у проханні грошей чи поради... 

я не люблю писати листи 

і виносити болі на круг 

розпинаючи власнії вади 



хоч папір не товариш не друг 

і ніколи не дійде до зради... 

я не люблю писати листи... 

      [1, с.68]. 

       Лист рефлективного типу перебуває на межі між власне адресованою і 

елегійно-медитативною лірикою, оскільки адресна, діалогічна настанова у 

ньому значно ослаблена (у порівнянні з іншими тематичними різновидами 

адресованої лірики), а сам лист часто використовується не як образ, який 

мотивує інформаційний привід для комунікації адресанта та адресата, а як тема 

для зображення, що не передбачає встановлення гіпотетичних діалогічних 

стосунків між автором і потенційним отримувачем листа.  

       Лист рефлективного типу представлений адресованою лірикою Дніпрової 

Чайки («Прийнявши лист від Ф.»); М. Вороного («Лист»); П. Карманського 

(«Пишу листи…»); Б.-І Антонича («Лист»); С. Гординського («З листів»); 

В. Симоненка («Лист»); Р. Бабовала («Замість листа», «Мої листи до тебе – 

вигадки…»); Д. Луценка («Ненаписані листи»); О. Забужко («З невідісланих 

листів»); В. Неборака («Лист», «Листи, знайдені у пляшці з-під львівського 

пива»); В. Махна («Про зиму та писання листів») та ін. 
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РІДНА МОВА ЯК ОСНОВА БУТТЯ НАЦІЇ В  

ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВАСИЛЯ СІМОВИЧА 

 

Найнебуденнішою постаттю у нашому національному житті і на 

українському науковому та культурно-просвітницькому видноколі першої 

половини ХХ століття є Василь Сімович. Юрій Шевельов назвав його 

―визначним громадянином‖ і ―великим ученим‖, бо ―незліченно багато Він дав 

українській науці‖ [4, 430]. Уявити нашу національну гуманітаристику цього 

періоду без його доробку неможливо: надто значним і вагомим він є – як за 

обсягами, так і за своєю науковою і громадянською вартістю. 

Оскільки, попри всю різновекторність естетичних зацікавлень 

В. Сімовича, упродовж усього його життя найближчим із мистецтв для нього 

залишалась мова, і саме вона стала одним із предметів його наукових пошуків, 

тому наші міркування будуть саме про його візію мови як основу буття нації. 

Якщо ж зважити на те, що як науковець В. Сімович насамперед видатний 

лінґвіст, а потім літературознавець, то аксіомою стає його винятково серйозне і 

шанобливе ставлення до мови як культурного явища.

 Отже, мова для нього – 

                                                             
 Варто зазначити, що майже в усіх своїх суто літературознавчих студіях В. Сімович бодай побіжно, 

але обов’язково торкається особливостей мови або окремого літературного твору, або ж творчого спадку того 

чи іншого письменника загалом, а то й аналізує мовностилістичну специфіку цілого літературного напрямку чи 

певної доби в історії літератури (див.: т. 2, розвідки про Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, О. 

Кобилянську, Б. Лепкого, працю ―Українська література. Погляд на її історичний розвиток‖). А ще ж є чисто 

мовознавчі дослідження мовностилістичного спрямування, в яких аналізується мова Т. Шевченка, П. Куліша, 

Ю. Федьковича, І. Франка (див.: т. 1, с. 308-376). Та спостерігаємо такий цікавий і, на перший погляд, начебто 

парадоксальний факт: у значному за обсягом, власне, мовознавчому доробку вченого майже не знаходимо 



―річ жива‖, яка ―має свої закони, по яким живе‖, ―як сама природа‖ 

[3, т. 1, с. 57]. Як і природа, мова рухається в потоці часу і зазнає змін, тобто 

має свій розвій та історію. За суттю своєю ―мова – форма, в яку вливається 

думка‖ [3, т. 1, с. 127], тобто засіб матеріалізації людського мислення як однієї 

з іпостасей духовності у вияві звуковому при усному мовленні чи знаковому – 

на письмі.  

На рівні функціональному В. Сімович убачає в мові ―звичайне собі 

знаряддя для людей порозумітися між собою, … струмент, що віддає думку 

людини словами, …правда, струмент – дуже тендітний, але ж звичайний, 

практичний прилад‖ [3, т. 1, с. 291]. У праці ―Рідна мова й інтелектуальний 

розвій дитини‖ він пише: ―Мова – річ практична. Вона на те, щоб найлегшим 

способом, найнагляднішим засобом – служити до взаємного порозуміння поміж 

людьми цієї чи тієї мови, щоб бути висловом людської думки‖ [3, т. 1, с. 291].  

Отже, зматеріалізувати думку (і почуття також) – найголовніше 

призначення мови, оскільки, на погляд ученого, ―думка і слово (мова) у житті 

людини в вічній взаємочинності‖ [3, т. 1, с. 291]: ―Найбільша штука – віддати 

словом думку. Чим котра мова має більше на те засобів, тим вона з погляду 

розвитку – більш розвитнá, більш здатна до розвитку‖ [3, т. 1, с. 291]. Ця теза 

суголосна з психолінгвістичною концепцією О. Потебні, яку слід уважати 

одним із найголовніших методологічних джерел літературно-естетичної 

концепції В. Сімовича. Звідси – головна позиція в розумінні ролі мови в житті 

людини і нації: мова – дзеркало духу, засіб його практичного здійснення в 

процесі суспільної екзистенції. Тільки в мові, тільки завдяки мові дух у всіх 

своїх виявах (віра, інтелект, почування, воля, пам’ять, уява) вивільняється з 

глибин нашого єства, здобуває свободу, а отже – життя. Мова забезпечує також 

                                                                                                                                                                                                          
загальнотеоретичних лінґвістичних положень. Більшість його праць про мову присвячена конкретним і часто 

суто прикладним проблемам: як писати, як говорити, як називати і називатися, як вивчити і навчити тощо. 

Відтак напрошується висновок: мовознавство для Сімовича – не наука заради науки, а, як писав Ю. Шевельов, 

―наука для життя, наука з життя‖ [т. 1, с. 427]. Вчений у своєму мовознавстві (як загалом і в літературознавстві) 

– не стільки теоретик, скільки популяризатор знань про мову. Його мета – не тільки творити ті знання, але й 

обов’язково донести їх до свого народу, аби забезпечити їх широкий і повсякденний практичний мовленнєвий 

ужиток – як усний, так і писемний.  



комунікацію одного носія духу з іншим: людини з людиною, громади з 

громадою, людської спільноти всередені себе, народу з народом, навіть – 

покоління з поколінням (через писемні пам’ятки).  

Відтак, якщо мова – вияв людського духу, засіб його продукування і 

нагромадження, то вона сама в собі має цей дух – вчений його називає: ― д у х  

м о в и ‖ (роздрук наш) [3, т. 1, с. 67]. І саме він – ―дух мови‖ – несе в собі 

найголовніші характерні (психо-емоційні, інтелектуальні, моральні, релігійні 

тощо) риси нації і забезпечує їй духовну самототожність. Ця категорія 

характерна для романтичної філософії мови, зокрема для поглядів В. фон 

Гумбольдта. Таким чином мова з простого ―струменту‖ спілкування і 

порозуміння виростає в ментальний ―бренд‖ народу, в його найзримішу і 

найвиразнішу візитівку: ―Коли брати на увагу сукупність ознак, що творять 

націю, мова буде одна з найважливіших прикмет самостійности народу‖ 

[3, т. 1, с. 290]. Таку мову ми й називаємо н а ц і о н а л ь н о ю .  Саме її, 

твердить учений, можна вважати за національні святощі‖ [3, т. 1, с. 290]. І хай 

―від таких поглядів, – резюмує він, – відгонить романтикою…‖, вони ―…й досі 

характерстичні для різних народів, і найбільш для недержавних, і вони 

зрозумілі‖ і ―…для самої нації, для її виховання корисні‖, й ―для розвитку нації 

вони мають вагу…‖

 [3. т. 1, с. 291]. 

Чому? Бо сприяють її самоусвідомленню, піднесенню її гідності і гордості, 

а відтак – спонукають боротися за своє політичне, економічне і, зрештою, 

державне самоствердження, забезпечуючи таким чином нації повну 

незалежність, самодостаність і повагу інших народів. Відтак національну мову 

треба знати, культивувати й берегти, всіляко сприяючи її розвою в усіх сферах 

                                                             
 На наш погляд, ці зауваги вченого й тепер, на жаль, своєї злободенності не втратили: згадаймо 

сьогочасні баталіїї в нашому політикумі щодо державного статусу української мови чи потуги деяких 

поборників прав національних меншин надати російській мові в Україні статус другої державної чи 

бодай офіційної. 



життя народу: в політиці, в діяльності державних установ, в науці, освіті, в 

мистецькому житті тощо.

 

Національною ж мовою українського народу (незалежно від історичного 

контексту і суспільно-політичних обставин його існування та реґіональних 

особливостей) – є саме у к р а ї н с ь к а  мова, і ніяка інша: не російська, не 

польська, не німецька чи румунська. Тільки – українська! Для Сімовича це 

принципово. Ця світоглядна позиція дуже важлива, бо саме вона фактично 

визначить всю культуротворчу і громадську діяльність вченого. І свою 

національну мову він щиро, самовіддано і по-справжньому офірно любить. І 

шанує. Для нього вона, рідна мова, ―й гарна, й багата формами, і словами, 

…вона має такі завдатки розвитку, що нею вискажеш усі найглибші думки й 

найтонші почування!‖ [3, т. 1, с. 56]  І ще один дуже важливий нюанс в 

розумінні Сімовичем національної мови: вона – українська мова – ―сама для 

себе с а м о с т і й н а слов’янська мова, така, як чеська, польська й т. д.‖ 

[ 3 ,  т .  1, с. 91-92] Самостійна – значить зріла, розвинута, самодостатня, 

спроможна повністю відповідати своїй суспільній ролі і відтак забезпечити 

духовну самореалізацію українського народу в якнайповнішій мірі.  

Звідси висновок: мова, на думку вченого, – головна передумова існування 

людини, суспільства і нації; в культурологічному розумінні вона є потужним 

продуктивним засобом, завдяки якому ми здатні творити духовні цінності, 

акумулювати їх і, що дуже важливо, транспонувати через писемні свої форми з 

епохи в епоху, від покоління до покоління, забезпечуючи таким чином 

спадковість і неперервність духовного поступу.  
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 Власне, на це й працював учений ціле життя.  
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ЖАНРОВІ ПРОБЛЕМИ НОВЕЛ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ 

 

         У сучасних наукових студіях важливе місце посідає дослідження жанру. 

Цю проблему досить ґрунтовно вивчали такі вчені, як М. Бахтін, Д. Ліхачов, 

І.Денисюк, Н.Копистянська, П.Хропко, А.Гуляк та інші. Попри такий широкий 

спектр дослідження, проблема жанрової специфіки творів Марка Черемшини 

залишається ще на периферії наукових пошуків. 

        Мета розвідки – з’ясувати жанрові особливості творчості Марка 

Черемшини.  

      Як і кожен справжній майстер, Марко Черемшина все своє творче життя був 

шукачем в царині жанру та стилю (казка, драма, поезія в прозі, діалогізована 

новела, ліризована новела, новелістична повість, епічне розлоге оповідання, 

образок, лірично-драматична новела з незвичайною подією). 

       У ранніх творах Марка Черемшини, зокрема у поезіях в прозі, відчутна 

імпресіоністична тенденція. Вона виявляється у прагненні розкрити внутрішній 

світ героїв через невласне пряме мовлення, думки, асоціації, у пейзажі, який 

переломлюється через свідомість персонажів і є суголосним їхньому настрою. 

Образна картина мініатюр окреслюється емоційно-сугестивною, рефлексивно-

природною моделлю світу (термін Ю. Кузнецова). Вплив модерністів 



виявляється, зокрема, в тому, що зміст своїх творів письменник зводив до 

фіксації певного моменту настрою.  

      Тяжіння до символіки, манірність, прагнення до музичності фрази, відбиття 

певного моменту настрою, туга, пасивне споглядання, розпач, зітхання – все це 

розглядається як ознаки модерністської літератури.  

      Більшість поезій у прозі Марка Черемшини – це високохудожні твори, які 

відбивають характерні особливості його таланту, генетично і стилістично тісно 

пов’язані з усією його творчістю.  

      Ці твори залишили відбиток і на подальшій творчості митця. Це виявляється 

не лише у введенні ―шматків‖ поезії в прозі до тексту новели (наприклад, 

початок новели ―Карби‖: ―У пригорщі брав би тото зелене село, леліяв би як 

дрібненьку запашну отаву, гладив би як паву. Дивіть, хитається межи горами 

гей дубова колиска у віночку, чічки розкидає. Хотів би тоті чічки позбирати, 

вітрові не дати, в садочку посадити‖ [3, с. 24]), а й у тому, що автор широко 

використовує ―настрійну‖ розповідь (―Зведениця‖). У свої сюжетні новели 

Марко Черемшина вставляє поетично-ліричні замальовки, які, по суті, теж є 

поезіями в прозі. Це складова частина його творчого доробку, яка свідчить не 

лише про світобачення їх автора, а й про його пошук власного стилю. 

     Як зазначає І. О. Денисюк, перші новели, що потім увійшли до збірки 

―Карби‖, друкувалися в пресі з жанровизначальним підзаголовком – 

―фотографії‖, ―образки‖, які натякали на невигаданість, реалізм зображуваних 

подій, людських доль, трагедій. Така ―література факту‖ мала свою 

викривальну тенденцію. Образок, як просторово і в часі обмежений відтинок 

життя, його картина, навмисною звуженістю обсягу матеріалу, 

сконцентрованістю на характерній ситуації, постаті, взятій у нерозривному 

зв’язку з оточенням, сприяє мікроскопічно уважному аналізові отих життєвих 

проб, зрізів, фотографічно схоплених моментів [1, с. 24]. Черемшині вдається 

така художня фотографія (вона нічого не має спільного з натуралізмом, бо вже 

у виборі об’єкта є момент типізації), нехай це буде сцена зустрічі селянина з 

екзекутором-грабіжником (―Святий Николай у гарті‖), чи трагічний акт 



конання сухореброї шкапи і вражаючий плач над нею коновкаря-торбея 

(―Чічка‖).  

      Подекуди візуальні картинки зовсім поступаються перед звукописом, і тоді 

маємо драматургічну сценку, етюдик (―Зведениця‖). Ця особливість цікава як 

експеримент психологічної новели, яка базується на внутрішньому монолозі, з 

одним-єдиним персонажем і його піснею душі.  

     Є у Марка Черемшини й епічні, традиційні оповідання – ―Більмо‖, 

―Верховина‖, але вони для нього менш характерні. Є твори, побудовані цілком 

на засадах класичних новел, але в дусі своєрідної поліфонії. Класичною є, 

зокрема, така новелістична композиція, в якій тема розвивається через наступні 

етапи: ознайомлення з героєм; ознайомлення з ―антигероєм‖, тобто 

персонажем, який вступає з головним героєм у конфлікт; загострення 

конфлікту між ними; розв’язка.  

      Дуже цікаві в Марка Черемшини ―новели акції‖. Такою є, наприклад, 

―Парубоцька справа‖. У ній вражає величезна кількість персонажів – їх у новелі 

кілька десятків. Однак ця надмірність новелонаселення підпорядкована 

композиційному ритмові новели, саме новели, а не будь-якого іншого жанру.  

О. Засенко, І. Денисюк підкреслюють своєрідність новелістичної повісті ―Село 

за війни‖. Новели відображають події хронологічно, частини об’єднуються 

темою, загальним пафосом і настроєм, однією сюжетною лінією, часом і місцем 

дії, спільністю деяких героїв і творчо-стильовими особливостями. 

      Об’єктом художнього зображення в циклі ―Село за війни‖ є життя 

гуцульського села в умовах війни. Проникаючи в таємниці переживань героїв, 

відтворюючи своєрідність суперечок і конфліктів, прагнень людини і суть її 

поведінки, Марко Черемшина відтворює широку картину життя Гуцульщини 

часів Першої світової війни.  

      У воєнний цикл ―Село за війни‖ Марко Черемшина включає вісім новел: 

―Село потерпає‖, ―Перші стріли‖, ―Поменник‖, ―Бодай їм путь пропала‖, 

―Зрадник‖, ―Після бою‖, ―Йордан‖, ―Село вигибає‖. Олекса Засенко зазначає: 

―Розташовані в такій послідовності, вони (новели) відображають події 

хронологічно і нагадують новелістичну повість, частини якої об’єднуються 



темою, загальним пафосом і настроєм, часом і місцем дії, спільністю деяких 

персонажів і творчо-стильовими особливостями‖ [2, с. 154].  

       І. Денисюк, розвиваючи цю думку в розвідці ―Жанрово-стильова специфіка 

прози Марка Черемшини‖, теж називає цикл ―Село за війни‖ новелістичною 

повістю.  

       ―Село потерпає‖ – це мінорно-трагічна інтродукція, що визначає емоційно-

стильовий ключ всієї новелістичної повісті. Проблема війна і люди дістає 

художню реалізацію в картинах, кожна з яких має однаковий зачин: ―За 

третьою горою небо позіхає‖, ―За третьою горою небо стогне‖, ―Під третьою 

горою вільшина пріє‖, ―Від третьої гори розігналася селом ретельна говірка…‖, 

―Як вирокувало село на крайню гору…‖. Всі разом вони створюють жахливо-

руйнівний образ війни.  

      Єдність, створена цілісним епічним художнім задумом, пройнята 

―наскрізною‖ ідеєю, загальним пафосом і настроєм, безсумнівна. Кожна з 

восьми новел має свій закінчений зміст, зв’язана спільними героями, однією 

сюжетною лінією. Цикл має чітко продуману композицію, що також дає 

підстави розглядати його як новелістичну повість.  

       Отже, вибір письменником певного жанру (казка, драма, поезія в прозі, 

діалогізована новела, ліризована новела, новелістична повість, епічне розлоге 

оповідання, образок, лірично-драматична новела з незвичайною подією)  

відбиває його ставлення до зображуваного й орієнтацію на певну літературну 

традицію. Композиція, образна система, сюжетні лінії, мова, стиль – це ті 

компоненти, які об’єднує в собі твір певного жанру, а жанровий аспект аналізу 

дає змогу виявити типологічні, історично стійкі фактори й особливості 

авторського ―я‖ у творі.  
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ІСТОРІЯ МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ НА ШПАЛЬТАХ ЧАСОПИСУ 

«ТУРИСТИКА І КРАЄЗНАВСТВО» 

 

 Міжвоєнний період в історії Галичини складний і водночас цікавий з 

точки зору популяризації краєзнавчого руху. У цей час Східна Галичина і 

Волинь були приєднані до відновленої Речі Посполитої. Фактично українські 

землі перебували в умовах бездержавності та тиску з боку сусідньої держави. 

Відчуваючи загрозу асиміляції, передова українська інтелігенція 

усвідомлювала необхідність побудови фундаменту для розвитку національної 

свідомості українського населення. Відтак, проблеми історичного краєзнавства 

набувають особливої ваги. 

        У 20-30-ті роки ХХ ст. прихильники галицької старовини виробили 

комплексний підхід до організації туризму в регіоні. Так, польська періодика 

інформує про пожвавлення туристсько-краєзнавчого руху в Західній Україні і 

утворення «Кружка любителів Львова» (1921 р.). Члени товариства 

організовували екскурсії містом та його околицями. Нашу увагу привернуло 

українське періодичне видання «Туристика і краєзнавство» ─ орган 

туристично-краєзнавчого товариства «Плай», яке було утворене у Львові 

восени 1924 року. Організація постала завдяки співпраці багатьох науковців і 

краєзнавців, зокрема: І. Крип`якевича, Б. Януша, Є. Пеленського, Ю. 

Полянського.  



 Метою нашого дослідження є аналіз тематично-проблемних напрямів 

змісту часопису «Туристика і краєзнавство» та з`ясування питань, на вирішення 

яких першочергово спрямовувало зусилля товариство «Плай». Це, у свої чергу, 

відкриває ще одну сторінку в історії Галичини – розвиток краєзнавства і 

туризму, актуальність яких для нас щороку зростає. 

 Характеризуючи зміст часопису, зауважимо, що не вдаватимемось до 

з`ясування бібліографічних деталей, оскільки ці аспекти висвітлені у 

спеціальній праці [1, с. 254-255]. 

 Більшість матеріалів у періодичному виданні належить його редактору, 

автору та упоряднику історику І. Крип`якевичу. Так, у першому номері 

часопису стаття «Наші завдання» наголошує на тому, що «наша туристика мало 

причиняється до зросту наукового краєзнавства» [2, с. 1]. Очевидно, що в 20-х 

роках минулого століття туризм розвивався, але мав більш розважальний і 

спортивний, аніж краєзнавчо-пізнавальний характер.  

 З публікацій з`ясовуємо, що «Плай» охоплювало своєю діяльністю 

територію львівського, тернопільського, станіславівського і краківського 

воєводств. Метою новоствореної організації було: дослідження рідного краю та 

інших земель, розповсюдження зібраних про них відомостей, опрацювання 

наукових і туристичних матеріалів; опіка над історичними і природними 

пам`ятниками та їх охорона; збереження і збирання пам`яток старовини, 

сприяння розвитку народного мистецтва і домашнього промислу. Для 

досягнення своєї мети з`їзд товариства ухвалив постанову не лише 

влаштовувати мандрівки, а засновувати бібліотеки, музеї та приватні збірки, 

організовувати краєзнавчі з`їзди та конференції, видавати туристичні та 

краєзнавчі часописи. 

       До Головної ради організації увійшли відомі галицькі діячі –                             

С. Старосольський (голова), І. Крип`якевич (містоголова), К. Паньківський 

(секретар) та інші члени контрольної комісії. Усі питання, пов`язані з 

організаційними та іншими питаннями вирішувалися через приймальню 

секретаря, що розміщувалася у Львові по вул. Чарнецького, 26 (сучасна вул.         

В. Винниченка) [3, с. 4]. 



       У 1924 р. новостворене товариство з метою ознайомлення з історією міста  

започаткувало екскурсії (дослівно прогулянки) по районам Львова. Піші 

мандрівки охоплювали такі історичні об`єкти: Гора Льва, Кайзервальд, Личаків, 

Цетнерівка, Погулянка, Княжа Гора, вулиця Замкова. В 1925 р. такі заходи 

відбувалися активніше. Екскурсії охоплювали не лише центральну частину 

міста, а й територію його околиць та навколишніх сіл. Члени товариства та його 

прихильники відвідували Губернаторські вали, Медову Печеру, Погулянку, 

Замарстинів, Голоско, Клепарів, Кривчицький ліс, Глинсько, Нову Скваряву, 

Кам`яну Гору, Мокротин, Мачішин, Брюховичі, Брикавицю, Зашків, Гамулець, 

Малі Грибовичі, Замарстинів, Кривчиці, Кортумівку, Клепарів. Екскурсії для 

усіх бажаючих відбувалися щонеділі. Програму їх проведення публікував 

популярний галицький щоденник газета «Діло». Члени «Плаю» безкоштовно 

брали участь у подібних заходах, оскільки сплачували щорічні членські внески 

– 5 злотих у скарбницю товариства, особи без членства оплачували по 

півзлотого за екскурію. 

      Редакція часопису не тільки інформувала про проведену роботу, а й 

запрошувала до активної співпраці туристичні гуртки з інших міст, 

висловлюючи побажання, щоб ці організації увійшли в члени товариста «Плай» 

[4, с. 4]. 

       Стаття І. Крип`якевича «З історії української туристики» висвітлює 

туристичні мандрівки Я. Головацького у 1832-1840 роках. Автор вважає, що 

саме у першій половині ХІХ ст. у Львові зародилася думка про систематичні 

подорожі галицьким краєм. Піонерами галицького відродження як в царині 

культури, так і в царині туристики були І. Вагилевич, М. Шашкевич, Я. 

Головацький. Мета їхніх подорожей не обмежувалася приємними враженнями.     

       В цьому процесі відбувалося дослідження народної мови, пісень, звичаїв, 

бібліотек, архівів, давніх будівель та пам`яток минулого Галичини. Проте, 

найбільший поступ у цій справі, на думку автора, належить Я. Головацькому. 

Він активно займався туризмом, кілька разів пройшов Галичину, Підкарпаття, 

практикуючи пішохідні мандрівки по 100, 200, 300 км. Побував у Словаччині, 

Угорщині. У Львові члени «Руської Трійці» займалися науковими 



дослідженнями, дискусіями, плануванням видань, плануванням систематичних 

подорожей рідним краєм з метою збору етнографічного матеріалу: «Ми 

продовжували толкувати, дискутувати, спорили і перейшли всякі теорії і 

гіпотези, на кінець прийшли до переконання, що про нарід ми знаємо тільки зі 

слуху, що треба нам іти між нарід, розсліджувати на місці, збирати з його 

власних уст пісні, котрих народ ховає у пам`яті тисячі, записувати його 

пословиці і поговірки, його повісти і перекази, – словом нам філософам треба 

іти в народ і учитися у нього мудрости» [5, с. 1-2]. 

      Часопис публікував матеріали, присвячені охороні навколишнього 

середовища, окремим місцевостям Галичини. Тут знаходимо розвідки 

археологічного, етнографічного характеру. 

      Незважаючи на нетривалий період виходу у світ (у 1925 році вийшло всього 

три номери часопису), «Туристка і краєзнавство» став журналом, що 

об`єднував українських патріотів, зацікавлених в активному розвитку 

української історії, культури, туризму в Галичині. 
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ТЕКСТ ПРОМОВИ: МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ 

 

     Промова, як правило, потребує попередньої підготовки, й чим вона 

ґрунтовніша, тим солідніше, вагоміше виглядатиме виклад, а отже, й 

переконливіше. А освіченість має таку властивість: чим більше людина знає 

чужих думок, тим самостійнішим стає її власне мислення, тим оригінальніша 

вона у поглядах, а звідси — цікавіша для інших. Не слід лякатися того, що тема 

маловивчена, що з цього питання "мало літератури". Якщо і справді так, то це 

означає, що промовець вільний від чужих думок і має право викладати власні 

міркування. 

      Матеріал для промови може конденсувати власний і чужий досвід. Засобом 

із власного життя можуть бути: особисті думки, спостереження, емоції тощо. 

Матеріал, що містить чужий досвід, — це, насамперед, книги, журнали, газети 

(хоча можуть бути й випадки з життя знайомих, друзів і т. ін.). Якщо промовець 

власні думки підкріплює цитатами, то вони набувають більшої ваги. Крім того, 

цитати іноді допомагають влучно пояснити думку, зробити її більш конкретною 

і зрозумілою. Цитуючи чиюсь думку чи спостереження, на це слід вказувати, 

тобто посилатися на джерело, звідки взята цитата. Тому існує певна система 

правил, що допомагає швидше знаходити матеріал для промови і правильно 

ним користуватися. 

      Готуючись до промови, ораторові варто увиразнювати свою аргументацію 

відомими з класичної літератури, практики, громадської роботи, відповідними 

цитатами класиків або сучасників. Доречними мають бути у своєму вжитку 

запозичені слова. 

      Початківець (та й не лише) мусить після попередньої роботи скласти картки 

за логікою розвитку теми й переписати їх у вигляді вже звичайного тексту, 

щось додаючи, поширюючи, а від чогось, можливо, і відмовляючись. Тут 

потрібно добре продумати композицію промови, що може не повністю 



збігатися з планом. Після запису необхідно уважно проглянути отриманий 

текст. Перше, на що слід звернути увагу – чи правильно було обрано слова: 

якщо є сумніви у значенні якогось слова, краще перевірити його за словником. 

Далі йде робота над стилем: чи відповідають обрані слова меті промови? 

аудиторії, до якої буде вона звернена? Звертаємо увагу на наявність елементів 

художності в тексті (метафори, епітети тощо) — без них текст виглядає занадто 

сухим. Слідкуємо, чи не втратили логічність і доказовість думок, чи не 

перевантажений текст цитатами та прикладами. 

        Не обов'язково запис промови виконувати у вигляді детального конспекту: 

такий конспект, насамперед, потрібний початківцю. Конспект має свої вади: він 

заважає творчій активності оратора. Для останнього, який вже має певний 

досвід, зручніше записати майбутню промову у вигляді розширеного плану чи 

тез — це будуть так звані і "опорні" фрази, відштовхуючись від яких можна 

побудувати свою промову.  

         Відомий знавець техніки спілкування Дейл Карнегі неодноразові 

підкреслював, що розуміння між людьми виникає лише тоді, коли звертатися до 

співрозмовника з великим і щирим інтересом до його проблем. Зокрема, легко 

зацікавлюються відповідною темою професіонали. Якщо оратор говоритиме, 

наприклад, з учителями, й покаже знання специфіки їхньої праці, стурбованість 

проблемами учительського життя, — можна сказати, він близький до успіху. 

Якщо ж він не знає, чим живуть учителі, а потрібно виступати саме перед ними, 

не гріх щось пошукати з періодичній пресі, поговорити зі знайомими 

представниками цієї професії або провести час у бібліотеці, щоб належно 

підготуватися до промови. 

      Отже, варто акцентувати увагу усіх промовців на тому, що будь-яка 

публічна взаємодія із аудиторією вимагає кропіткої аналітичної праці. Фахівці-

юристи зацікавлені у тому, щоб легко і швидко оволодіти мистецтвом 

ефективно висловлюватись. Єдиний спосіб досягти результатів – це правильне 

ставлення до шляхів досягнення мети та тверде усвідомлення принципів, на 

яких вона будується. Важливо пам’ятати  про те, що кожне сказане слово 

набуває особливої ваги. А тому відповідальність оратора за кожне озвучене 



слово є особливою. Від неї залежить, чи будуть захищені, чи порушені права 

людини та її свободи. 
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ПРО ГРАМАТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ В ПЕРЕКЛАДІ ДІЄСЛІВНИХ 

ФОРМ 

 

 

Європейські мови, і зокрема – англійська, мають відмінні граматичні 

структури. Наприклад, поєднання прямого додатку з інфінітивом, як правило, 

перекладають українською мовою складнопідрядними реченнями ("I saw her 

walk" - «Я бачив, як вона йшла...», "They remembered him being late" - «Вони 

пригадали, як він запізнився»). Далі, поєднання дієслова "seem" і інфінітива 

переводять таким чином: "You seem to be very excited" - «(Мені) здається, ви 

сильно збуджені». 

Ще одна особливість англійської граматики – безсполучникові означальні 

підрядні речення (типу: "The tea I have been drinking... "), які в перекладі на 

українську вимагають поєднання із словом «який» («Чай, який я пив/п’ю»), або 

дієприкметникого звороту ("The article he has been writing" – «Стаття, 

написана ним»). У всіх описаних випадках перекладу граматична перебудова 

обмежується вузькими рамками словосполучення.   

Викладаючи  студентам впродовж багатьох років граматичний аспект 

перекладу, ми звернули увагу на те, що граматична інформація, закладена, 

зокрема у специфіці застосування тої або іншої часової форми, в переважній 

частині випадків залишається незапитаною, а відтак не знаходить свого 



відображення у перекладі. Відомо, що пізнавальний зміст граматичних форм не 

може бути повністю розкритий без аналізу їх контекстного і законтекстного 

змісту, без експресивно-афектного аспекту, без конототивної інформації, яку 

такі форми можуть передавати.  

  В першу чергу така граматична інформація, як вже зазначалося, 

стосується дієслова, яке представляє найбільш ємку частину мови. Семантична 

і стилістична місткість дієслова великою мірою обумовлена органічним 

зв'язком і взаємодією категорії часу і стану, яка характеризує всю його систему 

в цілому. Помічено, що будь яка граматична форма може бути носієм 

додаткової, так званої граматичної контекстної та позаконтекстної 

інформації, яка доповнює змістовну картину контексту, а відтак допомагає 

повніше розкрити зміст не тільки широкого, але й вузького контексту, надати 

йому більшої точності.   

Ми дійшли висновку, що граматичний, лексичний і стилістичний зміст 

дієслівних форм найповніше розкриваються в контексті, в органічному 

взаємозв'язку між формами і граматичними категоріями.  

 Розглянемо простий приклад: 

1. I thank you for what you say. 

2. I thank you for what you are saying. 

3. I thank you for what you said. 

4. I thank you for what you have said. 

Навіть первісний граматичний аналіз першого речення свідчить про те, що 

підрядне речення (Object Clause) вказує на узагальнену дію, яка представлена в 

реченні, як така, що відбувається не тільки в момент в теперішньому, а 

сприймається як факт, тобто, дію, що відбувалася і в минулому і можливо 

відбуватиметься в майбутньому. А відтак, маємо справу не просто із актом 

мовлення, який семантично втілений у поняття TO SAY (вираження 

мовленнєвого акту), а  значно ширше лексичне поняття, пов’язане з точкою 

зору людини, з постійними висловлюваннями об’єкта. Ці міркування дають 

можливість трактувати речення як «Дякую, що ви так думаєте/ що ваша точка 

зору(особисті погляди на об’єкт розмови) саме така.»  



Форма Progressive в другому підрядному реченні вказує на одночасність дії 

із присудком головного речення, яка триває в момент розмови. Це дає підставу 

для введення в переклад понять «зараз, в цей момент», тощо. Одночасно, 

необхідна конкретизація форми «saying». Таким чином, переклад такого 

речення міг би бути «Вдячний, що ви про це говорите.»; «Дякую, що ви зараз 

згадуєте/нагадуєте про це.» «Дякую, що ви так думаєте.»тощо. 

В третьому реченні, де вжито Past Simple необхідно зважити на те, що цей 

дієслівний час дає підставу для передачі його українським дієсловом як 

доконаного так і недоконаного виду.  Отже, переклад речення можна 

запропонувати як «Дякую, за те, що ви сказали/говорили.», або «Дякую, за те, 

що ви згадали/нагадали.» та ін. 

В четвертому реченні Perfect вказує на доконану дію, яка відбулася 

напередодні тої, що виражена присудком. Вираження доконаності в 

українському перекладі може асоціюватися з індикаторами «щойно, тільки-но, 

вже тощо», які підкреслять завершеність: «Дякую, за те, що ви тільки-но/щойно 

сказали/згадали.» та ін.       

Таким чином ми можемо виділити примірно такі функції граматичної 

інформації, яка стосується окремих дієслівних часів: 

 - вираз одночасності, майбутності та ретроспективності (повернення 

назад, звернення до передування) дії;  

- вираз подовженості, результативності (обумовленість одного 

тимчасового плану іншим) дії;  

- вираз зв'язку, переплетення різних тимчасових планів, зв'язку між різними 

частинами оригіналу (безперервність тимчасового потоку);  

- вираз досвіду;  

- вираз емоційної оцінки;  

- вираз стану дії;  

- функція експозиції, введення;  

- внесення суб'єктивно-емоційного аспекту.  

Підводячи підсумок, не можна не сказати, що жодна з виділених функцій 

не реалізується в тексті ізольовано. Як правило, функції перехрещуються, 



накладаються один на одного, створюючи єдиний комплексний стилістичний 

ефект. Отже, використання граматичної інформації є необхідною умовою 

автентичності, що суттєво впливає на лексично-стилістичну будову і зміст 

речення перекладу, в якому поєднано втілюються перетворення, що 

допомагають досягти еквівалентності в перекладі. 
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ЧАСОПИС «ЖИТТЯ І ПРАВО» (1928 – 1939 рр.) 

В ОБОРОНІ ПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

  У липні 1928 р. Союз Українських Адвокатів почав видавати журнал 

«Життя і Право: вісник теорії і практики», який  виходив щоквартально аж до 



1939 р. З 1929 р. до виходу видання долучилося Товариство Українських 

Правників. «Життя і Право» фактично був поодиноким правничим часописом у 

міжвоєнний період на західноукраїнських землях, у 1932 – 1934 рр. у Коломиї 

виходили «Правні поради», але недовгий час виходу і низький фаховий рівень 

не зробило видання авторитетним. Журнал «Життя і Право» зібрав блискучих 

співавторів, до складу редакції у різні роки входили відомі правники: 

В.Старосольський, М.Грушкевич, О.Надрага, Р.Домбчевський, А.Рак, 

Є.Давидяк, М.Каратницький; відповідальним редактором незмінно був 

К.Левицький. У програмній статті редактор так визначив завдання журналу: 

«Програма нашого видавництва є: дати спромогу українським правникам усіх 

станів вироблювати свої сили наукові та їх досліди правничого змісту подавати 

правникові для поглиблення фахового знання» (1928 – Ч.1). Необхідно 

зазначити, що постання галузевого правничого часопису стало можливим саме 

завдяки зусиль К.Левицького, який як ніхто розумів вагу права і значення 

правничої культури  у поступі нації: «Загал нашого українського правничого 

світа відчуває потребу того органу, та й належиться, щоби ми Українці на цих 

землях і в сучасних обставинах мали свій правничий орган як знамя культури і 

оборони прав нації» (там же). К.Левицький уже мав досвід такої роботи, адже 

він був редактором першого українського юридичного видання  – «Часопис 

правнича» (1889  – 1900 рр.).  Редактори розуміли, що часопис розрахований на 

фахівців, не набуде поширення серед українського загалу, однак він украй 

необхідний для розвитку нації.  

      Значну увагу часопис приділяв мовній проблемі, про що говорили самі 

автори: «Мовній справі віддало наше видавництво чи не найбільше місця та 

присвятило їй уваги …в боротьбі за права нації.  …Не лише саме право мови, 

але й правнича наша мова її чистота і виразність мали в «Ж і П» свого першого 

борця» [1, с.3].  

       Такий напрям видання зумовлений духовним контекстом доби. Після 

ліквідації української державності Галичина опинилася у дуже скрутних 

суспільно-політичних і економічних обставинах. Вирішивши створити 

однорідну національну державу, Польща проводила агресивну політику щодо 



національних меншин, насамперед стосовно українців. Польська урядова 

номенклатура уникала навіть слова українці, вживаючи назви rusiny, rusinski.  

За зразком Малоросії Галичину називали Малопольською східною. Польському 

тискові українська громадськість протиставила свою активність у боротьбі за 

соціальні права і національний розвиток. Загалом життя українців Галичини під 

окупацією Польщі – це двадцятилітній період боротьби за національну 

незалежність, українську державу серед постійного поліційного терору щодо 

всіх проявів українського національного життя.  

     Провідну роль у духовному і суспільному поступі українства на 

західноукраїнських землях відігравали українські адвокати. Початки 

українського організованого життя у ХІХ ст. пов’язані з працею правників 

І.Добрянського, В.Барвінського. На чолі національно - визвольних змаганнях 

галицьких українців стояли правники; Листопадовий Чин, керівництво ЗУНР 

здійснювали правники - адвокати – Є.Петрушевич, К.Левицький, Ю.Романчук, 

С.Баран, Л.Цегельський, І.Макух, С.Голубович та ін. У міжвоєнний час 

насамперед українські правники мали можливість боротися за права українців. 

Відомою є участь правників у боротьбі за український університет. 

      Уже в першому числі часопису подана стаття М.Волошина «Права 

української мови», в якій автор порівнює законодавство Австрійської монархії і 

Польської республіки, причому аналіз засвідчив, що більш демократичними 

виявляються мовні закони ретроградної імперії.   Австрійське законодавство 

уживало термін «український» як єдиний властивий для визначення української 

нації, у Польщі щойно 1927 р. президія Львівської апеляції постановила, що 

назва мови «українська» не заперечує ідентичності мови і нації. 

         Надзвичайно гострою є стаття «За права мови», підписана криптонімом 

Р.Д. (очевидно, автором є адвокат, д – р Р.Домбчевський, пізніше у 30-х рр. 

вийшла його книга з такою ж назвою). Автор підіймає проблему ставлення 

мовців до своєї рідної мови й дієвої позиції в обстоюванні прав української 

мови. Він наголошує, що збереження мова  – найголовніша умова державності. 

Автор різко засуджує непошанування прав мови українськими адвокатами та 

самими клієнтами, які вживають у суді польську мову, не вимагають ведення 



документів українською мовою, загалом не використовують навіть той мінімум 

прав української мови, що закріплений у законах.: «Українське громадянство 

забуває, що віддаючи державі податки, воно має право домагатися від держави 

пошановання своєї мови від кожного, з ким входить в який-небудь  інтерес 

приватно - правний» (1929. – Ч.3. – С.18-24). Пафос статті зумовлений 

специфікою польських законів про мову національних меншостей від 1924 р., 

які постановляли, що українська сторона   мусить виразно домагатися, щоб усі 

рішення були виданні, окрім державної польської, також українською мовою; 

мовою судів на певних територіях може бути українська мова, але тільки на 

вимогу українців; тільки етнічний українець як адвокат має право вживати 

українську мову.   

        Тлумаченню окремих положень закону про державну мову від 1924 р. 

присвячені статті – «До інтерпретації закону язикового з 31 липня 1924 р. В. з. 

78, поз. 757» (1930. – Ч.3); О.Коссак «Уваги до закона про державну мову з 31 

липня 1924 р.» (1929. – Ч.4).   О.Коссак підтримує українських греко – 

католицьких священників, які провадять діловодство українською мовою. 

Головним аргументом на користь священицтва є те, що священика ніяким 

чином не можна притягнути до поняття державного службовця, а тому «закон 

про мову не відноситься до парохіяльного уряду, а греко – католицькі 

священики не державними урядниками». До питання мови церковних 

документів поверталися у своїх розвідках К.Левицький «До питання, в якій 

мові мають українські священики переписуватися з державними урядами?» 

(1937. – Ч.1), Л.Ганкевич «Українські прізвищах в метрикальних книгах і карне 

право» (1937. – Ч.3). Л.Ганкевич розкриває один із асиміляційних механізмів 

польської влади – уведення юридично необґрунтованої вимоги запису 

українських прізвищ згідно з польською вимовою. Так, у документах 

відтворювали українські прзвища як польські – Заєць ставав Зайонцом, Вовк – 

Вільком, Добрянський – Добжанським. Л.Ганкевич наголошує на праві й навіть 

обов’язку українських священиків вести записи українською мовою згідно з 

українською фонетичною традицією. Історія з прізвищами незабаром 

повториться знов, тільки тепер з більшовицькою окупацією прізвища будуть 



русифікуватися і, як наслідок, у західноукраїнських селах з’являться Васильєви, 

Петрови тощо. 

      Чимало публікацій роз’яснюють українцям права щодо вживання 

української мови  в певних урядових та правничих сферах – «Українська мова в 

нотаріяті у Польщі» (1928. – Ч.2), «Українська мова в нотаріяті Української 

Соціалістичної радянської республіки» (1928. – Ч.2), М.Винницький «Права 

української мови в нотаріяті» (1933. – Ч.4), «В справі урядової мови 

коморників» (1934. – Ч.1), «Права української мови на терені окружної 

Адвокатської Ради у Львові» (1938. – Ч.4). Стаття К.Левицького «В боротьбі за 

права рідної мови» (1932 – Ч.2) виступає на захист прав «осіб правничих»(тепер 

– юридична особа) уживати українську мову; всупереч конституції часто 

скарги, позовні заяви українських громад були відкинені чи повернені на 

підставі того, що в законі про мови йдеться лише про фізичні особи.  

       У тогочасних умовах правничий часопис давав чи не єдину можливість для 

вироблення правничої термінології. Вже сам факт виходу фахових статей 

українською мовою стимулював розвиток правничої терміносистеми, проте 

співавтори часопису окрему увагу приділяли виробленню термінології. 

Великий інтерес викликає стаття д – ра Ю.В. «Наша правнича мова», 

присвячена актуальним проблемам розвитку правничої термінології. Ю.В. 

формулює абсолютно чіткі сучасні вимоги щодо термінології. На думку автора, 

вироблена терміносистема повинна відповідати, зокрема, таким вимогам: 

термінологія має бути зрозумілою для кожної освіченої людини (до речі, про 

цю вимогу часто-густо забувають зараз, а тому витворюється т.зв. «науковий 

суржик» – М.Г.); термін повинен бути загальноприйнятим – «обов’язувати всіх 

і всюди», «бути устійненим»; термінологія повинна адекватно відтворювати 

поняття – «передавати всі правничі поняття зі всіма нюансами»; термінологія 

має насамперед вироблятися на основі рідної мови.   

     У 1935 р. у часописі існувала рубрика «Кутик мови», в якій роз’яснювали 

складні випадки уживання термінів. У травні 1936 р. з ініціативи Союзу 

Українських адвокатів було створено термінологічну комісію, до складу якої, 

зокрема, входили А.Рак, Л.Ганкевич, З.Лукавецький, а також відомий і 



надзвичайно авторитетний мовознавець В.Сімович. Того ж року у часописі 

появилася рубрика «Висліди термінологічної комісії». Відомо, що 

Термінологічна комісія готувала до друку польсько – український словник 

правничих термінів, однак ця робота була не завершена через політичні 

обставини.  

      Отже, у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. українські адвокати були провідною силою, 

що відіграла головну роль у розвитку тогочасного суспільно-політичного життя 

нації. Союз Українських Адвокатів і Товариство Українських Правників 

провадили активну культурно – освітню роботу, діяльність Союзу і Товариства 

була скерована на піднесення правової культури українців, створення 

громадянського суспільства. Органом згаданих організацій був часопис «Життя 

і Право» (1928 – 1939 рр.). Часопис постійно виступав в обороні прав 

української мови та української нації. Журнал засвідчив високий фаховий 

рівень українських правників і їхню свідому громадянську позицію. 

Державотворча праця українських адвокатів здобула визнання і глибоку 

вдячність сучасників, зокрема митрополит А.Шептицький високо оцінив  

діяльність українських правників: «Найвидатнішу ролю відіграла українська 

палєстра на тернистому шляху політичних процесів. Історія української 

палестри є тісно зв’язана з історією цілого нашого народу для того, що 

українські адвокати від самого початку нашого політичного життя грали 

провідну ролю в політиці» [2; 17]. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

ІЗ КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

Кожна окрема мова має свою національну специфіку. Вона присутня на 

всіх ділянках дискурсу, але найкраще вона представлена саме у фразеології.   

Фразеологічний фонд мови як специфічна в культурно-мовному відношенні 

частина лексики виступає основним носієм елементів культури, транслюючи з 

покоління в покоління культурні надбання етносу.   

Кольоропозначення у фразеологічних зворотах становлять типовий 

мовний засіб, вивчення якого має важливе як теоретичне, так і практичне 

значення. Як компоненти фразеологічних одиниць, колоративи по-особливому 

відображають народну психологію, великий життєвий досвід народу, його 

уміння спостерігати й узагальнювати найсуттєвіші факти і явища в природі та 

суспільстві.  

Відповідна розвідка – спроба з’ясувати місце й роль фразеологізмів із 

колоративним компонентом у мовній картині світу українців. 

Найбільш продуктивно займались вивченням національно-культурної 

своєрідності семантики фразеологізмів Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров. 

Розгляду феномена кольору та прикметників на позначення кольору (як 

структурних компонентів фразеологічних одиниць) в аспекті національно-

культурної специфіки, встановленню їх семантичної та функціональної 

типології, діахронічної еволюції та національної самобутності присвячені 

дослідження Л.В.Лаєнко та О.А. Решетнікової .  



На думку науковців, одні сталі сполучення  «відображають національну 

культуру нерозчленовано, комплексно, усіма своїми елементами, тобто своїми 

ідіоматичними значеннями» [2, с. 68]. Іншу групу становлять фразеологічні 

одиниці, які відображають національну культуру розчленовано, одиницями 

свого складу, що належать до безеквівалентної та фонової лексики. Третю 

групу – фразеологічні звороти, які відображають національну культуру своїми 

прототипами [2, с. 70].  

У семантиці ряду сталих сполучень з колоративом має місце національно-

культурний компонент – або синхронно, з погляду сучасної мовної свідомості, 

або діахронно, тобто тільки через взаємозв’язок із національною культурою  

словосполучення-прототипу. Прототипи можуть розказати про типову 

українську флору, життя народу, засоби виробництва, традиційне харчування 

тощо (напр.: червоний борщ, серед білої днини, сіре животіння, наганяти чорну 

хмару, до білих мух, Зелені свята  та ін.). 

Етноспецифічна інформація, яка зафіксована у фразеологічних одиницях, 

стосується моральних, етичних, релігійних поглядів і традицій, практичного 

досвіду народу (напр.: як чорний віл, зелена нудьга, червона юшка, до зелених 

чортиків та ін.). Окрім простого збереження інформації, фразеологізми дають 

оцінку діям людей, їхнім рисам, зовнішнім ознакам, внутрішнім якостям, 

етимологічно співіснуючи з різними сферами духовної культури, зокрема, 

обрядами, звичаями, повір’ями (напр.: до білої коси, голуба кістка, як бубон 

зелений, синій ніс, в очах замиготіли білі метелики та ін.).  

Слід зазначити, що фраземи мають стерту внутрішню форму, національну 

специфіку якої можна виявити через етимологічні та порівняльно-історичні 

пошуки, шляхом зіставлення лексичних одиниць різних мов. Ця національна 

специфіка може відбиватися у всіх структурних компонентах значення: в 

денотативному, конотативному, емпіричному, функціональному або 

граматичному [3, с. 8]. Її основними типами є національно-культурна та 

національно-мовна своєрідність.    

Порівняльне вивчення національних фразеологій важливе не тільки в 

теоретичному плані (з погляду знаходження специфічних чи виняткових ознак 



у одній із них), на тлі відмінностей важливо спостерігати і прикмети 

типологічної чи генетичної спорідненості якихось елементів фразеологічної 

моделі, образності, компонентного складу. Особливої уваги заслуговує процес 

переосмислення буквального змісту словосполучення в переносне, цілісне 

значення фразеологічної одиниці. Послідовність і перебіг мовних процесів у 

творенні нової семантичної ознаки є характерною для національної фразеології 

[1, с. 85].  

Найвиразніше постають національні особливості рідної мови при 

знайомстві з іншою мовою. Зіставлення близькоспоріднених мов показують 

відтінки або напівтони, що притаманні слов’янському національному баченню 

«мовної картини світу». Чим ближчий ступінь спорідненості мов і триваліша 

історія їх взаємин, тим менші контрасти мовних традицій на рівні 

безпосереднього спостереження.  Як зазначає О.В. Назаренко, у фразеології 

споріднених мов багато спільного, що пояснюється або генетичною спільністю 

обох мов, або віковими контактами між їх носіями, але повної тотожності дуже 

мало [4, с. 11]. 

Зіставлення ж неспоріднених мов дає чіткий контраст образно-мовних 

уявлень (наприклад, зіставлення українських і англійських фразеологізмів). 

Дослівний переклад і повне розуміння фразеологічного матеріалу є практично 

неможливим із-за наявності таких лексичних елементів, що не семантизуються 

сучасною мовною свідомістю носіїв англійської мови, або через досконалу 

ідіоматичність українського сполучення. Для того, щоб іноземна аудиторія 

зрозуміла семантику таких фразеологічних зворотів, необхідне грунтовне, 

пов’язане з історією, культурою, побутом, звичаями українського народу, 

пояснення.    

 Зазначимо, що у мовах існують і повні фразеологічні еквіваленти – це 

звороти, у яких збігається весь набір сем, будова, образ, покладений в основу 

сталого сполучення, послідовність компонентів, стилістичне забарвлення, 

лексико-граматичне оформлення тощо. Такі вирази є міжмовними одиницями  –  

інтернаціоналізмами (пор.: синя панчоха – синий чулок – blue stocking; чорне 



золото – черное золото – black gold, біла магія – белая магия – white magic, 

чорний ринок – черный рынок – black market).  

Вивчення матеріалів різних мов сприяє усвідомленню того, що як мовна 

особистість ми цікаві не тільки для себе, а й для тих, хто не належить до кола 

нашої мови. Тут незаймані резерви лінгводидактики: мовне самопізнання через 

зіставлення з іншими національними системами дає повніші уявлення про 

виразові багатства рідної фразеології і можливості її розвитку; вона здатна 

підняти престиж рідної мови як унікальної скарбниці народного розуміння, 

інтелекту, досвіду, як неповторної частки в духовній спадщині людства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що семантика фразеологізмів, що мають у 

своєму складі колоративи, ґрунтується на національно орієнтованих формах 

вираження. Народне образне уявлення може зазнавати змін і перетворень, але 

залишається основотворчим компонентом фраземної семантики, а тому засобом 

формування національно-мовної картини світу. Саме кольоропозначення у 

складі сталих сполучень, з одного боку, репрезентують особливості світогляду 

світосприймання українців, з іншого – сприяють його формуванню, вихованню 

морально-етичних почуттів, чого так бракує нашому суспільству сьогодні. 
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ЖІНОЧЕ ПИСЬМО В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПАРАДИГМИ: 

СЮЖЕТНІ, СТИЛІСТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ  

 

ХХ та ХХІ століття позначились вибухом новітніх наукових досліджень у 

багатьох галузях пов’язаних з гуманітарним знанням (так звана зміна наукової 

парадигми в гуманітарних науках). Значне місце серед них займають дослідження 

присвячені саме аналізу мови, як феномену, що торкається фактично всіх сфер 

людської діяльності. Мова досліджується з багатьох точок зору, враховуючи 

специфіку її структури та функціонування, і важко переоцінити її роль у житті 

людини як представника соціуму. Саме тому вона стала об’єктом таких наукових 

дисциплін як філософія, психологія, соціологія, історія, культурологія та багатьох 

інших, а не лише лінгвістики та літературознавства. [2, c. 27] Останні, в свою чергу 

трансформуються, намагаючись відповідати особливостям постмодерного 

світосприйняття. Сучасні лінгвістичні дослідження висвітлюють складну систему 

відношень мови, мовної свідомості, мовленнєвої діяльності людини й 

навколишнього світу. Дедалі більшого поширення набуває концепція органічних, 

історично й системно зумовлених зв’язків і взаємозалежностей між різними рівнями 

та видами мовленнєвої діяльності. Цілісний підхід до вивчення мови визначає 

найважливіший напрямок сучасних гуманітарних досліджень, який представлено 

розробкою цілісної концепції мовленнєвої діяльності та дискурсу, що включає 

пошук філософських, культурологічних, соціальних та психологічних засад мови та 

мовлення, комунікативних, прагматичних, семіотичних, стилістичних аспектів на 

основі новітніх досягнень філологічних і суміжних дисциплін. [1, c. 179] 

Таким чином поєднання лінгвістичного та літературознавчого підходів (зі 

всіма їх відгалуженнями) в аналізі текстів сприяє глибшому розумінню 

концептуальної та мовної картин світу того чи іншого автора, дозволяє виявити 

особливості його стилю. Адже дослідження художнього твору вимагає знань не 

лише граматики, лексикології, історії мови і т.і., але й знання реалій тієї чи іншої 



епохи, місця, гендерних позицій автора, цінностей культури й естетичних уявлень 

свого часу, історії, ідей та інше.  

Говорячи про сучасну іспанську прозу, треба мати на увазі перш за все 

історико-політичні та соціальні зміни. Так проблема місця жінки в іспанському 

суспільстві завжди була наскрізною в творах іспанських письменників і особливо 

письменниць. Зміни на всіх рівнях суспільного життя, включно із законодавчими 

нововведеннями, значно вплинули як на сприйняття жінки іншими, так і на її 

сприйняття самої себе. Отже зміна пріоритетів та цінностей не могла не 

відобразитись також в літературі. Крім того викликають інтерес і форми вияву цих 

фактично глибоких ментальних змін.   

Як зазначають літературні критики, протягом досить довгого часу жіноча 

проза фокусувалась на досить специфічній манері написання від першої особи 

однини, з використанням інтимного тону, власне майже завжди епістолярний жанр 

чи жанр інтимного щоденника. Аналітик Інта Есергайліс навіть заявив, що в 

більшості таких романів головний герой не просто жінка, а й саме письменниця. 

Даний феномен зайняв міцну позицію в літературному процесі таких країн як США, 

Англія, Іспанія, Франція та Німеччина. [4, c.6] Однак з плином часу тенденції 

змінювались, і хоча кількісно в жіночій прозі все ще домінують ліричні та інтимні 

романи, їх видозміна як в плані змісту, так і в плані вираження є очевидною. Вибір 

ліричного роману, як домінуючого, в свою чергу, здається досить зрозумілим та 

очевидним. Адже протягом століть, особливо на теренах Іспанії, світ жінок був 

зведений до місця біля сімейного вогнища, де їх функції полягали у веденні 

домашнього господарства та вихованні дітей. Таким чином ці фактично 

найголовніші жіночі цінності (кохання, сім'я, діти, домашній затишок) залишаються 

пріоритетними, але набувають більшої глибини та специфічних відгалужень, що 

власне і є надзвичайно цікавим для дослідження з точки зору лінгвістики, а 

особливо стилістики.  

Жіноча проза відображає характерні риси сучасного мистецтва, підводить 

підсумки естетичним шуканням усього століття, своїми художніми експериментами 

і стильовими відкриттями намічає перспективу культури майбутнього. Іспанська 

жіноча проза (в ряді з жіночими творами й інших країн) відображає пристрасний 



болісний пошук ідеалу, оскільки це - головний сенс творчості кожного справжнього 

художника слова. Будь-які шляхи розкриття типології жіночої творчості будуть 

сприяти більш глибокому проникненню в природу жіночої творчості, що і складає 

завдання сучасної науки про літературу та мову. Дослідження специфіки жіночої 

прози сприятиме її подальшому утвердженню та розвитку в руслі літературного 

процесу. 

Спираючись на дослідження західної наукової думки з питання жіночого 

письма, а також на власні спостереження, можемо вказувати на існування 

специфічних ознак жіночого письма. Однак, вони не є чимось усталеним, бо твір 

кожного автора вносить свої корективи у намаганні зобразити світ ―жіночим 

способом‖ і кожен автор заслуговує на те, аби на його творі зупинитись окремо. До 

таких ознак жіночого письма належать: 

1. Відкрита структура тексту, здатність до розширення, продовження, 

самопродукування; тенденція до відкритих форм ―без початку та кінця‖; 

2. Синкретизм у використанні літературних жанрів (колаж, ―patchwork‖) із 

наданням переваги діалогічним, поліфонічним та епістолярним формам, 

формам автобіографії, щоденника; 

3. Заперечення лінеарності (―сітка‖ замість лінеарної фабули), що позначене 

відкиданням традиційного синтаксису; повторюване використання 

паратаксису (який подається як метафора потоку, близькості, імпульсивної 

реальності); розірваність, поліфонічність наративного ―я‖, якому відповідає 

синтаксис декількох одночасних відношень; незвична пунктуація; . [3, c.129] 

4. Тенденція до імітації усного мовлення на письмі (легкий ритм, постійне 

використання питань, вигуків тощо); несприйняття традиційних мовних 

зразків; 

5. Процесуальність у письмі (акт писання як конститутивний елемент того, 

що написано); 



6. Прагнення до дослідження неусвідомленого, потяг до поетичних / 

естетичних експериментів у намаганні зобразити неусвідомлене; 

7. Звернення до тематики дому, походження, мандрів, нестатичності, 

вигнання, що пов’язується із віднайденням ―тожсамості‖, яка визначається як 

багатозначна, розпорошена, асоціативна, необмежена; . [3, c.130] 

8. Потяг до натуралізму, автентичності у зображенні жіночої фізіології – усе 

перетворюється у метафори та атрибути жіночності; органічна природа 

письма позначена ритмом та звуками ―мови тіла‖; 

9. Деструкція часово-просторових координат; ігнорування зовнішніх/ 

внутрішніх меж в утопіях зображення закритих місцевостей або, навпаки, 

безкраїх просторів; поціновування внутрішнього часу (суб’єктивного, 

щоденного), протиставленого тривалості, протиставлення теперішнього 

майбутньому; 

10. Використання типово ―жіночих‖ метафор, запозичених із сфери 

природного, тілесного, що традиційно відповідають жіночій природі: тіло, 

вода, дім як рекурентні мотиви, метафори та символи;  

11. Використання полісемії, що відкидає дефініції, однозначність дискурсу, 

тенденція до суб’єктивності, асоціативності; 

12. Редуковане вживання особових займенників (про це свідчить їхня 

відсутність або цензурування).  

Часто також трапляються розірваність наративної структури та синтаксису, 

вкраплення уривків текстів іншого характеру, стилю, жанру як вираз безсилля мови 

перед обличчям складної неоднорідної реальності. 

З'ясування ролі статей у розвитку культури, їх символічного і семіотичного 

вираження у філософії, історії, мові, літературі, мистецтві дозволяє відобразити нові 

аспекти розвитку соціуму, глибше проникнути в суть процесів, що відбуваються. 

Безумовно, нове прочитання та мовностилістичні інтерпретація художніх текстів 



авторів-жінок дає можливість, використовуючи і традиційні літературознавчі і 

соціально-політичні трактування, зазирнути в саму суть жіночого письма.  

 

Література: 

1. Андреева К.А. Когнитивная стилистика как новая парадигма исследования 

литературного текста//Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2005. № 2. – 203 c. 

2. Березин Ф.М. Лингвистические исследования в конце XX в.: сборник 

обзоров / Федор Михайлович Березин. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – 315 с.  

3.  Сатклифф Б. Критика о современной женской прозе / Б. Сатклифф // 

Филологические науки. – 2000. – №3. – С. 117-132.  

4. Emilia Pereyra La escritura femenina//  El Caribe, 2 de noviembre del 2007 - 12 

p. 

 

 

 

 

 

 

Г.П.Пилипюк,  

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу,  

Волинський інститут економіки та менеджменту 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОСЕМАНТИЧНОІ ЛЕКСИКИ ОПОВІДАННЯ 

ЮДЖИНІЇ КОЛЬЄР «ЧОРНОБРИВЦІ» 

 

 

Лексика є одним з рівнів мовленнєвої ієрархії. Важливість слова для всього 

життя та діяльності людини не можна переоцінити. Не називаючи всі оточуючі 

нас предмети, процеси, явища, поняття, ми не можемо існувати як суспільство. 

Лексичне значення є неоднорідним,  воно відображає різні сторони 

дійсності. Воно рухливе та історично мінливе, так як і кожний живий організм, 



воно народжується, еволюціонує і закінчує своє існування — виходить із 

вживання. Розвиток лексичного значення пов’язаний з розширенням сфери 

його дії. Від початкового значення відходять нові, слово стає полісемічним, а 

всі його значення, разом взяті, складають його семантичну структуру.  

Звичайно позначення об’єкта — головна функція слова, і предметно-

логічний (денотативний ) аспект значення головний в його семантичній 

структурі. Але він не є єдиним. Більше того, в тексті він може втратити своє 

ведуче становище. Оскільки саме тут, в контекстуальному висуванні 

словникових значень, в першу чергу закладені додаткові інформаційні та 

естетичні можливості слова в тексті, потрібно згадати типи лексичних значень, 

які можуть бути виявлені у слові. Емоційно-оцінювальне значення є одним з 

найнеобхідніших. Воно відображає відношення до об’єкта, який називається і 

безпосередньо пов’язане з пізнавальною діяльністю людини. Емоційне 

значення , як правило, виступає в поєднанні з оцінювальним і сам факт 

розділення емоцій  на позитивні та негативні є доказом тісної взаємодії та 

оцінки. 

Відомо, що під час прочитання будь-якого твору ми в першу чергу 

звертаємо увагу на лексичну організацію тексту, а вже потім - на граматику та 

різні стилістичні засоби. 

Для дослідження взято оповідання Юджинії Кольєр «Чорнобривці». 

Мова оповідання «Чорнобривці» соковита, колоритна, лірична, 

експресивна, емоційна. Розповідь ведеться від першої особи, тому всі події, 

почуття, переживання показані ніби зсередини, виринають з глибини душі 

дівчинки, навколишній світ показано її очима. Через це і досягається 

емоційність розповіді. 

У творі «Чорнобривці» простежується дві сюжетні лінії, два логіко-

лексичні центри: негативний, пов'язаний з пилом, з брудом, позитивний: це – 

краса, квіти. Ці центри знаходяться між собою ніби в опозиції, тобто 

представляють стверджувально-заперечну категорію. 

В оповіданні йдеться про бідне знедолене життя чорношкірих. Житлом 

їхнім були нетрі: бідні хатинки та голі подвір'я. Все, що пам'ятає героїня – це 



пил. І отже тут вжита відповідна лексика. Спочатку розглянемо це на окремих 

лексичних одиницях: 

dust – пил, ramshackle – розвалений, rotting – гнилий, decay – руйнування, 

poverty – бідність, squalor – злидні, hungry – голодні, cage – пастка, за 

допомогою яких показана розруха, що панувала навколо. І як заперечення 

цьому бруду, руйнації – краса: квіти. Сам заголовок твору «Marigolds»– 

«Чорнобривці» налаштовує на ліричний лад. Адже квіти завжди є символом 

прекрасного. І хоча чорнобривці не є якимись екзотичними квітами, проте вони 

відрізняються яскравими барвами, що ще більше підкреслює красу і водночас 

сум, всі реалії життя цих бідняків. Для того щоб підкреслити красу, автор 

вживає такі слова: marigolds – чорнобривці і це слово присутнє вже в першому 

абзаці і пронизує весь твір. Вжиті також слова perfect –- чудовий, sun-golden – 

сонячно-золотистий. 

Як відомо, зображувальні можливості мови розширяються не лише завдяки 

вживанню окремих слів, а і в словосполученнях і виразах: dust  the brown 

crumbly dust  пил, сіра скрізь розпорошена пилюка; the dirt roads and grassless 

yards – брудні дороги та голі подвір'я; tumbledown shanty - напіврозвалена 

хатина; in taded dresses – у вилинялих сукнях; in patchy pant  у залатаних 

штанах; dusty brown yard – курний чорний двір; September dust sweat – у куряві 

вересневих днів; sorry gray house – похмурий, сірий будинок; ill-clad носити 

лахміття. 

Ці словосполучення надають мові експресивності, емоційності, виразності, 

сприяючи тому, щоб в уяві читача малювалася картина життя, яку намагається 

передати автор. Злидні і бруд, в яких жили ці люди, напівзруйновані будинки... 

І серед усього цього бруду образ чорнобривців, які «порушували ідеальну 

потворність місцевості», були занадто прекрасними: bright blossoms – яскравий 

цвіт; wann and passionate and sun-golden – теплі, пристрасні і сонячно-золотисті; 

they were too beautiful – вони були занадто прекрасними; they said too much – 

вони були занадто промовистими; the bright mounds – яскраві кущі; perfect 

yellow blooms – досконалої краси жовті суцвіття; love, beauty and joy – любов, 

краса і радість; so tenderly cared for – так ніжно доглядала; the bright thing – 



яскрава краса; passionate yellow mounds – пристрасно жовті суцвіття. 

Негативність знаходить образність і на рівні макроконтексту, тобто на 

цілих реченнях: 

«...all I seem to remember is dust – the brown, crumbly dust of late summer – 

arid, sterile dust, that gets into the eyes and makes them water, gets into the throat 

and between the toes of bare, brown feet» – «Здається усе, що я пам'ятаю, це - пил, 

сіра, скрізь розпорошена пилюка сірого літа, від якою сльозяться очі, яка 

проникає у горло і забивається поміж пальці босих, брудних ніг». 

Узагальнюючи дані проведеного аналізу в царині автосемантичної лексики 

оповідання Юджинії Кольєр «Чорнобривці», слід зазначити, що 

автосемантична лексика є словесною основою тексту. 

Оскільки мова художнього твору відображає особисте авторське 

світосприйняття, роль асоціативних словесних зв'язків зростає, слово 

навантажується додатковим змістом, а текст здобуває емоційну ємність, несучи 

додаткову інформацію завдяки особливому смисловому і емоційному 

навантаженню слова. 
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ТЕХНІКА АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРИ СПРИЙНЯТТІ ХУДОЖНЬОГО 

ТЕКСТУ (на матеріалі оповідань Гр.Тютюнника) 

 

Актуальність дослідження. У самому загальному змісті слова, як теорія 

інтерпретації тексту й наука про розуміння змісту, герменевтика виявляється 

явищем надзвичайно широким, інтердисциплінарним. Розгляд герменевтичних 

проблем з позицій літературознавства та філології дозволяють виробити 

теоретичні передумови для вирішення проблеми рецепції читачем художнього 

твору та питання існування ідеального читача.  

Одним з найактуальніших напрямів дослідження герменевтики є техніки 

сприйняття художнього тексту. Техніки сприйняття, звернені на тексти 

культури, – це сукупність прийомів системного мислення, що перетворюють 

нерозуміння в розуміння, а в оптимальних випадках перетворюють розуміння в 

майстерність [2, с. 34].  

Мета роботи – проаналізувати особливості використання техніки 

актуалізації при сприйнятті оповідань збірки «Зав’язь» Григіра Тютюнника. 

Риторика художнього тексту проявляється в різних актуалізаціях 

текстових засобів. У сучасних дослідженнях з лінгвістики і психолінгвістики 

цей термін, попри те, що широко використовується, характеризується 

неоднозначністю тлумачення. Актуалізація визначається як реалізація 

потенційних властивостей мовних одиниць в розмові, пристосування їх до 



вимог цієї мовної ситуації. М.А.К. Хеллідей розуміє під актуалізацією 

«мотивоване виділення» [4, с. 130]. Виділена риса стає актуалізованою, якщо 

тільки вона співвідноситься зі значенням усього тексту в цілому.  

За визначенням М. Макеєвої, актуалізація є використанням таких мовних 

одиниць, які сприймаються як незвичайні, позбавлені автоматизму, 

привертаючи увагу і, в силу цього забезпечують фіксацію рефлексії [3, с. 130]. 

Несподіванка засобів побудови тексту, «випадіння» їх із звичної схеми 

розумової діяльності посилює емоційну напруженість тексту, стимулює 

рефлексію, посилює і розтягує риторичне враження, що справляється текстом. 

Виділяють наступні маркери актуалізації художнього тексту: фонетичні, 

граматичні, лексичні та словосполучувальні. 

Використання фонетичних маркерів націлено на відтворення складніших 

психічних процесів і станів, як емоції і стан душі. Функція звуку як збудника 

певної емоції або групи емоцій цілком з'ясовна(і це стосується не лише 

музичної мови, але і мовних звуків), враховуючи генетичну спільність емоції і 

відчуття [3]. Лексичні маркери можуть бути представлені певним підбором 

лексичних одиниць, що характеризують мову, манери або описи різних героїв 

художніх текстів(епітети, оксюморони і так далі). У характеристиці мови 

можуть використати діалекти і жаргонізми, так само як і слова зі 

зменшувальними суфіксами. Словосполучувальні маркери використовуються в 

оповіданні автором твору часто у формі неологізмів з метою вказівки на 

незвичність, нестандартність ситуації. Дуже часто така риторична фігура як 

оксюморон (поєднання непоєднуваних понять) сприяє створенню комічного 

ефекту або ефекту обдуреного очікування, а часто і того і іншого. 

Розглянемо, як працює техніка актуалізації при сприйнятті оповідань 

Гр. Тютюнника, що увійшли у його першу збірку «Зав’язь». 

Гр. Тютюнник є визнаним майстром художньої деталі, до того ж для своїх 

творів він обрав місткий та емоційний жанр оповідання, в якому кожне слово 

повинно впливати на свідомість читача, додавати інформацію про загальну 

картину оповідання. Використовуючи певні мовні маркери актуалізації на 

лексичному, фонетичному та словосполучувальному рівнях, Гр. Тютюнник 



звертає увагу реципієнта на особливі сторони сюжетної лінії та нові аспекти 

змісту твору. 

Техніка актуалізації покликана допомогти читачеві розкрити символічне 

наповнення твору. В оповіданнях «Зав’язь», «Смерть кавалера» символічними є 

назви, які привертають увагу читача та спрямовують її на найважливіші 

особливості художнього тексту. Техніка актуалізації на прикладі оповідання «В 

сутінки» працює на лексичному рівні, знаковим для цього твору є образ зозулі. 

В текстах творів «На згарищі», «Тайна вечеря», «Перед грозою» автор 

використовує лексичні маркери, для того, щоб розкрити перед реципієнтом світ 

героя, його моральний стан. В оповіданні «Холодна м’ята» письменник 

використовує слова з позитивною та негативною конотацією стосовно певних 

героїв для створення протистояння двох протилежних світів.  

В оповіданнях «Чудасія», «Сито, сито…», «Печена картопля», «Гвинт» 

автор використовує фонетичні маркери актуалізації для того, щоб відобразити 

мовний колорит, надати характеристику персонажеві. Використання певної 

комбінації звуків, або їх повторюваність стають для читача джерелом 

інформації про походження героїв твору. 

Техніка актуалізації на словосполучувальному рівні працює при 

сприйнятті читачем оповідань «Комета» та «Червоний морок». Зображаючи 

природу за допомогою нестандартних словосполучень, автор розкриває перед 

читачем взаємодію між природними явищами та емоційним стоном героїв 

твору. У даному випадку техніка актуалізації при сприйнятті художнього твору 

сприяє розумінню реципієнтом природи як частини атмосфери твору, що 

сприяє розвитку світу героя. 

В своїх оповідання письменник використовує не лише різноманітні 

художні деталі з оточення своїх героїв, але й мовні маркери. Як правило, вони 

використовуються у творі задля яскравого розкриття характеру героїв, опису 

їхнього побуту, способу життя та створення необхідної емоційно атмосфери. 

Використовуючи техніку актуалізації реципієнт намагається розгадати та 

надати повний зміст цим особливостям художнього тексту. Наявність таких 



маркерів у художньому тексті робить його насиченим та інформативним для 

читача.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛОРАТИВІВ-СИМВОЛІВ У 

РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ» 

 

Серед лексичних шарів, які складають основний словниковий фонд мови, 

належне місце займає  лексико-семантична група назв кольорів. Лексика на 

позначення кольору має в мовленні широкі семантико-стилістичні можливості. 

http://window.edu.ru/resource/096/42096


Оскільки є однією  з найпоширеніших груп лексики української мови і базою 

утворення кольоросимволів.  

Кольоросимволи – це невід’ємний складник символів культури, але в 

межах кольороназв вони набувають специфічної навантаженості (ядрова 

частина їх символіки перетинається із символікою в інших текстах культури, 

але не тотожна їй). Колоративні прикметники формують навколо себе чисельні 

групи кольоросимволів. У їх складі, колоративи надають їм певного 

символічного значення, багатства та ємкості змісту. 

Кожний видатний письменник має свій стиль, який формується також 

через використання ним символів, зокрема кольоросимволів. Серед таких 

митців, безсумнівно, слід назвати Валерія Шевчука. 

Читаючи його твори, відчуваєш той багатий «сад думок» і «чистоту рук», 

які створювали його «сонце в душі». Вражає багатство яскраво-сонячних, 

приглушених і зовсім темних кольорів із численною кількістю їх відтінків – 

ціла злива різнобарв’я.  Кожний персонаж доробку  В. Шевчука – це колір-

образ, колір-дія, колір-доля, колір-символ.  

Серед творів митця виділяємо роман «Дім на горі». Автор визначає жанр 

цього твору як роман-балада, але якоюсь мірою   це і притча, де повчальне 

інакомовлення тяжіє до символу. Тому показовими у цьому відношенні є не 

лише символічні образи, а й символічні кольороназви. Валерій Шевчук написав 

свій твір у той час, коли відбувалося стирання граней між епохами. 

Нетрадиційні особливості постмодернізму вимагають оригінальної 

письменницької майстерності вислову, що і стало причиною такого щедрого 

використання кольористики  різноманітних відтінків тенденція у романі «Дім 

на горі». 

 У творі нами зафіксовано близько 200 назв кольору та їх відтінків. Один і 

той же колір у В. Шевчука може мати різне символічне навантаження. 

Порівняємо приклад из твору: «Микола побачив себе на незнайомій синій 

дорозі» [5, с. 128]  – (символізує дорогу смерті). «Іван і Марія простягли там, 

на синій дорозі, руки одне до одного» [5, с. 164]  – (символ дороги любові).      



Назви кольору у В. Шевчука несуть символічно-художнє забарвлення і 

мають значення метафори, метонімії, порівняння, оксиморона, контрастності.  

Звідси кольори-символи можна поділити на:  

- звичайні, які передають безпосередню ознаку предмета за його 

кольором; 

- літературні, які можуть бути: постійні та залежні від художнього засобу. 

В межах останніх виділяємо:  

   - порівняльні. Наприклад: «Очі в нього темно-сині – мали б бути чорні 

чи зелені. Але були вони такі сині, цвіли, як дві волошки» [5, с. 92] 

(порівняльний засіб – як дві волошки –  переконує, що волошкові очі  не 

можуть бути іншого  кольору); 

  - метафоричні. Наприклад: «Ввечері кози віддадуть тобі набрану за 

день білу кров трави і листя» [5, с. 108]  (трава і листя в козиному шлунку 

перетворяться на їх білу кров – біле молоко).  

  - метонімічні. Наприклад: «Котилися й котилися у старої з очей сиві 

сльози» (епітет сивий підкреслює ознаку сльози за кольором і похилий вік 

жінки).  

  - оксиморонні. Наприклад: «Його сині добрі очі аж чорніли і було трохи 

страшно поринати в них, хоч Іван лишався до неї так само чуйний та 

уважний» [5, с. 214] (спостерігаємо елемент несумісності, коли очі сині 

та ще й добрі стають чорними, тобто страшними). 

Слід зазначити, що кожний розділ твору характеризується своїм набором 

кольоросимволів. Так, спокій в душі (розділ «Спокій») передає автор за 

допомогою одного з відтінків синього – голубим: голубі спалахи, заголубіла 

вулиця, блакитний полиск, голубий розлив, голубі площини, голубий шлейф, 

голубе трепетне сяйво. Такою гамою відтінків кольору письменник передає 

спокій кохання Володимира і Галі, головних героїв розділу.  

Сірий колір у романі «Дім на горі» використано для зображення бідності 

та спустошеності душі Анатоля. Анатоль – втілення сірого, а тому він – сірий 

птах із сірими крильми, якими далеко не злетиш. Його кохання до Галі – таке ж 



сіре, збіднене, тому приречене. Не випадково воно завершується образом 

синьої дороги – символом смерті цього кохання.  

Серед усіх кольорів  розділу «Запах серпневого сонця»   виділяється біла 

барва: біла глина горщика, біла хусточка, біле обличчя,  білі кораблі хмар, біла 

шапка кульбаби, білий птах, білі метелики.  Білий колір – це символ щастя і 

утвердження добра, це священний колір, ніби від Бога. Саме так, по-божому 

прожив свій вік Іван-козопас. Дивлячись на своїх синів, «він бачив білі крила на 

білому полі, у густо засипаному чорним зерном літер. Він уперше зронив на свій 

зошит сльозу – це була остання крапка» [5, с. 174]. 

Святість білого кольору заступив чорний. Як бачимо, Валерій Шевчук не 

відступив від традиційності кольористичної символіки: білий – символ чистого 

життя, чорний – символ смерті. 

Страшний мор зображений кольоро-символічними образами (у розділі 

«Відьма»): темно-морочні очі,  чорне волосся, чорний князь, чорний вогонь, 

чорна жінка. Вони відповідають чорним діянням відьми, яка мстилася князю за 

його звірячу бездушність, зухвалість і безсердечність. 

Системою символічних образів, інакомовністю з використанням 

символічної кольористики передається  образ Джуми (розділ «Джума») – 

символічне насильницьке знищення українського села:  чорний дим, чорна вода, 

слизькі чорні вужі (село перше). Село третє: чорне гадя, чорна дорога, 

почорніле пагіння (село третє), а також порожнє лелече гніздо: ні лелеки, ні 

лелеченят – знищено весь рід у корені, щоб у наступних поколіннях не 

відновився.  

Підсумовуючи, зазначимо, що В. Шевчук, відтворюючи світ, активно 

звертаються до  назв кольору. Кольористика – важливий елемент у визначенні 

жанровості, тематики,  направленості, тенденційності твору.  

Окрім того, назви кольору несуть важливе ідейне навантаження у 

розкритті змісту, при характеристиці персонажів та їх вчинків: то вони 

поглиблюють ідею твору, виконуючи зображальну функцію, то служать 

засобом контрасту або є аналогією до фольклорних традицій. 



Можна простежити, як письменник трансформує значення і символічний 

зміст кольорів із фольклору у «свій сад» творчості, як вони «розчиняються» і 

«розмножуються» на велику кількість відтінків, різновидів, нюансів. Широке 

використання кольорів зумовлюється постмодерністською тенденцією: 

відповідно до форм буття закономірним вважається варіювання та 

співіснування різних кольорів. Цікаво спостерігати, як письменник «грається 

кольорами», утворює із них складні лабіринти, що є перспективним для 

подальших наукових розвідок.  
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КАТЕГОРІЯ ПЕРФЕКТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 

УКРАЇНСЬКОЮ (НА МАТЕРІАЛІ НТЛ) 

Дослідження присвячене аналізу перекладу категорії перфектності з 

англійської мови українською у науково-технічній літературі. Як відомо, 

граматична категорія перфектності є однією з найскладніших категорій в 

англійській мові, адже її аналог в українській мові – відсутній. У зв’язку з цим 

виникає чимало труднощів при перекладі цієї категорії з англійської мови 

українською. Загальна характеристика перфекту розглядалася у роботах таких 

вчених як: Г.Н. Воронцова, І.П. Іванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов, А.Л. 

Пумпянський, Я.І. Рецкер, О.І. Смирницкий, В.Л. Каушанська та ін.   

Закріплення позицій України у світі, а отже збільшення кількості 

науково-технічних контактів, сприяє збільшенню обсягів перекладу різного 

роду англійських науково-технічних текстів. Саме це зумовлює актуальність 

дослідження, адже неправильний переклад може зіпсувати репутацію країни і 

не тільки. Однією з умов досягнення адекватного перекладу є вміння 

перекладати різні граматичні категорії. Оскільки, граматична категорія 

перфектності є однією з найскладніших категорій англійської мови, то є 

доцільним вивчення її особливостей та способів перекладу.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей категорії 

перфектності та способів її відтворення українською мовою, виокремленні 

найбільш популярних та ефективних перекладацьких трансформації.  

Фактичним матеріалом дослідження слугували 100 зразків речень 

англомовних науково-технічних текстів, що містять досліджені дієслівні 

форми, та їх українські відповідники. У ході дослідження було використано 

підручник з соціології  професора Ентоні Д. Смітта «National Identity» та його 

український відповідник – «Національна ідентичність» у перекладі П.Таращука, 

підручник з культурології Деніеля Белграда «The culture of Spontaneity. 

Improvisation and the Arts in Postwar America» та його український відповідник –  

«Культура спонтанності» у перекладі Ю.Казанової, підручник з психології 

Дейла Карнегі «How To Win Friends And Influence People» та його український 



відповідник – «Як завойовувати друзів та впливати на людей».  у перекладі Л.І. 

Підлісної, Т.І. Петренко, С.В. Мясоєдової. 

За Бархударовим, будь-яка дієслівна форма англійської мови є або 

перефектною, або не перфектною. Протиставлення перфектних та 

неперфектних форм утворює граматичну категорію часової віднесеності [1, c. 

155]. Перфектні (доконані) часи виражають дію, що відбулася до певного 

моменту чи періоду в теперішньому часі (Present Perfect), минулому (Past 

perfect), майбутньому (Future Perfect), майбутньому стосовно минулого (Future-

in-the-Past) [2, c. 32]. 

В українській мові категорія перфектності відсутня, тому для її 

вираження вживаються інші дієслівні форми і/або лексичні засоби, і поза 

контекстом такі форми можуть бути неоднозначними. Для відтворення 

перфекту в перекладах було застосовано перекладацькі трансформації.  Існують 

різні класифікації перекладацьких трансформацій. У роботі було використано 

класифікацію перекладацьких трансформацій, розроблену Л.К. Латишевим, 

згідно з якою граматичні трансформації включають морфологічні 

трансформації (заміна однієї частини мови іншою або декількома частинами 

мови) і синтаксичні трансформації (зміни синтаксичних функцій слів і 

словосполучень, перебудова синтаксичних конструкцій, перетворення одного 

типу речення в інший, перетворення речення у словосполучення, перестановки 

частин мови складного речення і зміна типу синтаксичного зв'язку), та 

класифікацію Л.С. Бархударова, що охоплює: перестановки (зміна порядку слів 

у структурі речення, зміна порядку частин складного речення); заміни (заміну 

форм слова, заміну частин мови, заміну членів речення, синтаксичні заміни в 

складному реченні, об'єднання речень, членування речень); додавання; 

опущення [1, c. 191]. 

Досліджуючи науково-технічну літературу в оригіналі і зіставляючи її з 

українськими перекладами, прослідковуємо тенденцію перекладу категорії 

перфектності за допомогою таких трансформаці:  

 заміна форми слова (у 66% випадків): During the 1930s, American 

artists and intellectuals had flocked to Communism in hopes of using their talents to 



solve the social crisis of the Depression [19]. –  Упродовж 1930-х років 

американські митці й інтелектуали масово вступали до комуністичних 

партій, сподіваючись вкласти свій талант у розв'язаннь соціальної кризи 

Депресії [15, c. 37]. 

 заміна однієї частини мови іншою (11%): I think we can if we hold 

to the historical, cultural and symboliccriteria of ethnic identity I have been 

employing [18]. –  Гадаю, що можна, коли дотримуватись ужитих мною 

історичних, культурних та символічних критеріїв етнічної ідентичності [17, c. 

30]. 

 заміна пасивної конструкції активною (16%): But it sunity had 

been fractured by tribal divisions and the simmeringconflict between the northern 

and southern tribal regions [18]. – Але його єдність порушували поділ на 

племена і незгасний конфлікт між північною та південною племінними групами 

[17]. 

 вилучення (7%): In the independent states born of these territorial 

communities several ethnies, ethnic fragments and ethnic categories were drawn 

together by political regulation and social boundaries that had come to include 

previously unrelated groups in the post-colonial political system, and had brought 

them, even against their will, into a new struggle for scarce resources and political 

power [18]. –  У незалежних державах, народжених з цих територіальних 

спільнот, окремі етнічні групи, етнічні фрагменти й етнічні категорії були 

стулені докупи політичними заходами й суспільними кордонами, що поєднали 

доти не пов’язані групи в постколоніальну політичну систему і спонукали їх, 

навіть усупереч їхній волі, до нової боротьби за злиденні ресурси й політичну 

владу [17]. 

Також слід зазначити, що для вказівки на час, тривалість дії, в 

український переклад вводяться слова, які вказують на ці ознаки дієслова, якщо 

такі відсутні в вихідному тексті. Така перекладацька трансформація отримала 

назву «додавання». 
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 НОНКОНФОРМІЗМ ГОЛДЕНА КОЛФІЛДА – ПІДЛІТКОВИЙ ВИКЛИК 

СУСПІЛЬСТВУ ЧИ НАМАГАННЯ ЗНАЙТИ СЕБЕ? (ЗА ТВОРОМ ДЖ. 

СЕЛІНДЖЕРА “НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ”) 

 

        У середині минулого століття в Сполучених Штатах Америки існував 

феномен ―розбитого поколіня‖, коли молодь повоєнного часу зневірилася у 

своїй країні, у своєму народі, у власному майбутньому, чим зумовила численні 

виступи юнаків та дівчат проти бездуховності, масовості та культури 

споживання. Це перший в історії людства протест індивідуальності, що 

залишив відбитки у молодіжних рухах наступних поколінь і став однією з 

формуючих рис сучасної культури Заходу. Голден Колфілд є одним з 

персонажів-представників ―розбитого покоління‖, що й зумовило актуальність 

теми. 

    Мета дослідження – з ясувати причини нестандартної поведінки Голдена 

Колфілда, виявити і зрозуміти його мотиви та прагнення. 

        Роман ―Над прірвою у житі‖ Дж. Селінджера заперечував конформістське 

однодумство, споживацький спосіб життя. Головний герой твору – підліток 

Голден Колфілд. Перебуваючи у санаторії для душевнохворих, він пригадує 

події минулорічної давності. Повість його є сповіддю, в якій змішалися відчай і 

блазенство. Голден – нетерпимий і дратівливий, але щирий і вразливий юнак. 

Він бурхливо і хворобливо реагує на будь-який прояв фальші, заяложеності чи 

підступності. Голден страждає від самотності і власного ―тотального 

негативізму‖ (він надзвичайно критично ставиться не лише до інших, але й до 

самого себе), постійно наштовхується на непорозуміння, не може знайти собі 

близьких за духом людей. Цього ―важкого підлітка‖, що не бажає миритися із 

законами цього світу, відраховують вже з третьої школи, адже йому здається 

абсурдною мета, заради якої вчаться інші: ―працювати в якій-небудь конторі, 

заробляти скажені гроші, їздити на роботу на машині або в автобусі…‖ Голден 



сповідує не матеріальні цінності, а поняття добра, краси і щирості, які, на його  

думку, живуть лише у чистому світі дитинства. У свої 16 років Голден прагне 

подалі поїхати від рідних місць і поселитися в хижці біля струмка, про що 

повідомляє своїй ровесниці Салллі Хейс [2, 47]. Але не романтика вабить його в 

невідомі далі, а безвихідь. Потворні сторони життя повоєнної Америки – 

фальш, облуда, ―показуха‖, лицемірство, егоїзм, неправда, бездуховність – 

викликають у нього бурхливу, хворобливу реакцію. Прочитавши вивіску на 

стіні школи, в якій він навчається: ―З 1888 року в нашій школі виховують 

сміливих і шляхетних юнаків‖ (―Since 1888 we have been molding boys into 

splendid, clear-thinking young men‖) [4], Колфілд говорить: ―От уже брехня! 

Нікого вони там не виховують, та й в інших школах теж. І жодного 

―шляхетного і сміливого‖ я не зустрічав, ну, може, є там один-два – і все. Але 

вони такими були до школи‖. (―They don't do any damn more molding at Pencey 

than they do at any other school. And I didn't know anybody there that was splendid 

and clear-thinking and all. Maybe two guys. If that many. And they probably came to 

Pencey that way‖) [4]. 

       Найбільше Голден ненавидить ―липу‖, брехню оточуючого його 

буржуазного світу. Він сам належить до цього світу. Його бунт і протест (як і у 

самого Селінджера) – не класовий, а стихійний, анархічний бунт і протест 

індивідуальності [3, 191]. Етичний максималізм робить героя зовсім 

непристосованим до реального життя. 

         Один з найопредмеченіших образів твору, що допомагає розкрити 

сутність Голдена – його червона мисливська шапка, яку хлопець придбав під 

час поїздки до Нью-Йорка, коли через його, капітана, неуважність команда 

фехтувальників втратила можливість виступити на змаганнях. Мисливська з 

великим козирком і навушниками шапка символізує виклик, який кидає Голден 

усім – ровесникам, дорослим, життю, стає для нього рятівною соломинкою, за 

яку він ховається скрутної хвилини. Водночас саме завдяки їй Голден жартома 

симулює сліпоту, насуваючи шапку на очі (жест, що є ключем до розгалуженої 

сюжетної лінії зіткнень головного героя з іншими персонажами: підліток, 



наділений загостреною проникливістю, не властивою його вікові, проте часто 

ховає її за блазюванням, відверто інфантильною поведінкою) [1, 56].  

Голден у всьому прагне гармонії, що простежується у наскрізному мотиві, пов   

язаному з природою. Ще з дитинства хлопцеві запам   яталися качки, що 

плавали на ставку в парку. Щира тривога за ―найнесуттєвіше‖ у власному житті 

(запитання, де саме зимують качки з Сентрл-парку) засвідчує його 

винятковість, мистецьку здатність розуміти, що весь великий Всесвіт 

вибудувано, врешті, з дріб   язку. У пошуках качок Голден постійно згадує про 

свою цлюблену мисливську шапку (яку він подарував Фібі), ніби потребуючи 

захисту, маскування, щоб приховати під маскою балакуна і задаваки, що з 

задоволенням епатує публіку, себе справжнього – емоційного мудрого підлітка, 

для якого доля приручених качок важливіша, ніж ―пристойний‖ атестат [1, 57]. 

       Голден розмовляє шкільним жаргоном, вживає вульгаризми, не соромиться 

своїх слів. Проте за зовнішньою грубістю ховається душевна чистота, 

делікатність і легка вразливість. Сам герой не дурень, але його жахливі відмітки 

(так само як і твір про боксерську рукавицю) – це все той же самий, хай і 

безглуздий, але щирий прояв його внутрішнього протесту проти системи 

навчання, людських взаємовідносин, проти самого духу так званих закритих 

шкіл для забезпечених дітей. Навіть у самому факті втечі зі школи є 

бунтарство: Голден несподівано тікає серед ночі і на прощання кричить: 

―Надобраніч, кретини!‖ Ручаюся, що розбудив усіх цих виродків!‖ (―Sleep tight, 

ya morons!‖ I'll bet I woke up every bastard on the whole floor‖) [4]. 

       Єдиною відрадою у світі духовних мерців для Голдена є його 10-річна 

сестричка Фібі, яку він намагається врятувати від провалля бездуховності        

[2, 48]. Саме завдяки Фібі Голден під холодним грудневим дощем врешті 

пізнає, задля чого варто жити. Розмовляючи з нею, Голден уявляє: ―табунець 

малечі грається серед поля – кругом жито й жито, куди не глянь. Тисячі 

дітлахів, і довкола – жодної людини, тобто жодної дорослої людини. Крім мене, 

звичайно. А я стою на краю страшної прірви. Нібито я повинен ловити малюків, 

якщо вони підбіжать дуже близько до прірви. Бо вони граються гасають і не 

дивляться, куди біжать. А я повинен звідкись вискакувати і ловити їх, щоб не 



зірвались у прірву. Оце й усе, що я маю цілий день робити. Стерегти дітей над 

прірвою у житі‖ («Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game 

in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody's around-nobody 

big, I mean-except me. And I'm standing on the edge of some crazy cliff. What I have 

to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff-I mean if they're 

running and they don't look where they're going I have to come out from somewhere 

and catch them. That's all I'd do all day. I'd just be the catcher in the rye and all») 

[4]. Переживши духовне відродження, Голден Колфілд побачив своє 

покликання в тому, щоб нести в жорстокий світ радість і щирість дитинства, 

―стерегти дітей над прірвою у житі‖, тобто рятувати їх від падіння в убогий 

дорослий світ. 
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СЕМАНТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ ПІДРЯДНИХ ОБСТАВИННИХ 

РЕЧЕНЬ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ 

 

Допустовість є значенням, що має багату палітру відтінків, що знаходять своє 

вираження у значній кількості специфічних синтаксичних конструкцій, що 

служать для передачі допустових відношень. Цій темі присвячені дисертації 

А.Г.Кващука і Н.О.Ковальової, І.Є.Намакштанської, В.Д. Цілінскі, Р. Кьоніга, 

В. Флеміг. 

Функціонально-семантичне поле допустовості в сучасній німецькій та 

українській мовах ― складна єдність. З одного боку, це семантико-синтаксична 

категорія, яка являє собою мовну інтерпретацію розумового концепту, що 

фіксує порушення причинно-наслідкового зв’язку подій, ознак реальної 

дійсності. З іншого ― система різнорівневих засобів, які взаємодіють між 

собою при вираженні допустових відношень. 

Польовий принцип передбачає внутрішню якісну і кількісну стратифікацію 

конституентів на основі певного семантичного інваріанта, відповідно 

максимально повне відображення мовних засобів передачі даної категорії.  

Для перекладу підрядних обставинних речень концесії слід спиратись на 

класифікацію перекладацьких трансформацій за Бархударовим Л.С. Виходячи з 

цього переклад даного типу речень може бути здійснений за допомогою таких 

трансформацій: перестановка, заміна, додавання, опущення. 

Проблеми відтворення підрядних обставинних речень концесії українською 

мовою полягають у тому, що : 

– Речення з модальними словами zwar, freilich, wohl, sicher, які часто 

закінчуються крапкою чи крапкою з комою, перекладають як через звичне 

"хоч, хоча", так і через модальні "правда, звичайно" та інші конструкції. При 



цьому в перекладі спостерігається об'єднання перекладених речень у 

складнопідрядне; 

– У деяких випадках стандартні допустові речення з obwohl при перекладах 

українською замінюють звичними для україномовного читача означальними; 

– Відтворення відносних концесивних речень (типу що б я не робив; куди б 

ти не йшов; де б він не був) складають певну проблему для україномовного 

перекладача.  

Отже, виходячи з того, що допустове значення підрядного речення може 

мати різні відтінки — обмежувальний, узагальнюючий, розділовий, 

протиставний, яким відповідають різні формальні засоби приєднання  підрядної 

частини до головної, перекладачеві слід завжди намагатися адекватно передати 

синтаксичну конструкцію не лише за формою, найголовніше  за змістом. 
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МЕТАФОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ АНГЛОМОВНІЙ 

ТЕРМІНОСИСТЕМІ: ЗІСТАВЛЕННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ 

ПЕРЕКЛАДНИМИ ЕКВІВАЛЕНТАМИ  

 

У статті розглядається явище метафоризації термінів, зокрема 

англомовних економічних; надається визначення «економічного терміна» та 

способи передачі метафоричного значення на українську мову. 

Ключові слова: метафора, термін, економічний термін. 

 



Постановка наукової проблеми. Різноманіття економічних і соціальних 

процесів сучасного світу, їх зв'язок із процесами, які відбуваються у 

суспільстві, впливають на систематизацію уявлень про структуру і тенденції 

розвитку економіки, її теоретичні основи і закономірності функціонування, що, 

в свою чергу, зумовлює своєрідний «вибух» у термінології, яка обслуговує цю 

галузь. Аналіз економічної термінології сучасної англійської мови дає змогу не 

тільки простежити процеси її формування, а й систематизувати й кодифікувати 

новітні терміни, що, на наш погляд, зумовлює актуальність обраної теми. 

Мета дослідження – дослідити особливості перекладу метафор в 

економічних термінах. Об’єкт дослідження – економічна термінологія, що 

використовується в економічній літературі та документації. Предмет 

дослідження – зіставлення внутрішньої форми англійських економічних 

термінів з українськими корелятами. 

Виклад основного матеріалу. У словниковому складі мови велике місце 

належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До 

термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під 

загальною назвою терміни. 

Терміни (від лат. terminus – межа, кордон) – слова або словосполучення, 

що служать найменуванням спеціальних понять якої-небудь галузі знання – 

науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [3, 161]. 

Існує велика кількість визначень поняття термін. Так, Б. М. Головін дає 

таку дефініцію поняття: «Окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне 

словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для 

задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії…» [2, 

276]. Перегукується з наведеним визначенням Галкіної: «Термін – це слово або 

словосполучення мови, яке створюється для точного вираження спеціальних 

понять і позначень спеціальних предметів [1, 56]. 

Однією з важливих ознак термінів є їхня однозначність у тій системі 

людських знань чи людської діяльності, в якій вони вживаються. Терміни 

позбавлені будь-якої образності, емоційно-експресивного забарвлення. 



Економічний термін – це слово чи словосполучення, що фіксує межі 

того чи того економічного явища (поняття) або визначає це явище (поняття). 

Економічна терміносистема включає в себе:  

 власне економічні терміни (дохід, інвестиційний фонд, 

ліквідність); 

 професійну лексику (жаргонізми: бабки, капуста, бабло – 

нормативне гроші; кусок, тонна – нормативне тисяча). 

В результаті проведення дослідження, ми виявили такі методі передачі 

метафоричного значення на українську мову: 

1. Метод транскодування – це політерна чи пофонемна передача 

вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Даний 

прийом часто застосовується для перекладу англійських економічних 

термінознаків, орфографічна система мови яких дуже відрізняється від 

української і передбачає, перш за все, передачу звукової форми терміна, а вже 

потім – його лексичного значення: clearing – кліринг; expropriation – 

експропріація; servitude – сервітут; trust – траст. 

2. Калькування – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, 

коли складові частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) передаються 

відповідними елементами мови перекладу. Такий переклад відтворює 

англійське слово дослівно: dead money – мертвий капітал; matrix organization – 

матрична організація; venture capital – венчурний капітал. 

3. Метод опису – передача слова чи словосполучення за допомогою 

поширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом вживається як 

у випадку відсутності відповідного за значення слова в рідній мові, так і при 

поясненні слова у словнику: bank run – панічне вилучення банківських вкладів; 

interchange rate – міжбанківська комісія за використання чужих банкоматів; 

takedown – кредитування в обсязі своєї квоти.  

4. Конкретизація поняття – це прийом перекладу, що полягає в 

переході від родового поняття до видового [4, 169]: bank – не банк, а касове 

відділення; economics – не економіка, промислово-господарські підприємства. 

Та генералізація поняття – прийом перекладу, що полягає в переході від 



видового поняття до родового [4, 167]: property – не нерухомість, а власність; 

mortage – не застава, а іпотека. 

Висновки. Беручи до уваги все більшу роль науки у суспільстві, 

посилення значення мови як засобу вираження і передачі інформації, щоразу 

більшу увагу вчених привертає поглиблене й багатоаспектне вивчення окремих 

терміносистем у різних мовах. У таких умовах не могла не виникнути посилена 

увага до економічної терміносистеми, яка активно формується на даний час. 

Адже економічна термінологія становить великий і надзвичайно важливий 

прошарок словника будь-якої національної мови, в тому числі англійської та 

української. 

Метафоричні перетворення розширюють, звужують або якісно 

модифікують значення слова-терміна при перекладі. Питання про специфіку 

термінів і проблему їх перекладу завжди займало особливе місце в 

порівняльному мовознавстві. Тому дуже важливо зрозуміти метафоричне 

значення терміна, адже від цього залежить правильний та достовірний 

переклад. 

Література 

1. Галкина Е.Н. Терминология Европейского Союза и проблемы ее 

перевода на русский язык. Дис. канд. филол. наук: 10.02.04.–  М., 1998. – 318с.  

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1986. – 

335с. 

3. Коломієць М.П., Молодова Л.В.. Словник іншомовних слів. – К.: 

Освіта, 1998. – 190с. 

4. Поляков С.Я., Полякова І.С. Граматичні проблеми перекладу. 

Методичний посібник для студентів І-ІІІ курсів спеціальності 7.030507 

«Переклад».– Луцьк: ВІЕМ, 2004. – 175с.  

 

 

Пєшкіна М.С., студентка, Національний авіаційний університет, Київ 

(науковий керівник: Ковтун О.В., канд. пед. наук, доцент) 



ВІДТВОРЕННЯ СУФІКСАЛЬНОГО СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКИХ 

ПРИКМЕТНИКІВ У ПЕРЕКЛАДІ 

Дане дослідження має на меті визначити особливості відтворення такого 

специфічного прошарку англійської лексики як суфіксальні прикметники. 

Основними завданнями є дослідження специфіки суфіксальних прикметників, 

визначення основних способів їх відтворення в науковій і художній літературі, 

та визначення частотності певних способів їх перекладу. 

Г.Б.Антрушина, яка займалася дослідженням англійських суфіксальних 

прикметників, вказує, що з етимологічної точки зору всі афікси можна поділити 

на дві групи: рідні (native), наприклад -ful, -less, -ly, та запозиченні (borrowed), 

наприклад суфікс -able, -or, -ar. Англійські афікси можна також розділити на 

продуктивні (-y, -ish, -less) та непродуктивні (-some, -en, -ous) [1, c. 33-36].  

Після аналізу способів перекладу вони були згруповані наступним чином: 

Переклад суфіксальних прикметників в науковій літературі: 

1. Переклад прикметниками: 

1) Переклад суфіксальним прикметником: 

 This book aims to provide a straightforward introduction to the nature, causes 

and consequences of national identity as a collective phenomenon [4, с.7]. – Мета 

цієї книжки – правити за безпосередній вступ до вчення про природу, причини і 

наслідки формування національної ідентичності як колективного феномена 

[3, с.3]. 

2) Переклад безафіксними прикметниками: 

 The many different forms of 'class religion' noted by Weber suggest the close 

links between class and religious identities and the frequent 'sliding' from one to the 

other [4, с.16]. – Численні розмаїті форми «класової релігії», відзначені 

Вебером, вказують на тісні зв’язки між класовою та релігійною ідентичністю 

і частий «перехід» від однієї до другої [3, с.10]. 

3) Переклад префіксально-суфіксальними прикметниками: 

 The very strangeness of Oedipus' ultimate fate made the false roles he 

consecutively 'put on' seem familiar and easily intelligible [4, с.13]. – Сама 



незвичайність остаточної Едіпової долі робила близькими і зрозумілими ті 

хибні ролі, які він послідовно «прибирав» [3, с.8]. 

4) Переклад прикметником, утвореним способом основоскладання: 

 Even if they had no experience of kingship or murder, ancient Greeks were 

well acquainted with the symbolic and mythical significance of such subjects [4, с. 

13]. – Стародавні греки, навіть якщо й не мали досвіду царювання або 

вбивств, то були непогано обізнані з символічним та міфічним значенням цих 

дій і вчинків [3, с. 8]. 

2. Переклад іншими частинами мови: 

1) Переклад іменником: 

 Chapter 2 looks at the ethnic bases of modern nations and identifies their 

features and survival potential [4, с. 8]. – В розділі 2 розглянуто етнічні основи 

сучасних націй та визначено їхні риси і потенціал виживання [14, с. 4].  

2) Переклад конструкцією іменник + прикладка: 

 Oedipus became king, married the widowed queen, Jocasta, and had with her 

four children, two boys and two girls [4, с. 11]. – Едіп став царем, одружився з 

царицею-вдовою Йокастою і мав від неї четверо дітей, двох хлопців і двох 

дівчат [3, с. 6]. 

3. Переклад іншими способами: 

1) Описовий переклад: 

 He was a foundling given to the royal couple because they were childless, and 

he was given to them by none other than the messenger himself long ago when he was 

a shepherd on Mount Cithaeron [4, с. 12]. – Він був найдою, якого передали 

царському подружжю, оскільки воно не мало дітей, і передав його не хто 

інший, як сам посланець у ті далекі часи, коли він іще випасав отари на горі 

Кіферон [3, с. 6]. 

Переклад суфіксальних прикметників в художній літературі: 

1. Переклад прикметниками: 

1) Переклад суфіксальним прикметником: 

 The two men halted at a heavy wooden door leading into the next room, 

hesitated for the space of a heartbeat, then Snape turned the bronze handle [5, с.10]. 



– Біля важких дерев'яних дверей, що вели в іншу кімнату чоловіки зупинилися, 

часточку секунди мовби вагаючись, а тоді Снейп натис на бронзову клямку [2]. 

2) Переклад безафіксними прикметниками: 

 ―News?‖ asked the taller of the two [5, с.9]. – – Новини? – запитав вищий 

на зріст [2]. 

3) Переклад префіксальними прикметниками: 

 Snape, however, looked calmly back into Voldemort's face and, after a moment 

or two, Voldemort’s lipless mouth curved into something like a smile [5, с.12]. – 

Однак Снейп спокійно дивився Волдемортові у вічі, і за якийсь час 

Волдемортове безгубе лице скривилося в подобі посмішки [2]. 

4) Переклад префіксально-суфіксальними прикметниками: 

 One failed attempt on the Minister’s life will set me back a long way [5, с.14]. 

– Невдалий замах на міністра відкине мене далеко назад [2]. 

5) Переклад прикметником, утвореним способом основоскладання: 

 His skin appeared yellowish and waxy in the firelight, and his eyes were 

sunken and shadowed [5, с.16]. – Вогонь з каміна надавав його шкірі 

жовтувато-воскового відтінку, а його очі були тьмяні й запалі [2]. 

2. Переклад іншими частинами мови: 

1) Переклад іменником: 

 I have been careless, and so have been thwarted by luck and chance, those 

wreckers of all but the best-laid plans [5, с.15]. – Я виявив легковажність, тому 

від мене відвернулися щастя й удача, без яких не здійснити жодних задумів, 

окрім хіба що найвиваженіших [2]. 

2) Переклад прислівником: 

 Voldemort raised Lucius Malfoy’s wand, pointed it directly at the slowly 

revolving figure suspended over the table, and gave it a tiny flick [5, с.20]. – 

Волдеморт підняв чарівну паличку Луціуса Мелфоя, націлив на людину, що 

висіла над столом, і легенько махнув [2]. 

3. Переклад іншими способами: 

1) Відсутній переклад суфіксального прикметника: 



 The room’s usual furniture had been pushed carelessly up against the walls [5, 

с.10]. – Решту меблів було абияк відсунуто під стіни [2]. 

2) Описовий переклад: 

 Voldemort raised Lucius Malfoy’s wand, pointed it directly at the slowly 

revolving figure suspended over the table, and gave it a tiny flick [5, с.20]. – 

Волдеморт підняв чарівну паличку Луціуса Мелфоя, націлив на людину, що 

висіла над столом, і легенько махнув [2]. 

Отже, аналіз прикладів перекладу дозволив виявити, що при перекладі 

наукової літератури найчастішим явищем є переклад відповідним 

прикметником (92%), а інші способи перекладу зустрічаються набагато рідше 

(загалом 8%), в той час як при перекладі художньої літератури найчастішим 

явищем також є переклад відповідним прикметником (60%), однак інші 

способи перекладу використовуються вільніше (загалом 14%). 
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