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Протягом тисячоліть чи не єдиним 
засобом узагальнення життєвого до-
свіду народу, втіленням його мудрості 
й мрій, народного світогляду, відобра-
женням не лише естетичних і етичних 
ідеалів, але й історії народу, його фі-
лософії і психології був фольклор. 
Тому завданням дослідників стало ви-
вчення широкого кола явищ народної 
духовності, насамперед на матеріалах 
усної народної творчості, які і стали 
об’єктом представленого дослідження 
(було досліджено 100  текстів україн-
ських ліричних пісень та дум). Одна з 
властивостей слова  – здатність вира-
жати почуття й впливати на емоції 
людей через конкретно-чуттєві кар-
тини, притаманні мові творів усної 
народної творчості. Ця особливість 
слова виявляється в естетичній функ-
ції мови і пов’язана з вибором дореч-
ного в певній ситуації влучного слова, 

з прагненням досконалої форми ви-
раження, яка б збуджувала уявлення 
людини. Фольклорні одиниці з погля-
ду історії української літературної 
мови та розвитку мови художньої лі-
тератури досліджували П. Г. Житець-
кий, А.  Ю.  Кримський, І.  І.  Огієнко, 
В.  М.  Русанівський, С.  Я.  Єрмоленко, 
Л.  О.  Пустовіт, Н.  М.  Сологуб та ін. 
Народні ліричні пісні, думи, прислів’я, 
приказки та інші творіння народної 
мудрості – це резервуар, в якому від-
кладалися, зберігалися, відточувалися 
блискучі зразки мовної форми та при-
стосовувалися для художнього вира-
ження думок і почувань. У них дуже 
велика кількість конотатів, які впли-
вають на слухачів або читачів. Тому 
предметом дослідження нашої роз-
відки стала конотативна лексика укра-
їнських пісень та дум (було зафіксова-
но і проаналізовано 800 лексем).

ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНОТАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 
ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ

Лазаренко В. В.
старший викладач кафедри української філології і МНФД  
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені  К. Д. Ушинського»

У статті розглядаються словотвірні засоби творення конотативної лекси-
ки в українських піснях та думах. Встановлено найпродуктивніший спосіб тво-
рення конотативної лексики, виділено засоби творення іменників, прикметників 
та дієслів.

Ключові слова: конотативна лексика, фольклор, словотвірні способи, афік-
сація, частини мови.

Keywords: conotative vocabulary, folklore, word-formation methods, affixation, 
parts of speech.
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Досі вивчення конотативних явищ 
української мови проводилося в осно-
вному з використанням одного джере-
ла, а саме: творів художньої літерату-
ри. Лише зрідка до аналізу залучалися 
публіцистика, фольклор, усне побуто-
ве мовлення. Тому актуальність статті 
зумовлюється в цілому фрагментар-
ним характером праць щодо особли-
востей лексичного складу фольклору, 
хоча ґрунтовне дослідження різножан-
рових фольклорних творів, що умож-
ливлює виявлення активного функціо-
нування тих форм, на основі яких фор-
мувалася літературно-мовна норма, і 
визначення значення мови фольклору 
в загальному розвиткові української 
літературно-національної мови. Ме-
тою статті є дослідження деривацій-
них засобів створення конотативності 
у мові фольклорних творів.

Наша мова знаходиться у стані без-
перервного розвитку всіх її складових 
частин. Одним із основних засобів 
збагачення лексики мови, поповнення 
словникового складу мови є утворен-
ня нових слів за допомогою того сло-
вотворчого матеріалу, який є в даній 
мові і нерозривно зв’язаний з її струк-
турою і з законами її розвитку. Коно-
тативність пов’язана з багатьма яви-
щами словотвору. Розрізняють такі 
основні способи творення слів: а) мор-
фологічний; б) морфологічно-синтак-
сичний; в) лексично-синтаксичний; 
г)  лексично-семантичний [1, 27]. Слід 
також сказати, що словотвір передає 
ставлення народу до звичайних, бу-
денних понять. Завдяки засобам коно-
тативного словотвору слово набуває 

додаткового стилістичного забарвлен-
ня, розкриває свій образний внутріш-
ній світ. У мові фольклору найбільш 
продуктивним є морфологічний спо-
сіб словотворення [4, 104].

Для творення іменників у мові 
фольклору найчастіше використову-
ється морфологічний спосіб, причому 
основним словотворчим засобом для 
іменника є суфіксація. В ліричній пісні 
та думі серед іменникових форм 
суб’єктивної оцінки переважну біль-
шість становлять слова, утворені за 
допомогою спеціальних суфіксів, бо 
через них виражаються найбільш різ-
номанітні відтінки конотації: співчут-
тя, іронія, зневага, злоба, барвиста і 
суперечлива гама емоцій і оцінок. За 
допомогою суфіксів в основне значен-
ня іменника, до якого вони приєдну-
ються, вносяться додаткові відтінки 
пестливості, здрібнілості, згрубілості. 
Серед суфіксів суб’єктивної оцінки 
найбільшою за своїм складом є група 
здрібніло-пестливих суфіксів: -к-, -ик-, 
-ок-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -ец-, -оньк-, 
-еньк-, -иночк-, -иноньк-, -енят-, 
-енятк-. Стилістично нейтральним 
словам вони надають первинної коно-
тації різного ступеня (дуб – дубок – ду-
бочок), а емоційним і емоційно-
оцінним  – вторинної конотативності 
різного ступеня (радий  – раденький, 
лихо – лишенько, горе – горенько). Най-
поширенішим у мові фольклору є су-
фікс -к-. В іменниках жіночого роду 
він виражає відтінки здрібнілості і 
пестливості: яблунька, ручка, ніжка, 
грушка, мамка, ненька, рибка, ягідка, 
собачка, нивка, мишка, головка. На-
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приклад: «Та якби ти жалібно квилив і 
проквиляв,/ Щоб твоє соколя зачувало/ 
Та смутно ся мало,/ І головку склоняло, 
і крилечка опускало» [6, 45]. В іменни-
ках чоловічого та середнього роду, а 
також у власних назвах людей, суфікс 
-к- виражає виключно емоції пестли-
вості: личко, Іванко, вушко. Напри-
клад: «Очі чорні, як терночок,/ Брові 
рівні, як шнурочок,/ Личко біле 
рум’янеє,/ Серце моє коханеє» [5, 65]. 
Суфікс -ок- емоційно найменш забарв-
лений. Він служить для означення 
здрібнілості і використовується в імен-
никах, що означають предмети: дубок, 
ставок; назви істот: дідок, синок, де 
відчутний і відтінок пестливості. Су-
фікс -ик- позначає предмети малого 
розміру, а також відтінок пестливості: 
братик, коник, котик, півник. В імен-
никах з цими суфіксами відтінки здріб-
нілості і пестливості невіддільні один 
від одного. Вони використовуються 
найчастіше для створення конотації, а 
не для позначення предметів малого 
розміру або істот молодого віку. Бага-
тозначний суфікс -иц′- також викорис-
товується для творення форм 
суб’єктивної оцінки. Він надає іменни-
кам інтимно-пестливого відтінку: во-
диця, дівиця, сестриця: «А стежечкою 
дівчина/ По водицю йшла./ По водицю 
вона йшла, / Відерце несла» [7, 83]. Слід 
окремо звернути увагу на творення 
слів з абстрактним значенням. Для них 
характерні такі суфікси -к-, -очок-, 
-ечок-, -ечк-. Суфікс -к- у словах сміш-
ки (від сміх), розлучка (від розлука) має 
відтінок здрібнілості. Суфікси -очок-, 
-ечок-, -ечк- в слові з абстрактним зна-

ченням підкреслюють емоційність: го-
лосочок, годочок, розумочок, правдочка, 
горечко. Наприклад: «Вийду на горбо-
чок./Заграю в листочок  –/ Пізнавай, 
миленька, / Чий це голосочок» [5, 261]. 
Зафіксовано багато випадків вживан-
ня суфіксів здрібнілості -ачк- з кореня-
ми іменників абстрактного значення: 
нещастячко, здоров’ячко. Подібні 
утворення від абстрактних іменників 
сприяють високоемоційному забарв-
ленню висловлювання: «Співай собі, 
зозуленько,/ Коли охота є,/ Ти викувала 
щастячко,/ Коханнячко моє» [6, 81].

У мові фольклору зустрічаються 
такі випадки, коли суфікси пестливос-
ті і зменшеності приєднуються до 
основ із загальним негативним значен-
ням: воріженьки. В цих утвореннях су-
фікси позитивної оцінки виступають 
своєрідним каталізатором виявлення в 
значенні слова вищого ступеня нега-
тивної оцінки, являють собою витон-
чений, властивий тільки фольклору, 
спосіб творення конотації [2, 69]: «Бре-
шіть, брешіть, вороженьки,/ Добреше-
тесь лиха» [5, 120]. Поважне місце в 
лінгвістичному арсеналі української 
мови відводиться також згрубіло-
збільшувальним суфіксам -ищ-, -иськ-, 
-ах-, -ух-. Вони надають іменникам до-
даткових відтінків збільшення, згрубі-
лості, презирливості. Найпродуктив-
нішим серед суфіксів збільшення і 
згрубілості є суфікс -ищ-: пазурища, 
хортище, вовчище, бабища, ратища. 
Зустрічається також і суфікс -иськ-: 
панисько. Рідко вживаються у мові 
фольклору слова з суфіксом -ух-: «А 
тоді князь Корецький листи пише,/
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Листи пише, тяжко здише,/До своєї 
матухи посилає» [6, 18].

Дієслова, які мають конотативне за-
барвлення, творяться суфіксальним, 
префіксальним та постфіксальним 
способами. Найпоширеними дієслів-
ними суфіксами є: -ну-, -и-, -а-, -ва-, 
-ова-, -і-, -ува-. Дієслова, які мають су-
фікс -а-: докучати, плакати, лаяти, 
співати, реготати, кохати, шканди-
бати, чвалати, брехати, зневажати, 
ридати. Дієслів, які утворилися за до-
помогою суфікса -і-, мало: радіти, зди-
міти, летіти, леліти: «Та мала собі 
сина єдиного – Івася Вдовиченка,/ Змал-
ку леліла, у найми не пускала,/ Чужим 
рукам на стороннє не давала» [6, 70]. 
Значне місце в думах та піснях посіда-
ють дієслова, утворені за допомогою 
суфікса -ува-: сумувати, жалувати, 
бідувати, танцювати, цілувати, жар-
тувати, глузувати, вередувати, лю-
тувати. У словотворенні дієслів ви-
користовуються здрібніло-пестливі 
суфікси. В українській мові ці утворен-
ня обмежуються здебільшого словами, 
що мають відношення до дитячого по-
буту і вживаються переважно в дитя-
чому мовленні: «Гуляла би до ночі/ Та й 
спатоньки не хочу, / Гуляла би до рана,/ 
Ой дана ж моя, дана» [7, 9]. Суфікс 
-оньк- надає дієслову спати особливої 
ліричності, задушевності, м’якості.

Значно ширше, ніж суфіксація, в ді-
єслівному словотворі використовуєть-
ся префіксація. Широковживаними в 
мові фольклору є такі префікси: за-, з-, 
роз-, на-, про-, по-. Наприклад: засуму-
вати, набрехати, проклинати, зраді-
ти, подобрішати, приволокти. «Пи-

тається Дніпр тихого Дунаю: «… Чи 
твоє дунайське гирло моїх козаків по-
жерло, Чи твоя Дунай-вода моїх коза-
ків забрала?» [6, 67]. Поряд з цими 
префіксами зустрічаються і префікси 
о-, від-, у-: умовляти, відлупцювати, 
осудити. Дуже часто дієслівна префік-
сація виступає в супроводі суфіксів. У 
такому випадку ми маємо справу з 
суфіксально-префіксальним способом 
творення. Існують також випадки вжи-
вання дієслів з постфіксом: лякатися, 
лаятися, журитися, гризтися, утіша-
тися, знущатися. Велика кількість 
дієслів твориться префіксально-
суфіксально-постфіксальним спосо-
бом: налякатися, розгніватися, за-
клопотатися, розсердитися, засоро-
митися, натішитися, зажуритися, 
помиритися, підлеститися. Напри-
клад: «Тоді козаки з отамана Матя-
ша насміхалися: «Десь ти, отамане, 
Матяшу старенький, між козаками 
не бував, Десь ти козацької каші не 
їдав …» [6, 21].

Творення прикметників, як і імен-
ників, відбувається, переважно, за до-
помогою суфіксів. Префіксація віді-
грає незначну роль у прикметниково-
му словотворі. До суфіксів, за допомо-
гою яких можна експресивно передати 
найтонші відтінки почуттів, пережи-
вань і оцінок, належать суфікси пест-
ливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, 
-юсіньк-. Найбільше прикметників, які 
мають конотативне забарвлення, утво-
рено за допомогою суфікса -еньк-: со-
лоденька, молоденька, зелененька, ми-
ленький, біленький. Наприклад: «Мам-
ко моя солоденька,/ І ти була молодень-
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ка./ Ти ходила так за неньком,/ Як я 
тепер за Іванком» [7, 121]. Слід зазна-
чити, що емоційність суфіксальних 
прикметників підсилює конотатив-
ність іменників: розумненька головка, 
кругленький шматочок, грімовесенький 
дощик. Наприклад: «Віють вітри ще й 
буйнесенькі,/ Іде дощик грімовесенький» 
[7, 102]. При творенні прикметників, 
поряд з суфіксами пестливості, зустрі-
чаються і суфікси згрубіло-збільшувані 
-езн-, -енн-: довжелезний, здоровенний.

Роль префіксації у прикметниково-
му словотворі обмежена. Крім того, 
треба мати на увазі, що префіксальне 
творення прикметників супроводжу-
ється суфіксацією. Префікс пре- має 
значення збільшеної ознаки: превисо-
ченний, прездоровенний. Для творення 
прикметників із значенням, протилеж-
ним змістові кореня слова, використо-
вується префікс не-: нещасний, невели-
ченька. Наприклад: «Тече річенька не-
величенька,/Схочу – перескочу./ Ой, од-
дай мене моя матінко/ За кого я схочу» 
[6, 70]. Прикметники, що утворені за 
допомогою префікса без-, виражають: 
властивості вдачі, психіки: безсовісний, 
безсердечний; загальну оцінку: безщас-
ний; фізичні особливості: безсильний, 
безутомний; соціальний та майновий 
стан: безвладний: «Тільки поміжду тим 
трупом Федор бездольний, /Посічений 

да порубаний, /Да й на рани смертель-
ній не змагає» [6, 23].

Отже, для творення конотативної 
лексики у мові фольклору найчастіше 
використовується морфологічний тип, 
причому основним словотворчим за-
собом є суфіксація. Словотвір передає 
ставлення народу до звичайних, бу-
денних понять. Завдяки засобам коно-
тативного словотвору слово набуває 
додаткового стилістичного забарвлен-
ня, розкриває свій образний внутріш-
ній світ.
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В український культурний простір 
із початком періоду перебудови повер-
нулося безліч імен письменників, які 
внаслідок Жовтневого перевороту й 
національно-визвольних змагань опи-
нилися за кордоном. Серед них  – Ва-
силь Хмелюк (1903–1986), який із армі-
єю УНР у 1920 році перейшов на емі-
грацію, вивчав у Краківській Академії 
Наук образотворче мистецтво, у 
1922 році продовжив навчання у Пра-
зі, а з 1928 року до кінця життя замеш-
кував у Парижі. Широко відомий поза 
межами України художник, він повер-
тається на батьківщину як маловивче-
ний поет і до цього часу не знаний як 
автор малої прози. Вивченню творчос-
ті художника-постімпресіоніста Хме-
люка присвятив книгу мистецтвозна-
вець О. Федорук [5]. Чи не перше зна-
йомство з творчістю поета відбулося 
завдяки авторам-упорядникам антоло-
гії сучасної поезії на Заході «Координа-
ти» (1969) Б. Бойчуку й Б. Т. Рубчаку, 
які проаналізували його твори, вміще-
ні у збірках «Гін» (1926), «Осіннє сон-

це» (Прага, 1928) і збірці під назвою 
«1926, 1928, 1923» (Прага, 1928 [1, 197–
211]). Літературознавці Т. Салига [4] і 
Н.  Мочернюк [3] звернули увагу на 
творчість Хмелюка як одного із мало-
відомих поетів «празької школи». 
Отже, дослідження його творчої спад-
щини триває, тому на часі важливим є 
питання вивчення поетики малої про-
зи В.  Хмелюка, вміщеної на сторінках 
українського часопису «Нове життя» 
(Прага), у чому й полягає актуальність 
нашої роботи.

В українській літературі початку 
ХХ ст., яка розвивалася під знаком мо-
дерну, особливою активністю відзна-
чилися малі та фрагментарні прозові 
форми – поезія в прозі, малюнок, аква-
рель, ескіз, шпіц тощо. Письменники-
емігранти, зокрема і Хмелюк, продо-
вжили творчі пошуки доби модерніз-
му. Як зазначав Т. Салига, поетові збір-
ки «оригінальністю не вирізняються», 
адже автор, хоча «багато експеримен-
тує», ще тяжіє до наслідування, зокре-
ма М. Семенка [4, 68, 70]. Про це твер-

«МІЖ НАРОДАМИ СИН НАРОДУ Я…»:  
МАЛА ПРОЗА ВАСИЛЯ ХМЕЛЮКА МІЖВОЄННОЇ ДОБИ

Жиленко І. Р.
докторант,  
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

У статті висвітлюється прозова творчість художника й поета Василя Хме-
люка празького періоду. Аналізуються мініатюри в жанрах малої прози, визна-
чаються їхні художні домінанти.

Ключові слова / Key words: мала проза / small prose, мініатюра/ miniature, 
поезія в прозі / poetry in prose, символ / symbol.
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дили й укладачі антології, однак свід-
чили про найцікавіший у першій збірці 
твір – «Ніч», «повний незвичайних об-
разних знахідок», і називали його «по-
емою в прозі» [1, с. 198]. Слушні заува-
ги науковців стосовно творчих експе-
риментів Хмелюка у поезії [4; 3] можна 
застосувати й до малої прози, яка є 
ніби сестрою-близнюком поетичній 
творчості автора. Поезія й мала проза 
(назвемо її мініатюри – «невеликий за 
обсягом, композиційно довершений 
літературний твір, який узагальнює 
думку»; «стосується малих жанрів» [2, 
47]) злились у автора у єдиній непо-
вторній естетичній якості.

Мініатюри Хмелюка представлені 
різними жанрами: поезія в прозі, об-
разок і шкіц. Хоча жанровий поділ 
щодо двох останніх досить умовний і 
часто ці жанри вживаються як синоні-
ми, ми вирішили залишити назву шкіц 
(«стислий, епізодно окреслений твір, 
своєрідний начерк» [2, 588], яку дав 
сам автор. Його «Шкіци»  – це 
дев’ятнадцять коротеньких ліричних 
замальовок, у кожній із яких відчутно 
домінування головного повторювано-
го символу, який іноді «драбинкою» 
переходить у наступну частину: «ві-
тер», «червоний», «жовтий», «народу 
син». Письменник широко використо-
вує інверсію. Слова одного зі шкіців 
можна вважати девізом його творчос-
ті: «Між народами син народу я і три-
маю у вітрі мрію свою…» [8, 57]. Твір 
наповнений яскравою колористикою. 
Серед кольорів домінують червоний 
(«червона п’ята», «червоний стяг», 
«червоний вітер», «червоні пасма»), 

жовтий («жовтий лоб», «жовте око»), 
синій («сині ироди», «синій холод»), 
чорний («чорна пісня», «чорні журав-
лі», «чорний окіян»). Усі вони є відго-
моном революційних подій і визволь-
них змагань. Звукове наповнення тво-
рів поступово переходять в екзистен-
ціальні символи, які доповнюються 
влучною метафорою та яскравим епі-
тетом: «гнилий погляд», «крик здуше-
ний», «очима згашений», «скигління, 
врите ножем в серце», «курява жаху», 
«шпурнув каменем терпких днів», 
«бур’ян ляку», «попіл пустелі» [8, 56–
58]. Через сміх, музику, грім, шум води, 
крик, зойк, скигління ліричний герой 
зливається із середовищем і ніби роз-
чиняється в ньому, однак рятівним 
виявляється «дикий кінь кохання», на 
якому ліричний герой тікає далеко «в 
поле зеленої куряви» [8, 58]. І кольори, 
і звуки несуть на собі психологічне на-
вантаження. «Експересія руху, актив-
ність дієслівних форм <…>  – це не 
ритмічна декорація, а наближення до 
реальності», – писав Т. Салига про по-
езію Хмелюка [4, 73]. Рівною мірою це 
відноситься й до розглянутих мініа-
тюр.

Дещо інше змістове навантаження 
має твір під назвою «Основи», написа-
ний у жанрі філософського образка і 
елементів начерку. У п’яти образках 
(«невеликий за обсягом прозовий твір, 
основою якого є ескізи зображення 
певної події або сцени» [2, 141]) зобра-
жений рух історії. Автор, наголошую-
чи на змістові людського життя, малює 
символічну фігуру людини на дорозі 
(символ життя): «…людина на вогнево-
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зеленому, весняному тлі природи  – 
вона ясна, за саме сонце ясніша». По-
ступово її силует «зникає з плану при-
роди і не лишає в цілім світі наймен-
шого сліду по собі» [7, 16]. Хмелюк 
наголошує на двох чинниках, без яких 
неможливе існування  – вода і вогонь, 
причому останній  – «найбільша сила, 
що од віку є і не нищиться» [7, 17]. Далі 
автор розмірковує про фізичне зни-
щення людьми одне одного і як наслі-
док  – «загибель мільйонів». Філософ-
ського змісту наповнений третій об-
разок, у якому подано міфологічний 
символ гадюки, яка «звила кубло» і 
«спокійно проживала свій вік», дбаю-
чи лише про власну безпеку. Однак 
прийшов чоловік і наступив на її «живе 
тіло, роздушивши кістки», а вона, 
скривджена, змагаючись зі своїм гно-
бителем, ужалила його в ногу. Пись-
менник доводить філософську думку 
стосовно життя, яке є боротьбою за 
існування. Далі пише про любов як 
основу життя, але й вона виявилася не 
вічною («заходило сонце за обрій»; «і 
стали вони частиною густого наму-
лу»). Нарешті через сприйняття жай-
воронка, який дивувався «голосно з 
катастроф у природі і нічого не тямив 
у подіях», і контраст вічної природи з 
цивілізацією  – «шипінням залізних 
машин» [7, 17]  – зображує митець 
основу сучасного екзистенціального 
життя.

Згадувана вище «Ніч», вважаємо, є 
зразком мініатюри у жанрі поезії в 
прозі. Така насичена різноманітними 
художніми засобами модерністська річ 
належить до творів-експериментів. 

Автор надмірно вживає три крапки, 
про що зауважувала Мочернюк [3, 
285], вільно поводиться з мовою, ніби 
пустотливо грає словами, як фарбами: 
«Лише Бездомний глянув м’яко й зеле-
но і кружляючи поглядом кішки… – І 
йому хтось вбив терпкий кілок у голо-
ву,  – він, як жінка, що не скаже про 
своє кохання» [1, 206–207]. Стилістика 
твору, як і поезії, тяжіє до футуристич-
ної, вона також зосереджена на влас-
ному «еґо» [4, 72]. Ніч народжує в го-
лові художника безліч образів, які ма-
ють чудернацький вигляд. «Дзвінка» 
на початку твору, добігаючи кінця, ніч 
перетворюється на «беззубу». Паную-
че місце займають думки про кохання, 
яке подано як потік свідомості, як на-
шарування безкінечного ряду образів 
(погляд кішки  –зорі сміху  – холодне 
залізо  – синій пес  – синьозорий    – 
зрадлива коханка  – залізний усміх). 
Головна думка міститься у таких сло-
вах: «І я бажанням кохати згоряю в 
пеклі зради безчолих коханців…» [1, 
210]. Хмелюк використовує колоритні 
художні засоби: «мрії мої злизує сонне 
сонце», «тишить сивою кішкою моя 
мрійна мета», «гострими мечами сік 
моє волосся ранок» та інші.

Ніби продовженням попередньої 
ночі є наступна, яка «давила триво-
гою», змальована в поезії у прозі «Лі-
нія і пляма». Прийом паралелізму до-
помагає авторові показати творчі муки 
митців поряд із життєвими негаразда-
ми, що відбуваються у світі, про що 
свідчать такі словосполучення: «не-
тривкість у всьому», «загальне 
недовір’я», «мертві очі вікон», «безсилі 
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вікна наших дідуганів». Художники 
намагаються знайти той ключик, де б 
поєдналися лінії з барвою. Один пере-
конував іншого, що «лінія – це все… і 
смерть плямі, смерть барві…» [6, с. 21] 
Інший, більш досвідчений, доводив 
важливість власної праці, завдяки якій 
той переконається «й на вартості ліній, 
й того гнилого баревного жаху» [6, 21]. 
Проте молодість бере своє, адже так 
«хотілося погойдати серце на блиску-
чих зорях», тому двоє приятелів опи-
няються на даху, щоб «діловито» мов-
чати, однак «ніч обіцяла провалля не-
сподіванок»: героїв вабить місто, жін-
ки («нас дурманять теплі, хороші вії»), 
бажання випити («добрий старий мед 
легко п’ється на борг»). Думка автора 
подана символічно: варто спостерігати 
за життям ніби зверху, водночас знати 
середовище, яке є основою його твор-
чості. Тому і вчить старший товариш 
свого приятеля: «треба в роботі вихо-
дити з середини, з утроби» [6, 21].

Отже, мініатюри Василя Хмелюка є 
різні як за жанровими ознаками, так і за 
змістом. Вони свідчать про творчі пошу-
ки автора-модерніста, експерименти зі 
словом, філософський світогляд і худож-

ній хист. Мала проза Хмелюка є ніби 
продовженням і водночас доповненням 
його поетичної та малярської спадщини, 
без вивчення якої картина творчості 
митця буде незавершеною.
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Останніми роками вже ні у кого не 
викликає сумніву активне спрямування 
лінгвістичних розвідок у напрямі 
антропоцентризму. Особливу увагу 
вчених усіх галузей наукового знання, 
а надто філологічного, привертає 
людина  – джерело текстотворення. 
Тому у дослідження включають багато 
дотичних до лінгвістики проблем і 
аспектів. Соціальні, психологічні, 
гендерні, деонтологічні детермінанти 
спілкування стали розглядатися 
нерозривно із власне текстовими 
фрагментами.

У цьому контексті актуальність 
дослідження впливу варіативних 
позалінгвальних чинників на 
стратегічне використання певних груп 
мовних одиниць у різних видах 
дискурсу та особливостей їхнього 
сприйняття реципієнтом є беззапере-
чною. Особливий інтерес для аналізу 
становить категорія дейксису оскільки 
дейктичні засоби (дейктичні елементи 
(далі ДЕ або дейктики) виділяються як 
один із лексико-граматичних розрядів 
слів, що вказують на ситуацію мовлен-

ня, на суб’єкт мовлення, на об’єкти 
дійсності, пов’язані із цією ситуацією. 
Дейктичні елементи складають сукуп-
ний дейксис –– світ мовця, який визна-
чає характер зв’язків та взаємовідно-
шень між прямим висловлюванням та 
процесом, що його породжує.

Основи дослідження дейктичних 
елементів в науці закладені фундамен-
тальними роботами таких учених як К. 
Бругман, К. Бюлер, У.  Вейнрейх, Дж. 
Лайонз, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апре-
сян, Т. В. Булигіна, О. В. Падучева, Й. 
А. Стернін. На жаль, останнім часом 
праць присвячених вивченню дейкси-
су не так багато, зокрема можна виді-
лити роботи Л.  А.  Палійчук та 
Л.  М.  Шкурашівської. Проблема дис-
курсивної (ситуативно-прагматичної) 
обумовленості значення дейктичних 
елементів у конкретній комунікатив-
ній ситуації не піднімалася 
дослідниками-лінгвістами взагалі. Та-
кож відсутні порівняльні дослідження 
особливостей вживання дейктиків у 
різних видах дискурсу. Цікавим зали-
шається вивчення аргументативного 

ПРАГМАТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДЕЙКТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДИСКУРСІ

Білецька Т. О.
Викладач кафедри англійської філології Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова: дейксис, дейктичний елемент, прагматичний контекст, кому-
нікативна ситуація, стратегія комунікації.
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потенціалу дейктиків та їхньої здат-
ності впливати на досягнення мети 
комунікацій.

Метою цього дослідження є ви-
вчення особливостей та встановлення 
закономірностей впливу прагматично-
го контексту на вживання та інтерпре-
тацію дейктичних елементів у аргу-
ментативних видах дискурсу (політич-
ному та рекламному) та комунікатив-
них ситуаціях художніх творів.

Дейктичні слова або елементи вва-
жаються основним засобом здійснен-
ня референції у мові. Окрім слів типу I, 
you, here, now, this, важливим джерелом 
дейктичності є категорія часу, яка 
„вписує” у дейктичні координати ре-
чення, що вживаються у мовленні. 
Дейктичним називається такий еле-
мент, який виражає ідентифікацію 
об’єкта  –– предмета, місця, момента 
часу, властивості, ситуації  –– через 
його відношення до мовленнєвого 
акту, його учасників чи контексту [1, 
245].

Проведений аналіз фундаменталь-
них праць Р. Лакоф, Дж. Лайонза, 
К.  Хауеншильда, В. Клейна свідчить 
про те, що при будь-якому підході 
свою головну функцію ДЕ реалізують 
безпосередньо в акті комунікації, 
оскільки дейксис, будучи безпосеред-
ньо пов’язаним з комунікацією, нале-
жить до компетенції прагматики. Тому 
значення дейктичного слова чи еле-
мента не може бути визначене без 
звернення до ситуації спілкування, 
тобто дискурсу.

Більшість сучасних інтерпретацій 
дискурсу відштовхується від того, що 

дискурс інтегрує текст з контекстом. 
Саме контекст як невід’ємна складова 
дискурсу передбачає урахування не 
лише текстового масиву, а й позалінг-
вальних соціальних та референційних 
(обставинних, просторових та часових 
параметрів), когнітивних та психоло-
гічних чинників, які опосередковують 
взаємодію учасників спілкування 
[2,  с.  252]. Найбільш яскраво контек-
стуальна обумовленість дейктиків 
проявляється у аргументативних ви-
дах дискурсу, де головною метою мов-
ця є переконання, або у комунікатив-
них апелятивних ситуаціях художніх 
текстів

Наприклад, вказівні займенники, 
що належать до найбільш розповсю-
джених локативних дейктиків, у пев-
ному контексті можуть вживатися для 
вираження емоційного ставлення 
адресанта до предмета мовлення, втра-
чаючи безпосередню дейктичну функ-
цію. Займенники this та that мають 
традиційно встановлені оцінні значен-
ня, наприклад, у художньому дискурсі. 
This (these) вказує на те, що знаходить-
ся ближче до мовця, а отже, несе в собі 
позитивну оцінку. That (those) вира-
жає певну відстороненість, відчуже-
ність, а все, що „чуже” вважається по-
ганим. Наприклад:

The stranger, said in a low voice: 
“Have those foolish women sent you after 
me, husband?” (Ishiguro, p.41)

У наведеному фрагменті спостері-
гаємо стратегічне емоційне вживання 
вказівного займенника those, що обу-
мовлене особливістю комунікативної 
ситуації. Враховуємо, що референтним 
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простором, що належить опису в ху-
дожньому тексті, служить не фрагмент 
об’єктивної реальності, а квазіреаль-
ність, певним чином осмислена через 
сітку денотатної структури та лінгвіс-
тично визначена через текст. У такий 
спосіб суб’єктивне оцінне ставлення 
учасників комунікації знаходить своє 
вираження у вживанні локативних 
дейктиків. Наприклад, у висловлюван-
нях із семою невпевненості, сумніву, 
недовіри та певної іронії:

“.......but he knew his youngest daughter 
well enough to know there was no arguing 
with that stubborn jut of jaw” (Martin, 
p.456)

У ситуації конфлікту у художньому 
тексті вказівний займенник частково 
втрачає своє дейктичне значення у 
структурі this/that + adjective + noun і на-
буває певної суб’єктивної модальності, у 
такий спосіб передаючі емоції персона-
жів художнього твору. У наведеному 
фрагменті художнього тексту можна ін-
терпретувати вказану конструкцію як 
таку, що підкреслює виразно негативне 
ставлення адресата до певної риси ха-
рактеру співрозмовника (stubborn).

Зовсім інша ситуація із стратегіч-
нім вживанням ДЕ спостерігається у 
рекламі. Зважаючи на загальну бене-
фактивну спрямованість цього виду 
дискурсу, позитивної оцінки часто на-
бувають майже всі види вказівних за-
йменників. Наприклад:

In every area of life, people celebrate, 
entertain, promote and launch new things. 
Do you want your event to be that 
planned?..........Those opportunities for a 
career as an event planner are endless.

Як бачимо, вказівні займенники 
вживаються мовцем з оцінкою „до-
бре”, спонукаючи і залучаючи адреса-
та у такий спосіб до замовлення ре-
кламованої послуги (організація і 
планування подій). Оцінне (додатко-
ве) значення ДЕ стає зрозумілім лише 
при врахуванні особливостей праг-
матичного контексту аналізованого 
виду дискурсу. Так, вживання вказів-
ного займенника that дозволяє при-
ховано модифікувати прикметник 
planned у семантичний суперлатив і 
тим самим підкреслює винятковість 
запропонованої у рекламному тексті 
послуги. У цій ситуації спілкування 
набуває навіть певної темпоральної 
визначеності, акцентуючи увагу на 
необхідності не втратити саме зараз 
надані можливості (those opportuni-
ties). У рекламі структурі «вказівний 
займенник + прикметник» належить 
особливе місце: дейктичний елемент 
this + adj. імплікує позитивне оцінне 
значення (на відміну від раніше на-
ведених прикладів із комунікативних 
ситуацій художнього дискурсу). Такі 
особливості стратегічного вживання 
вказівних займенників пов’язані із 
механізмом впливу реклами, що 
ґрунтується на апеляції до емоційно-
го, підсвідомого радше, ніж до раціо-
нального [3, с. 72].

Враховуючи зазначені характе-
ристики прагматичного контексту, у 
рекламному дискурсі важливу роль 
відіграють також особові та присвій-
ні займенники. Специфіка реклам-
них текстів, які містять вказівку на 
мовця (продавець, адресата (поку-
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пець) та товар (послуги), обумовлює 
наявність трьох дейктичних полів: 
дейктичного поля мовця, дейктично-
го поля співрозмовника та дейктич-
ного поля третьої особи, які надають 
рекламному тексту певний ступінь 
відповідальності, об’єктивності і орі-
єнтують на співробітництво [4, с.5]. 
Дейктичне поле адресата виражаєть-
ся особовими займенником you та 
присвійним займенником your. Роз-
глянемо приклад реклами школи 
массажу, в якому наводиться пози-
тивний процесу навчання для реци-
пієнта:

You also may take advantage of career 
services to  gain skills in interviewing, 
resume writing …Through these services 
you will be better prepared to complete 
successful interviews and attain 
employment.

Інших відтінків набувають визна-
чені ДЕ у політичному дискурсі. По-
трібно враховувати, що суб’єктами 
дискурсу в політиці рухає політичний 
інтерес, котрий можна визначити як 
спрямованість свідомості соціальних 
груп та індивідів на усвідомлення ви-
никаючих політичних потреб. Харак-
тер політичного інтересу обумовлений 
об’єктивним становищем цих груп та 
індивідів в соціально-економічній та 
політичній структурі суспільства, їх 
політико-культурними уявленнями і 
традиціями, їх світоглядними принци-
пами та цінностями [5, с. 223]. Тобто, 
метою політичного дискурсу є ство-
рення ґрунту для переконання адреса-
тів, спонукання до дії, це й визначає 
його ефективність.

Розглянемо, як вищезгадані дейк-
тики вживаються у політичних тек-
стах. У передвиборних дебатах роль 
позитивного елемента бере на себе 
присвійний займенник our. Він вжива-
ється, як правило, паралельно з осо-
бовим займенником we, часто імпліку-
ючи футуральність, сподівання на кра-
ще майбутнє, на позитивні зміни. Вва-
жається, що люди більше довіряють 
тим політикам, які схожі на них, тому 
завдяки вживанню дейктичних еле-
ментів політики прагнуть створити 
собі імідж середньостатистичних аме-
риканців. Так, у мовленні Кондолізи 
Райс спостерігається частотне вико-
ристання займенників We/Us/Our:

People come here to study in Stanton 
and they get to know that in fact we are a 
country that deeply values diversity, that 
is a tolerant country where people of all 
religions, ethnic backgrounds, nationali-
ties live together in a quite remarkable 
way. (Google’s Mountain View on May 
22, 2008).

You see, the essence of America, what 
really unites us, is not nationality or 
ethnicity or religion. (Republican National 
Convention on Aug. 29, 2012).

Аргументативний потенціал дейк-
тиків посилюється за рахунок їхнього 
поєднання із іменниками Ameri-
ca  /  country. Зауважимо, що досить 
часто у своїх промовах екс-
держсекретар вживає ДЕ (особовий 
займенник we) у поєднанні з іменника-
ми Americans, people. При цьому текст 
виступу консолідується навколо дейк-
тиків, що набувають статусу аргумен-
татиних ценрів:
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It is a universal idea that we the people 
ought to be an inclusive concept, not one 
that is bound by religion or nationality or 
ethnicity, but by a belief that one can 
come from humble circumstances and do 
great things. (Portrait Unveiling Ceremo-
ny, June 18, 2014)

Well, standing here in the Franklin 
Room, I think we Americans, more than 
any peoples, should perhaps be a little bit 
more patient with those who have thrown 
the yoke of tyranny and are trying to find 
their way to stable democracy. (Portrait 
Unveiling Ceremony, June 18, 2014)

Інший американський політик, 
Гілларі Клінтон, у своїх промовах 
також застосовує значну кількість 
дейктичних елементів, але ступінь 
ідентифікації її з американським на-
родом не такий високий. У її промо-
вах, особові займенники будують 
своєрідне протиставлення між полі-
тиком (I/me) та виборцями (you). По-
літик при цьому очікує він останніх 
активних дій, а вживання дейктика 
дозволяє спрямувати дії виборців у 
бажаному напрямі:

So I’m hitting the road to earn your 
vote, because it’s your time and I hope 
you’ll join me on this journey. (Hillary 
Clinton’s 2016  Presidential Campaign 
Announcement)

Отже, проведений порівняльний 
аналіз дейктиків у декількох видах 
дискурсу дозволяє дійти висновку, 
що значення дейктичних елементів 
обумовлене характеристиками дис-
курсу та особливостями впливу по-
залінгвальних чинників на їхнє вжи-
вання у конкретній комунікативній 

ситуації. Інтерпретація ДЕ (напри-
клад, вказівних, особових та при-
свійних займенників) у різних видах 
дискурсу залежить від аналізу праг-
матичного контексту в єдності усіх 
компонентів, оскільки вони взаємо-
пов’язані, взаємозалежні та взаємо-
діють в процесі здійснення комуніка-
ції. Врахування усіх складових праг-
матичного контексту у ході вивчення 
особливостей вживання дейктиків 
допомагає однозначному розумінню 
закономірностей застосування ДЕ у 
конкретному дискурсі.

Загалом, можна стверджувати, що 
кожному дискурсу притаманні свої 
особливості вживання дейктичних 
елементів у стратегіях комунікації. 
Репрезентативними в цьому плані є 
потенційно аргументативні види дис-
курсу, у яких переконання адресата – 
вплив на нього або його дії – є метою 
спілкування. Це створює надзвичай-
но цікавий ґрунт для розширення 
кола подальших досліджень за раху-
нок включення до матеріалу дослі-
дження інших різновидів дискурсу 
та виділення у них конкретних кому-
нікативних стратегій і тактик на 
основі вживання певних дейктичних 
елементів.
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Patriotism is love and attachment to 
one’s homeland or devotion to one’s coun-
try. As M.  Viroli argues: «Patriotism at-
taches man to his country by a sacred tie. 
He must love it as he loves his religion, 
and obey it as he obeys his gods. He must 
give himself to it entirely. It is a demand-
ing love that admits no distinctions, no 
conditions. He must love his country, 
whether it is glorious or little-known, 
prosperous or unfortunate. He must love 
it for its generosity, and also for its sever-
ity» [10, 19]. Intense patriotic feelings are 
tightly connected with excitement and 
enthusiasm. This connection becomes 
clearly visible in the hardest times of na-
tional history. For example, it is written 
mostly about manifestations of deep pa-
triotism and great enthusiasm of Poles 
while the Kościuszko Uprising [9, 119], 
the Silesian Uprisings [5, 18], the First [6, 
190] and the Second World Wars [2, 119], 
and other events, which proved the vital-

ity of the Polish people and strengthened 
their national consciousness.

The object of this study is the structur-
al-semantic organization of the microfield 
«podniecenie». The source of the study is 
one of the biggest dictionaries of the Pol-
ish language «Nowy słownik języka pol-
skiego» [8]. The illustrative material is 
selected by means of the system «Naro-
dowy Korpus Języka Polskiego» [7]. The 
aim of the article is to study the ethno-
cultural specifics of representation of the 
concept of enthusiasm in the microfield 
«podniecenie» as a structural part of the 
lexical-semantic field of «patriotyzm» in 
modern Polish language. The following 
tasks were set to achieve this aim: to dis-
tinguish the elements of the microfield 
«podniecenie» from the structure of the 
lexical-semantic field of «patriotyzm»; to 
analyze their central-peripheral organiza-
tion to reveal the semantic relationships 
with other microfields at the lexical-se-

VERBAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT 
OF ENTHUSIASM IN THE LECXICAL-SEMANTIC FIELDS 
OF PATRIOTISM

Blyzniuk K. R.
PhD student National University of «Kyiv-Mohyla Academy»

The article deals with the semantic microfield «podniecenie» as a structural part of the 
lexical-semantic field of «patriotyzm» in modern Polish language. The main lexical and 
semantic components of the field were found with the use of componential analysis. The 
study shows the wider semantics of the concept of enthusiasm comparing with the 
semantics of the central element of the field «podniecenie». In addition it finds the 
connections with microfields «oddanie», «odwaga», «sympatia», «chęć» and «miłość».

Keywords: lexical-semantic field, semantic microfield, lexeme, seme, semantic 
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Table 1.  
Fragment of the matrix of the semantic microfield «podniecenie»
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natchnienie + + + + + +
szaleństwo + + +
słabość + + +
niepokój + + + +
euforia + +
mania + +
podniecenie + + + + +
duch + +
uniesienie + + + +
siła + + + +
gniew + +
gorączka + + +
napięcie + + + + +
zapał + + + + + +
ekstaza + + +
oddanie +
poryw + +
gorliwość +
inspiracja +
dynamiczność + + + +
dynamizm + + + +
prężność + + +
żarliwość + +
frustracja + +
gorączkowość + +
emocja + +
entuzjazm + + + +
energia + + + +
bojowość + +
naprężenie + + +
podrażnienie + + +
poruszenie + + +
ferwor + + +
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mantic field of «patriotyzm»; to establish 
the universal and national specific seman-
tic elements of the studied microfield.

To accomplish the assigned tasks the 
method of componential analysis is ap-
plied. According to Dirk Geeraerts, «com-
ponential analysis provides a descriptive 
model for semantic content, based on the 
assumption that meanings can be de-
scribed on the basis of a restricted set of 
conceptual building blocks – the semantic 
‘components’ or ‘features’» [4, 70]. These 
semantic component or semes (as they 
are called too) are taking from the dic-
tionary definitions of words forming the 
lexical-semantic field. All lexemes and 
semes of the field are organized in a se-
mantic matrix. The semantic matrix is 
useful way of representing meaning rela-
tions between constituents in the field. 
The lexemes are arranged vertically in a 
table: the most polysemic lexemes are lo-
cated at the top of the vertical list and 
lexemes that have less components of 
meaning are at the bottom. Semes are or-
ganized horizontally according to their 
frequency. The most frequent semes stand 
at top of the list and the infrequent are at 
the end (table 1).

According to the results of componen-
tial analyses, it was found, that the seman-
tic microfield «podniecenie» as a part of 
the lexical-semantic fields of «patriotyzm» 
is formed by 47 words in the modern Pol-
ish language. 17 words constitute the core 
of the field, 30 elements are functioning at 
the periphery.

The core zone of the microfield is 
formed by the lexemes: natchnienie, 
szaleństwo, słabość, niepokój, euforia, 

mania, podniecenie, duch, uniesienie, 
siła, gniew, gorączka, napięcie, zapał, 
ekstaza, oddanie, poryw, gorliwość.

The central element of the microfield 
is the lexeme podniecenie, whose diction-
ary definition describes a state of nervous 
tension or irritation, characterized by ex-
cessive activity, excitement, animation, 
stimulation, revival: Tymczasem euforia 
ulicy i powszechne podniecenie, jakie się 
nam, żyjącym wówczas, udzieliło, było 
tamtej pamiętnej nocy z 21  na 
22 października co najmniej przedwczesne 
(Janusz Rolicki). This lexeme creates the 
largest number of semantic relations with 
other elements of the field through the 
most frequent seme ‘podniecenie’. On the 
other hand, the study shows, that the 
meaning of the lexeme podniecenie does 
not represent the meaning of the concept 
of enthusiasm in Polish linguistic picture 
of the world. The other frequent semes in 
the semantic microfield «podniecenie» 
are ‘stan’ (state), ‘podniecenie’ (excite-
ment), ‘zapał’ (enthusiasm), ‘działanie’ 
(action), ‘napięcie’ (tension), ‘energia’ (en-
ergy), ‘siła’ (power), ‘uniesienie’ (exulta-
tion), ‘wzburzenie’ (stimulation), ‘zdener-
wowanie’ (irritation), ‘wielki’ (great), 
‘zdolność’ (ability), ‘ożywienie’ (liveliness), 
‘zachwyt’ (admiration), ‘pobudzenie’ 
(arousal), ‘chęć’ (desire), ‘silny’ (strong), 
‘emocja’ (emotion), ‘radość’ (joy), ‘intensy-
wny’ (intensive), ‘niepokój’ (anxiety), 
‘gniew’ (anger), ‘żarliwość’ (zeal), ‘gorliwość’ 
(fervor).

More national specific characteristics 
of the concept of enthusiasm can be seen 
on the periphery of the studied micro-
field. Such elements are functioning at 
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that zone: inspiracja, dynamiczność, dy-
namizm, prężność, żarliwość, frustracja, 
gorączkowość, emocja, entuzjazm, ener-
gia, bojowość, naprężenie, podrażnienie, 
poruszenie, ferwor, irytacja, żar, ochota, 
ożywienie, podekscytowanie, upojenie, 
wzburzenie, rozdrażnienie, animusz, ek-
scytacja, odurzenie, rausz, rozjątrzenie, 
rozgorączkowanie.

They extend the semantics of the mi-
crofield and together with words from the 
core provide some number of crossings 
with other microfields in the structure of 
the lexical-semantic field «patriotyzm». 
P.  Faber and R.  M.  Usón point out that 
«Since field interrelationships are multiple 
and various, each field can be said to have 
a set of secondary connections as well. 
These secondary connections can be seen, 
for example, in the double field member-
ship of certain verbs in which one set of 
meaning components or another is high-
lighted, according to the area of meaning 
it is located in» [3, 51].

For example, lexemes oddanie and 
żarliwość implement semantic connec-
tions with the microfield «oddanie» 
through the seme ‘oddanie’: Powstanie 
Szejka Saida łączyło muzułmański zapał i 
oddanie wieśniaków dla sufickiego przy-
wódcy z żołnierskim profesjonalizmem 
(Max Cegielski). Widzę twarze nieżyjących 
przyjaciół, pamiętam żarliwość, z jaką 
bronili pewnych haseł, które dla mnie stały 
się już czymś dawnym, ale nie dla nich – 
dla nich na zawsze pozostaną ostateczną 
granicą, ostatnią kartką, podpisaną przez 
śmierć (Czesław Miłosz). In addition, se-
mantic component ‘przywiązanie’ in the 
meaning of the word oddanie creates an 

intersection with the microfield «sympa-
tia». The semes ‘chęć’, ‘żądza’, ‘dążenie’, 
‘pociąg’, ‘pragnienie’ provide the entering 
of the words duch, gorączka, bojowość, 
ochota, natchnienie, mania, słabość to the 
semantic microfield «chęć»: Nietrudno 
było zauważyć, że tak potrzebne partii 
politycznej cechy, jak dynamika i bojowość 
oraz poczucie wspólnoty losu, zanikają 
(Andrzej Garlicki). Ale na szali Będziemy 
się wikłali w nieporozumieniach, aż cała 
nasza gorączka i podniecenie ulotni się w 
niepotrzebnym wysiłku, w straconej na 
próżno gonitwie (Bruno Schulz). Była to 
jego mania, jego cichy szał, niezwyciężona 
choroba, nieodparta pasja (Arkady Fie-
dler). Jednakże oczy jej nie były rozszer-
zone przerażeniem, odbijało się w nich 
jakieś podniecenie, ożywienie, nawet 
natchnienie (Jarosław Iwaszkiewicz). 
Opadł pierwszy zapał, minęła krwawa 
ochota. Odstąpili od wału ścigani gwizda-
mi obrońców i strzałami, kąsającymi 
odsłonięte plecy (Tomasz Kołodziejczak). 
Furthermore, the meanings of the lex-
emes duch and słabość contain semes 
‘upodobanie’ and ‘zamiłowanie’ that are 
represented in the semantic microfield 
«miłość» as well: Polaków był duch, była 
miłość ojczyzny, była wola okupienia 
wolności własną miazgą, był zapał, było 
poświęcenie (Wacław Gąsiorowski). Ich 
własne zrujnowane życie nie nauczyło ich 
pokory, współczucia, nie umieli prosić o 
pomoc, zaś litość poczytywali za słabość 
(Alicja Chrzanowska). Moreover, the 
word duch together with the word ani-
musz provide the crossing of the micro-
field «podniecenie» with the microfield 
«odwaga» due to the semantic compo-
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nents ‘odwaga’ and ‘męstwo’: Przypuszczał, 
że w czasie wspinaczki mój animusz zm-
niejszy się, ambicje okażą się ambicjami na 
wyrost i zmęczona trudnościami, 
przerażona tym, co nas czeka, zawołam w 
końcu: „Krzysiu, ratuj!” (Wanda Rutkie-
wicz).

Listed intersections of semantic mi-
crofields demonstrate the universality of 
the concept of enthusiasm and ways of its 
verbalization since the equivalent seman-
tic connections were identified in the 
Ukrainian language [1, 74]. The national 
specifics of the semantic microfield «pod-
niecenie» reveals in the qualitative and 
quantitative composition, as well as in the 
hierarchy of lexical and semantic ele-
ments.

In further studies, it will be productive 
to investigate the implementation of the 
analyzed semantic relations in texts and 
to compare the results with other lan-
guages.
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Домінуючим напрямом сучасної 
когнітивної лінгвістики є лінгвістич-
на концептологія, яка займається опи-
санням концептів, їх змісту, еволюції, 
взаємозв’язку у межах концептосфер і 
концептосистем [1, с. 12], Лінгвокон-
цептологія як галузь когнітивної лінг-
вістики, була виокремлена наприкінці 
90-х р.р. ХХ ст. [2, с. 403], і є міждисци-
плінарним інтегративним підходом до 
розуміння і моделювання свідомості, 
пізнання, спілкування, діяльності, 
який вивчає опредмечені в мові куль-
турні концепти [3, с. 168].

Метою нашої роботи є аналіз стану 
розробленості проблем та питань лінг-
воконцептології, а саме, методологіч-

них засад дослідження концептів; тлу-
мачення поняття концепт; класифіка-
ція та структура концептів. Теоретич-
ну основу нашого дослідження склали 
роботи М. М. Болдирєва, О. П. Вороб-
йової, О. С. Кубрякової, А. П. Марти-
нюк, Ю. М. Нідзельської, А. М. При-
ходько, О. О. Селіванової, R.  W.  Lan-
gacker, Z. Nemickiene, E. Rosch, B. B. 
Lloyd.

Мета когнітивної науки полягає в 
тому, щоб простежити за процесами 
сприйняття, категоризації і осмислен-
ня світу, а її завдання включають до-
слідження особливостей процесу піз-
нання, аналізу і синтезу отримуваної 
інформації [3, с. 168]. До складу когні-

ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ:  
СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дуброва О. М.
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В статті розглядаються основні поняття лінгвоконцептології – концепту-
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тивної науки входить когнітивна лінг-
вістика, що досліджує питання функ-
ціонування мови як різновиду  когні-
тивної (пізнавальної) діяльності; 
«встановлення взаємозв’язків між оди-
ницями мови та ментальними сутнос-
тями, які вони позначають» [3, с. 168]. 
Однією з галузей когнітивної лінгвіс-
тики є лінгвоконцептологія, яка за-
ймається описом концептів і мовних 
засобів їхньої репрезентації. 

Семантична характеристика мов-
ного явища (з точки зору когнітивної 
науки) передбачає урахування не 
лише об’єктивних характеристик си-
туації, а й специфіки її сприйняття, 
наявності відповідних знань, інтен-
цій, виокремленості конкретних оди-
ниць і вибору точки зору (перспекти-
ви), концентрації уваги на певних епі-
зодах. Всі ці характеристики, на пере-
конання М. М. Болдирєва, зумовлюють 
формування у людини в процесі її 
пізнавальної діяльності конкретних 
концептів і категорій, тобто специфі-
ку процесів концептуалізації і катего-
ризації світу [4, с. 18].

Поняття «концептуалізація» і «кате-
горизація» виступають головними по-
няттями лінгвоконцептології і є ключо-
вими поняттями в описанні пізнаваль-
ної діяльності і когнітивних здібностей 
людини. «Вся пізнавальна діяльність 
людини (когніція) спрямована на осво-
єння оточуючого світу і розвиток умін-
ня орієнтуватися в ньому на основі 
отриманих знань», – зазначає М. М. 
Болдирєв. Пізнання світу людиною по-
лягає у виокремленні і порівнянні 
об’єктів і подій [4, с. 22].

Отже, концептуалізація, за 
О. С. Кубряковою, є процесом, який 
полягає в осмисленні людиною інфор-
мації, що надходить, і як результат, 
призводить до утворення концептів, 
концептуальних структур і всієї кон-
цептуальної системи у мозку (психіці) 
людини. Як зазначає авторка, концеп-
туалізацію можна розглядати як «жи-
вий процес породження нових сенсів» 
[5, с. 93].

Виходячи з запропонованого 
О. С. Кубряковою визначення концеп-
туалізації, М. М. Болдирєв констатує, 
що «основна частина концептів закрі-
плюється у мові значеннями конкрет-
них слів, що забезпечує зберігання 
отриманих знань і їх передачу від лю-
дини до людини і від покоління до по-
коління». При цьому наголошується, 
що наші знання про світ зберігаються 
в узагальненій, категоріальній форм 
[4, с. 22].

Процес концептуалізації тісно 
пов’язаний з процесом категоризації, 
який тлумачиться як поділ світу на 
категорії, тобто виокремлення в ньому 
груп, класів, категорій аналогічних 
об’єктів або подій. Категорізація як 
пізнавальний процес – це мисленнєве 
співвіднесення об’єкта або події з пев-
ною категорією. Відповідно, обмін ін-
формацією за допомогою мови зво-
диться до співвіднесення з наявною у 
людини системою знань, до ідентифі-
кації предметів і подій з певною гру-
пою аналогічних предметів і подій, 
тобто з певною категорією [5, с. 42  – 
45]. Процеси категоризації пов’язані з 
усіма когнітивними властивостями 
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людського мозку [1, с. 306  – 307]; для 
людей категоризація – ефективний за-
сіб розуміння світу [3, с. 169].

Rosch Е. описує два основних прин-
ципи формування категорій. Перший 
принцип стосується функціонування 
систем категорій: завдання цих систем 
полягає в забезпеченні максимальною 
кількістю інформації при найменших 
когнітивних зусиллях. Це досягається 
шляхом максимально докладного відо-
браження навколишнього світу через 
категорії. Другий принцип пов’язаний 
із систематизацією інформації і поля-
гає в тому, що навколишній світ, який 
осягає людина, постає як структурова-
на інформація, а не як його випадкові 
або непередбачувані властивості [6].

Таким чином, концептуалізація і 
категоризація виступають як класифі-
каційна діяльність, але відрізняються 
своїм кінцевим результатом: процес 
концептуалізації спрямований на вио-
кремлення мінімальних змістовних 
одиниць людського досвіду, а процес 
категоризації  – на об’єднання схожих 
або тотожних одиниць в більш крупні 
розряди, категорії [5, с. 93].

Результатом концептуалізації є 
формування концептуальної системи, 
яку О. О. Селіванова розуміє як «сис-
тему концептів у свідомості людини 
…, що відтворює у вигляді структуро-
ваних й упорядкованих знань уявлен-
ня про світ, дійсність і результат вну-
трішнього рефлексивного досвіду [3, с. 
405]. У межах концептуальної системи 
виокремлюють концептосфери, склад-
никами якої є концепти [2, с. 404], що 
репрезентують певну предметну га-

лузь [2, с. 406]. При цьому необхідно 
наголосити, що концептосфера є на-
багато ширшою за лексичний простір 
мови [7, с. 259].

Сучасний етап розвитку лінгвокон-
цептології характеризується наявністю 
багатьох підходів до вивчення про-
блем даної галузі.

Так, А. П. Мартинюк описує чотири 
методологічні платформи, які станов-
лять підґрунтя лінгвістичних дослі-
джень концептів, – об’єктивістську, 
суб’єктивістську, емпіричну і діяльніс-
ну [8, с. 82].

Об’єктивістська платформа є під-
ґрунтям семантико – когнітивного під-
ходу (О. С. Кубрякова, В. 3. Дем’янков, 
Р. І. Павільйоніс, М. М. Болдирєв, 
С. А. Жаботинська), згідно з яким лю-
дина сприймає незалежну й відсто-
ронену від неї дійсність за допомогою 
органів чуття й відображає суть речей 
у ментальних репре зентаціях (концеп-
тах) [8, с. 82].

О. С. Кубрякова розглядає концепт 
як термін, який стосується ментальних 
або психічних ресурсів свідомості лю-
дини, а також інформаційної структу-
ри, що відображує знання і досвід лю-
дини. «Концепт -оперативна, змістова 
одиниця пам’яті, ментального лекси-
кону, концептуальної системи і мови 
мозку, всієї картини світу, яка є відо-
браженою у мозку людини». Концеп-
ти  – сенси, якими людина оперує в 
процесі мислення, і які відображають 
зміст досвіду і знань, зміст результатів 
всієї людської діяльності і процесів 
пізнання світу у вигляді «квантів» 
знань [5, с. 90 – 93].
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Людина мислить концептами. Ана-
лізуючи, порівнюючи і поєднуючи 
концепти в процесі мисленнєвої діяль-
ності, людина формує нові концепти. 
Таким чином, передача інформації в 
процесі спілкування являє собою пе-
редачу або обмін концептами у вер-
бальній або невербальній формі. Отже, 
концепт – це оперативна змістова оди-
ниця мислення, одиниця або квант 
структурованого знання [4, с. 24].

Дослідження в рамках семанти-
ко – когнітивного підходу (З. Д. Попо-
ва і І. А. Стернін) базуються на загаль-
ноприйнятих положеннях психолінг-
вістики, де звукові, граматичні і лек-
сичні засоби виступають формальними 
операторами в процесі комунікації, а 
значення знаків мови є когнітивними 
одиницями, що складають образне 
сприйняття світу людиною. Таким чи-
ном, З. Д. Попова та І. А. Стернін ви-
значають концепт як ментальне утво-
рення, яке виступає базовою одини-
цею розумового коду людини, є ре-
зультатом її пізнавальної (когнітивної) 
діяльності, несе інформацію про відо-
бражуваний предмет або явище, інтер-
претацію цієї інформації суспільною 
свідомістю і відношення до даного 
явища або предмета [7, с. 259-260].

В рамках когнітивного підходу 
(М. В. Піменова) концепт трактується 
як одиниця концептуальної системи, 
що містить структуроване знання про 
оточуючий світ, і є «уявленням про 
фрагмент світу, яке формується за-
гальнонаціональними ознаками і до-
повнюється ознаками індивідуального 
досвіду і особистої уяви» [7, с. 270].

Суб’єктивістська платформа 
об’єднує кілька підходів до аналізу 
концепту  – філософсько-культу ро-
логічний, лінгвокультурний і 
когнітивно-поетологічний. Представ-
ники філософсько-культурологічного 
підходу описують концепт як смисл, 
що породжується індивідом (творцем) 
в історичних рамках певної культурної 
традиції і є «згущенням культури у 
свідомості людини». Концепт з точки 
зору лінгвокультурологічного підходу – 
це умовна ментальна одиниця, яка 
спрямована на вивчення мови, свідо-
мості та культури. Когнітивно  – пое-
тологічний підхід вивчає специфічний 
тип концепту – словесний поетичний 
образ, що відбиває світобачення авто-
ра художнього тексту [8, с. 83 – 84].

Дослідження концепту, які прово-
дяться під керівництвом професора 
С.  Г.  Воркачева в рамках лінгвокуль-
турної концептології, мають об’єктом 
виражені в етнічних мовах семантичні 
якості культурних сенсів, а концепт 
розуміється як ментальне утворення, 
характерною рисою якого виступає 
його «етнокультурна специфіка», і яку 
дослідник визначає як «здатність відо-
бражати у своїй семантиці національ-
ний менталітет як сукупність світо-
глядних і поведінкових особливостей 
етносу …» [7, с. 263].

С. Г. Воркачев подає визначення 
лінгвокультурному концепту у «вузь-
кому» (змістовному і формальному) і 
«широкому» (змістовному і формаль-
ному) розумінні. Лінгвоконцепти

– (у «вузькому» змістовному розу-
мінні) «одиниці повсякденної філо-
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софської свідомості, закріплені в лек-
сиці природних мов, які забезпечують 
стабільність і наступність духовної 
культури етносу»;

– (у «вузькому» формальному розу-
мінні) «семантичні утворення, які стоять 
за словами, які не мають однослівних ек-
вівалентів при перекладі на інші мови»;

– (у «широкому» змістовному розу-
мінні) «будь  – який вербалізований 
культурний зміст»;

– (у «широкому» формальному ро-
зумінні) «культурні сенси, закріплені 
за іменем, які мають специфічну «вну-
трішню форму» – ознаку в основі но-
мінації, і в реалізації яких спостеріга-
ється серійність, масовість» [7, с. 264].

У дослідженнях, які очолюють 
В.  І.  Карасик і Г. Г. Слишкін (також в 
рамках лінгвокультурної концепто-
логії), розмежовуються когнітивні і 
культурні концепти, і підкреслюється, 
що когнітивні концепти – це індивіду-
альні ментальні одиниці, які відобра-
жають дійсність, а культурні концепти 
включають національне і етноспеци-
фічне колективне знання [7, с. 267].

В. І. Карасик доходить висновку 
щодо головної відмінності лінгвоког-
нітивного і лінгвокультурного підхо-
дів: «лінгвокогнітивний концепт  – це 
напрям від індивідуальної свідомості 
до культури, а лінгвокультурний кон-
цепт – це напрям від культури до інди-
відуальної свідомості» [7, с. 274]. Не 
погоджуючись з таким розмежуванням 
концептів, О. О. Селіванова стверджує, 
що «концепти мають когнітивну при-
роду і визначені культурою незалежно 
від спрямування їх аналізу» [2, с. 411].

Емпірична платформа представ-
лена експеріенціальнім підходом, де 
концепт визначається як продукт 
тілесного досвіду людини й нейрон-
них структур мозку, що забезпечу-
ють цей досвід, а основною власти-
вістю концепту вважається неізольо-
ваність, зв’язаність з іншими кон-
цептами [8, с. 84].

Лінгвістичні дослідження концеп-
тів, які базуються на діяльнісній плат-
формі і представлені когнітивно  – 
дискурсивним підходом, тлумачать 
концепт як «динаміч ну одиницю пси-
хічних ресурсів людини, що виникає 
в процесі наділення мовної форми 
значущістю у ситуації дискурсивної 
взаємодії індивідів і є втіленням їх 
індивідуального досвіду, сформова-
ного в рамках певної лінгвокультури» 
[8, с. 85].

Тенденціям і перспективам розви-
тку лінгвоконцептології в Україні 
присвячені роботи О. П. Воробйової, 
яка виокремлює два основних її напря-
ми: експеріенциально  – ментальний і 
духовно  – ментальний. Експеріенци-
ально – ментальний напрям базується 
на філософії реалізму досвіду: процес 
концептуалізації прив’язується до ті-
лесного досвіду людини і людства в 
цілому  – досвіду, зміненого під впли-
вом культурології. Духовно – менталь-
ний напрям розкриває особливості, в 
першу чергу, слов’янської ментальнос-
ті з її духовним початком [1, с. 12-13].

О. П. Воробйова розуміє концепт 
як основну одиницю свідомості, скла-
дову «колективного підсвідомого», 
оперативну змістовну одиницю пам’яті, 
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одиницю ментальних або психічних 
ресурсів нашої свідомості, і описує 
концепт як ментальну репрезентацію, 
що відображає знання і досвід людини 
у вигляді «квантів» знання і частково 
вербалізується мовними засобами, 
включаючи певний відсоток неверба-
лізованої інформації [1, с. 15-16].

Виокремлюючи в концепті такі його 
ознаки, як знання, культура, психоло-
гія, оцінка, А. М. Приходько спираєть-
ся на них, як основу для тієї чи іншої 
дефі ніційної моделі:

– епістемологічне утворення: кон-
цепт  – ус відомлені інформаційні ви-
токи знань і досвіду людини, що є 
синтезом ло гічних, гносеологічних і 
когнітивних аспектів діяльності;

– (психо)ментальне утворення: 
концепт – продукт людської свідомос-
ті  – вищої форми відоб раження дій-
сності у психіці людини;

– (етно)культурне утворення: кон-
цепт є точкою перетину між світом куль-
тури і світом індивідуальних смислів;

– (прагма)регуля тивне утворення: 
мова йде про здатність регулювати і 
спрямову вати комунікативну поведін-
ку, визначати етноспецифічні норми, 
стратегії та стереотипи спілкування;

– аксіологічне утворення: розумін-
ня концепту базується на феномені 
«духовна цінність»: суспільні уявлення 
про добро і зло, красу і потворність, 
любов і ненависть, правду і кривду, 
справедливість тощо [9, с. 53 – 54].

Досліджуючи концепт «хороший», 
Živile Nemickiene визначає концепт як 
одиницю знання, абстрактну ідею або 
ментальний символ, що постає як пе-

рехідна форма між словом і екстра-
лінгвістичною свідомістю. Зміст кон-
цепту складається як з лінгвістичного, 
так і культурного значення. Автор ви-
окремлює два підходи до вивчення 
концептів: концепт як феномен куль-
тури, і концепт як лінгвістично – ког-
нітивний феномен [10].

Ми погоджуємось з А. П. Марти-
нюк, яка виходячи з результатів аналі-
зу методологічного підґрунтя й мето-
дичного інструментарію основних 
розгалужень сучасної концептології, 
наголошує, що «науковцям, які опіку-
ються дослідженням концептів, слід 
усвідомлювати, з яких мето дологічних 
позицій вони виходять, оскільки різні 
методологічні платформи обгрунтову-
ють несумісні тлумачення концепту як 
об’єкта аналізу» [8, с. 86].

Акцентуючи на значних розбіжнос-
тях у визначенні концепту, А. П. Мар-
тинюк подає характеристики кон-
цепту, які є єдиними для всіх лінгвіс-
тичних підходів: «кон цепт є основною 
одиницею структурованого знання у 
свідомості людини; навантажений 
культурною інформацією: його зміст і 
структуру можна встановити через 
аналіз значення мовних одиниць, що 
його репрезентують (об’єктивують / 
опредметнюють / вербалізують / вті-
люють / актуалізують у мов ленні); та-
кий аналіз не є вичерпним, бо встано-
вити всю сукупність засобів вербаліза-
ції концепту неможливо: з одного боку, 
концепт може мати й невербалізова-
ний зміст, а з іншого – не всі концепти 
об’єктивуються мовними засобами; … 
концепт може бути об’єктивованим 
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окремим словом, словосполученням, 
фразеологізмом, реченням і цілим тек-
стом (низкою текстів), а також невер-
бальними засобами» [8, с. 82].

Стосовно питання вираження кон-
цептів у мові, М. М. Болдирєв зазначає, 
що концепти мають складну структуру, 
тому їх зміст лише частково може бути 
виявлений через засоби його репрезен-
тації в мові [4, с. 36]. Мовні значення не 
можуть прирівнюватись до концептів, 
які вони передають. Знання про світ, 
зберігаючись у нашій свідомості у ви-
гляді різноманітних мисленнєвих 
структур  – концептів, постійно збага-
чуються, отже, до складу концептів 
включаються нові характеристики, які 
вимагають нових форм вербалізації. 
Таким чином, мовні значення переда-
ють лише певну частину знань про світ 
[4, с. 42]. «Якби значення слова дорів-
нювалось концепту, який воно вира-
жає, то і значення еквівалентних слів в 
різних мовах мали б співпадати» [4, с. 
40]. Для формування концептів і їх іс-
нування мова сама по собі не потрібна. 
Мова потрібна для обміну концептами 
(думками) і їх обговорення в процесі 
спілкування. Для цього концепти необ-
хідно вербалізувати, тобто виразити 
мовними засобами, назвати [4, с. 28].

Концепти формуються у свідомос-
ті людини в залежності від форм по-
всякденного сприйняття (когніції) на 
основі:

• чуттєвого досвіду, тобто в резуль-
таті сприйняття оточуючого світу 
безпосередньо органами відчуттів;

• предметно  – практичної діяль-
ності людини, тобто в результаті 

дій і операцій з різними предме-
тами;

• експериментально – пізнавальної 
і теоретико  – пізнавальної (нау-
кової) діяльності;

• мисленнєвої діяльності, тобто в 
результаті міркувань, умовиводів, 
висновків, на основі мисленнєвих 
операцій з вже відомими концеп-
тами;

• вербального і невербального спіл-
кування, коли одна людина пере-
дає, повідомляє, пояснює іншій 
людині будь – який концепт за до-
помогою мовних засобів або ін-
ших засобів спілкування: жестів, 
умовних знаків, пантоміми і т. п. 
[4, с. 24 – 25].

Для розуміння природи концепту 
важливим є виявлення характеру спів-
відношення категорій «концепт», «по-
няття» і «значення».

Концепт – це набір уявлень, знань, 
асоціацій та переживань [11, с. 162]; 
концепт включає дані про об’єкти і їх 
властивості, про те, що людина знає, 
думає, припускає, уявляє про об’єкти 
світу [4, с. 24]; концепти є «зародко-
вою» істиною, існують самі по собі і 
«переживаються» людиною [1, с. 18].

Поня́ття – форма мислення, яка ві-
дображає істотні властивості, зв’язки і 
відношення предметів і явищ в їхній 
суперечності і розвитку; думка або 
система думок, що узагальнює, виділяє 
предмети деякого класу за визначени-
ми загальними і в сукупності специ-
фічними для них ознаками [12].

Поняття є складовою частиною 
концепту [11, с. 162]; виступає його 
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основою, але основою поняття не є 
концепт; поняття є наближенням до 
концепту [9, с. 60].

М. П. Кочерган по в’язує поняття з 
відтворенням денотативного значен-
ня слова (когнітивний зміст), а кон-
цепт – з інтерпретаційним компонен-
том значення, чим підкреслює універ-
сальність поняття і специфічність 
концепту [9, с. 60].

Значення  – історично закріплена в 
свідомості людей співвіднесеність сло-
ва з певним явищем об’єктивної дій-
сності, зв’язок певного звучання з пев-
ним поняттям, волевиявленням [12].

Розмежовуючи поняття концепт і 
значення, З. Д. Попова і І. А. Стернін 
зазначають, що і мовне значення і кон-
цепт мають когнітивну природу, але 
мовне значення виступає складовою 
частиною концепту. Мовне значення є 
одиницею мовної свідомості, а сукуп-
ність мовних значень утворює семан-
тичний простір мови [7, с. 260].

На думку М. М. Болдирєва мовні 
засоби своїми значеннями передають 
лише частину концепту, про що гово-
рить існування синонімів, різних дефі-
ніцій, визначень і текстових описів 
одного й того ж концепту. Значення 
слова – це лише спроба дати загальне 
уявлення про зміст концепту, який ви-
ражається [4, с. 40].

Концепт і значення мають когні-
тивну природу; обидва є результатом 
відображення і пізнання дійсності сві-
домістю людини. Однак, значення і 
концепт – це продукти діяльності різ-
них видів свідомості: мовної та кон-
цептуальної [11, с. 162].

Поняття і значення мають мовне 
вираження. Вони пов’язані між собою 
та входять у структуру концепту [11, 
с. 162].

Наступним кроком у досліджен-
нях концептів є спроба їх класифіка-
ції і виокремлення структурних ком-
понентів.

Так, З. Д. Попова та І. А. Стернін 
пропонують наступні класифікації 
концептів:

1  – тип відображуваного знання: 
уявлення, схеми, поняття, фрейми, 
сценарії, гештальти;

2  – мовна об’єктивованість: верба-
лізовані і невербалізовані концепти;

3  – приналежність: універсальні, 
національні, групові, індивідуальні;

4 – ступінь абстрактності: абстрак-
тні і конкретні концепти [7, с. 261].

Класифікація М. В. Піменової базу-
ється на таких критеріях як:

1  – приналежність до понятійних 
(категоріальних) класів: базові концеп-
ти (космічні, соціальні, психічні або 
духовні), концепти  – дескриптори, 
концепти – релятиви;

2 – приналежність до певної націо-
нальної концептуальної системи: одві-
чні і запозичені;

3 – ступінь сформованості структу-
ри концепту: ті, що розвиваються, і 
застиглі;

4 – постійна базова структура кон-
цепту: постійні і ті, що трансформува-
лися;

5 – первинність концепту: первинні 
і похідні;

6  – затребуваність концепту: акту-
альні, неактуальні і перемінні [7, с. 272].
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Класифікуючи концепти, С. Г. Вор-
качев спирається на наступні ознаки:

1) унікальність  – універсальність 
(концепти  – універсалії, які є харак-
терними для будь – якої лінгвокульту-
ри, і концепти – унікалії);

2) індивідуальність  – соціальність 
(індивідуальні, групові і національні 
концепти);

3) рівень абстракції (концепти  – 
універсалії і концепти – символи);

4) предметна сфера (емоційні, уні-
версальні, онтологічні, гносеологічні 
та інш.);

5) належність до сфери знання 
(етичні, психологічні, логічні, релігій-
ні) [7, с. 265].

В. І. Карасик, зазначаючи, що кон-
цепти являють собою динамічні, нео-
днорідні утворення, які мають велику 
кількість ознак, і які відображають 
багатогранний людський досвід і уяв-
лення про світ, класифікує концепти 
за такими критеріями, як

1) соціальна стратифікація (три 
типи культурних концептів: етнокуль-
турні, соціокультурні і індивідуаль-
но – культурні),

2) змістовність (параметричні кон-
цепти, які включають загально філо-
софські, наукові і повсякденні універ-
сальні ментальні утворення, і непара-
метричні) і

3) трансльованість  – здатність кон-
цепту переходити в ході спілкування від 
одного індивіда до іншого, від однієї 
культури до іншої (активно і пасивно 
трансльовані концепти) [7, с. 267 – 268].

Щодо структури концепту пред-
ставники лінгвокультурологічного 

підходу (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, Г. 
Г. Слишкін, А. М. Приходько) говорять 
про трьохкомпонентну структуру лінг-
вокультурного концепту, виокремлю-
ючи образну, понятійну і ціннісну 
складові, де образна складова – це зо-
рові, слухові, тактильні, смакові, нюхо-
ві характеристики предметів, явищ, 
подій; понятійна складова – позначен-
ня, опис, структура ознак, дефініція, 
порівняльна характеристика даного 
концепту по відношенню до інших 
концептів; і ціннісна складова, яка вва-
жається найважливішим критерієм 
виокремлення концепту, тому що саме 
цінності визначають поведінку людей 
[7, с. 265, 269].

Згідно З. Д. Попової та І. А. Стерні-
на структура концепту також склада-
ється з трьох складових:

• чуттєві образи (перцептивні ког-
нітивні ознаки: зорові, тактильні, 
смакові, звукові, нюхові) і мета-
форичні образи (конкретний об-
разний зміст);

• інформаційний зміст, який є на-
бором визначально  – відмітних 
ознак і близьких за змістом сло-
варних одиниць;

• інтерпретаційне поле, що являє 
собою інтерпретацію основного 
інформаційного змісту концепту 
[7, с. 262].

Дещо з іншої позиції розглядає 
структуру концепту М. М. Болдирєв. 
Автор виокремлює ядро концепту і 
абстрактні ознаки. Ядро складається з 
конкретно  – образних характеристик, 
які є результатом чуттєвого сприйнят-
тя світу, і доповнюється абстрактними 
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ознаками. М. М. Болдирєв робить ви-
сновок, що концепт не має жорсткої 
структури, а його зміст постійно на-
сичується, збагачується [4, с. 29 – 30]. 
Структурними компонентами концеп-
ту виступають:

• загальнонаціональний;
• групові, які належать до певної 

соціальної, вікової, професійної, 
статевої та інших груп;

• регіональні або локалізовані, які 
відображають специфіку певного 
регіону;

• індивідуальні, що є характеристи-
ками, які вносить в даний концепт 
кожна конкретна людина [4, с. 30].

Серед методів дослідження кон-
цептів найчастіше виокремлюють на-
ступні: опис концепту за допомогою 
його асоціативного поля; аналіз дефі-
ніційних значень; етимологічний ана-
ліз; метод вивчення концептів через 
лексико-граматичне поле лексеми, що 
його репрезентує; когнітивно-
семантичний аналіз; зіставний аналіз 
концептів в різних культурах; порів-
няння індивідуально-авторських та 
національних концептів; концептуаль-
ний аналіз [13].

Концептуальний аналіз вважається 
найбільш вживаним методом дослі-
дження концептів і відбувається шля-
хом виявлення концептуальних харак-
теристик через значення мовних оди-
ниць, (які репрезентують даний кон-
цепт), їх словникові тлумачення, 
мовленнєві контексти. Об’єктом кон-
цептуального аналізу є значення, які 
передаються окремими словами, сло-
восполученнями, типовими пропози-

ціями і їх реалізаціями у вигляді кон-
кретних висловлювань, а також окре-
мими текстами і навіть цілими твора-
ми [4, с. 31].

Поетапну схему аналізу концептів 
пропонує О. П. Воробйова:

1) встановлення способів і засобів 
входження / «входу в концепт» (термін 
А. М. Приходько) з мовної, дискурсної 
або текстової тканини;

2) вербалізація концепту;
3) компонентний аналіз;
4) понятійний аналіз за довідника-

ми і енциклопедичними джерелами;
5) побудова синонімічних рядів;
6) реконструкція перцептивно – об-

разного шару концепту;
7) визначення ціннісної і значимої 

складових концепту;
8) встановлення асоціативних 

зв’язків [1, с. 25 – 26].
Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень.
Ключовими поняттями в описанні 

пізнавальної діяльності людини висту-
пають концептуалізація і категориза-
ція. Результатом цих пізнавальних про-
цесів є формування концептів у свідо-
мості людини і поділ світу на категорії 
як засіб розуміння світу. Концепт є 
ментальним утворенням, продуктом 
індивідуального досвіду людини (її піз-
навальної діяльності), на який впливає 
культура. Концепт можна розглядати 
як перехідну форму між свідомістю 
людини і словом. Концепт містить зна-
ння про світ і частково вербалізується 
мовними засобами (може бути вираже-
ний як вербально, так і невербально). 
Для формування концептів мова не по-
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трібна. Люди використовують мову для 
обміну концептами.

Але проведений нами аналіз науко-
вої літератури свідчить, що досліджен-
ня концептів відбувається переважно з 
точки зору їх лексичного наповнення. 
Так, концепти  – закріплені в лексиці 
сенси; семантичні утворення, які сто-
ять за словами; культурні сенси. В 
структурі концепту науковці виокрем-
люють складові, які характеризують 
його змістове наповнення. Класифіка-
ція концептів базується на їх семан-
тичних характеристиках. Дослідження 
концептів відбувається шляхом аналі-
зу мовних одиниць  – словникові тлу-
мачення, мовленнєві контексти.

Питання аналізу концептів на осно-
ві граматичного матеріалу зустрічаємо 
лише в деяких роботах. Так, репрезен-
тами концептів, за словами А. В. Хре-
нової, є лексична і граматична семан-
тики [7, с. 260], а Ю. Н. Караулов, в 
працях якого серед досліджуваних пи-
тань є питання зберігання граматики у 
внутрішньому лексиконі, наголошує 
той факт, що граматика «не є відокрем-
леною від лексики» [14, с. 16]. Саме 
граматична система будь – якої мови, 
за ствердженням В. І. Карасіка, фіксує 
найбільш значущі концепти [7, с. 268].

Г. А. Золотова говорить про «залеж-
ність правил побудови синтаксичних 
конструкцій від лексико – семантичних 
характеристик їх компонентів» і наго-
лошує на необхідності граматичного 
опису з метою повної реєстрації даних 
та їх наукового узагальнення [14, с. 17].

Langacker R. W. переконаний, що 
елементи граматики, як і лексичні 

одиниці, мають певний зміст. Саме 
граматичні форми дозволяють нам 
будувати складні висловлювання, такі як 
словосполучення, речення, частини 
складних речень, і наділяти їх більш 
повним і точним значенням [15, с. 3 – 4].

Отже, перспективи подальших 
досліджень вбачаємо в аналізі поняття 
«концепт» з точки зору граматичної 
системи.
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Мeтa дocлiджeння пoлягaє в аналізі 
мовленнєвих актів п’єс Т. Бернгарда за 
дихотомічним принципом. 

Oб’єкт лінгвопрагматичні особли-
вості висловлювань персонажів у дра-
матургічних текстах.

Прeдмeт мовленнєві акти та їх ілло-
кутивна сила.

Актуальність дослідження пов’я-
зана з недостатньою сформованістю 
термінологічного апарату та недостат-
ні ступенем дослідження прагмалінг-
вістичних особливостей мовленнєвих 
актів (надалі МА) у драматичних тек-
стах Т. Бернгарда і перлокутивного 
ефекту його МА.  

 Оскільки побудова драматургіч-
ного тексту має у своїй основі діалоги 
й монологи, то найпридатнішою для 
лінгвопрагматичного описання тек-
стів є теорія мовленнєвих актів (нада-
лі МА). 

Відомо, що модель мовленнєвий 
акт містить у собі, поряд з адресантом 
та адресатом висловлення, також і 
мету, і результат мовленнєвого акту. 
Ця концепція в теорії мовленнєвого 
акту призводить до його розгляду як 
трирівневого утворення [2, с. 13]. Сто-
совно мовних засобів МА виступає як 
локутивний акт. Щодо маніфестованої 
мети й її здійснення МА проявляється 
як іллокутивний. Стосовно результа-
тів МА виступає як перлокутивний. 

На сьогодні існує багато класифіка-
цій МА (В.В. Богданова, І.П. Сусова, 
Р.В. Шиленко), що пов’язано з неустат-
кованим термінологічним апаратом 
прагмалінгвістики та різноманіттям 
ознак, які взято за основу класифіка-
цій. До найбільш відомих класифіка-
цій належать Дж. Остіна, Дж. Серля, 
Дж. Ліча, Г.Г. Почепцова, К. Баха та 
Р. Харніша, Дж. Оуера, Д. Вундерліха та 

ТАКСОНОМІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 
ЗА ДИХОТОМІЧНИМ ПРИНЦИПОМ 
(на матеріалі п’єс Томаса Бернгарда)

Ольховська Н. С.
канд. філол. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: мовленнєвий акт, дихотомія, декларативи, комісиви, дирек-
тиви, ін’юнктиви, експресиви, асертиви, реквестиви, адвісиви.

Творчий доробок відомого австрійського письменника-постмодерніста Тома-
са Бернгарда є мало дослідженим на теренах України. Нажаль не має навіть пере-
кладів текстів його п’єс української мовою, хоча автор є всесвітньовідомим, а 
його твори,  які перекладено багатьма мовами світу, і сьогодні спонукають своїх 
читачів та глядачів до роздумів над такими болючими питаннями як політичні 
відносини в країні, роль мистецтва та науки в суспільстві, людські стосунки. 
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Т.  Фрейзера. Найбільш повною на 
нашу думку є класифікація В.В. Богда-
нова.

Аналіз монофункціональних ви-
словлювань, які мають єдину комуні-
кативну заданість (згідно дослідженню 
В.Я. Мізецької)  проведено у моногра-
фічному дослідженні «Прагматико-
комунікативні та лінгвостилістичні 
характеристики драматургічних тек-
стів Т. Бернгарда» [3]. 

На основі ілокутивної мети В.В. Бог-
данов запропонував таксономію МА, 
яку побудовано за дихотомічним 
принципом. Дихотомія — це розбиття 
цілого (чи множини) на дві частини 
(підмножини), отже підходить для 
аналізу поліфункціональних вислов-
лювань. До переваг такої класифікації 
на його думку належить можливість 
подальшого її розподілу на підкласи в 
залежності від мети кожного конкрет-
ного дослідження [1].

До інституціональних МА, на дум-
ку В.В. Богданова, належать деклара-
тивні МА, які, не зважаючи на те, що 

не мають іллокутивної сили, склада-
ють лінгвістичну частину ритуалу.

Не-інституціональні МА розподі-
ляючись на стимули та не-стимули 
розподіляються далі в залежності від 
того, кого з комунікантів  спонукають 
до дії: мовець – комісиви (аутоадресні 
репліки – адресовані мовцю), адре-
сат – директивні МА. 

Не-інформаційно-спонукальні, що 
належать до директивів класифікують-
ся за співвідношенням соціальних ста-
тусів комунікантів на ін’юнктиви (ви-
ражають владу, соціальний статут 
мовця)  та спонукальні МА (висока со-
ціальна позиція не є релевантною).  
Останні в свою чергу поділяються на 
реквестиви (вигідні мовцю – прохан-
ня, заклинання, мольба) та адвісиви 
(вигідні адресаттові – порада, реко-
мендація, пропозиція, запрошення).

МА не-стимули класифікуються в 
залежності від того виражають вони 
психологічні емоції – експресиви, або 
не виражають психологічних емоцій – 
асертиви. За характером інформації 

Класифікація МА за дихотомічним принципом (В.В. Богданов)
Інститу-
ційні / 

ритуаль-
ні МА

Неінституційні / неритуальні МА
МА стимули МА не-стимули

Декла-
ративні 

МА

Комі-
сиви

директивні МА екс-
преси-

ви 

асертиви 

Інтеро-
гативи –
інформа-

ційно-
спону-
каліні

Не-інформаційно-
спонукальні 

Ін’юнктиви Спонукальні МА Кон-
стативи

Афирма-
тиви

Реквес-
тиви

Адві-
сиви
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асертиви розподіляються на констати-
ви (містять вже відому інформацію) та 
афирмативи (повідомляють нову з по-
зиції мовця інформацію).

Спираючись на класифікацію 
В.В.  Богданова та проаналізувавши 
МА у п’єсах Т. Бернгарда можна виді-
ли наступні МА:

1. Декларативний МА, який вста-
новлює взаємозв’язок між ви-
словлюванням та дійсністю. 

Наприклад в тексті п’єси «Лицедій»:
 WIRT: Frittatensuppe sagten Sie 
BRUSCON: Selbstverständlich / Das 

einzige  / das hier gegessen werden kann / 
ist Frittatensuppe / Aber nicht zu fett / im-

mer diese Riesenfettaugen in der Suppe /
selbst in der Frittatensuppe / feiert die 

Provinz ihre Triumphe [5‚ c. 14] 
У наведеному прикладі крім декла-

ративного МА має місце комісив, в 
якому мовець покладає на себе певні 
обов’язки щодо здійснення дії (з’їсти 
суп) та  різновид директивного МА – 
інтерогатив з інформаційно-спону-
кальним висловлюванням направле-
ним Господареві – подати суп з фрика-
дельками, який є єдиною їстівною 
стравою у цій провінції, іронічну оцін-
ку якої мовець дає за допомогою ви-
користання експресивного МА. Поряд 
з визначеними МА слід назвати дирек-
тивний не-інформаційно-спону каль-
ний МА реквестив, в якому мовець 
просить, щоб суп був не жирним.

Декларативні МА не мають іллоку-
тивної сили і відповідно їх перлоку-
тивний ефект дорівнюється нулю, але 
є частиною лінгвістичного ритуалу. 
Вони набувають певного значення на 

рівні надфразової єдності з метою 
здійснення інтендованого вплаву на 
думки читача / глядача, що є інтенцією 
Т. Бернгарда.

Серед декларативних МА мають міс-
це такі, які не прямо, а за допомогою 
надлишкової інформації, що створюєть-
ся на надфразовому рівню, спонукають 
адресата до дії. Так, наприклад, у п’єсі 
«Іммануїл Кант» Пані Кант констатує 
факти, які є відомими адресату, і які ма-
ють спонукати його до певних дій: 

Frau Kant (zu Ernst Ludwig ankla-
gend): Ernst Ludwig / jetzt sind Sie schon 
fünfundzwanzig Jahre bei uns / und kön-
nen noch immer nicht / die Decke vom 
Käfig abnehmen / (Ernst Ludwig zieht mit 
Kant an der Käfigdecke) [4, с. 258]

У наведеному прикладі виникають 
труднощі з визначенням приналеж-
ності класу ритуальніх МА чи нериту-
альних (стимулів). Це вказує на необ-
хідність поділу декларативів МА на 
підкласи з інтендованим впливом на 
адресата та без впливу. 

2. Інтерогативи – інформаційно-
спо нукальні мовленнєві акти – 
використовуються у мовленні, 
коли від адресата необхідно отри-
мати певну інформацію, напри-
клад, чи кашляє мама і чи при-
йняла вона пігулки від кашлю у 
п’єсі «Лицедій»: 

BRUSCON (zu Sarah): Hat sie noch 
Husten die Mutter 

SARAH: Sie hustet noch / sie hat auch 
in ihrem Text gehustet 

BRUSCON: Das dachte ich mir / daß 
den Text verhustet / hat sie denn die Anti-
hustenpillen nicht genommen 
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SARAH: Doch 
BRUSCON: Warum hustet sie dann / 

Ein so schöner Text / eine solche herrliche 
Passage / und sie verhustet alles / Aber wir 
dürfen der Gewöhnlichkeit / nicht 
entgegenkommen [5, с. 57-58]. 

Крім інтерогативу МА містить екс-
пресив, адже Брюскон дає місце вира-
женню своїх емоцій щодо майстернос-
ті актриси та інших фактів. На надфра-
зовому рівні утворюється надлишок 
інформації, яка підкреслює  його до-
мінуючий статус у порівнянні з акто-
рами театру – дружиною та сином. 

3. Ін’юнктиви, які належать до не-
інформаційно-спонукальних ди-
рективних МА та є спонукальни-
ми МА, що відбивають співвідне-
сеність соціальних статусів кому-
нікантів.  Так у п’єсі «Президент» 
персонаж на свій вищій соціаль-
ний статус у порівнянні зі слу-
гою, наказуючи йому йти спати:

OBERST (erscheint in der Tür): Herr 
Präsident 

PRÄSIDENT: Gehen Sie schlafen / Herr 
Oberst / Ich brauche Sie nicht mehr / wir 
brauchen Sie nicht mehr [4, с. 82-83]. 

Що стосується ін’юнктивів, то слід 
сказати, що головні персонажі п’єс  
Т. Бернгарда (Президент, Мільйонерша, 
Брускон (директор театру), Карібальді 
(директор цирк) та ін.) часто викорис-
товують ці МА у своїх висловлюванням 
з метою підкреслити своє домінування, 
що є інтенцією автора і сприяє створен-
ню концепту «домінування». 

4. Реквестиви – не-інформаційно-спо-
 нукальних МА мають місце в тек-
сті п’єс  та є вигідними для мовця 

та спонукають до дії адресата, як, 
наприклад, у п’єсі «Іммануїл 
Кант»:

KANT: So / nach und nach / (Ernst 
Ludwig zieht etwas schneller) / (Kant klopft 
ihm auf die Finger) / Langsam sage ich / 
(Beide ziehen an der Käfigdecke / Kant 
plötzlich) / Noch nicht / noch nicht 

FRAU KANT (zu Kant): Setz dich doch 
[, с. 258] 

5. Експресиви – МА не-стимули, які 
виражають психологічний стан 
мовця. У прикладі МА вказують 
також на домінування мовця. 

BRUSCON: Wenn wir einen weiblichen 
Darsteller beschäftigen / beschäftigen wir 
sozusagen Theaterhemmschuh [5, с.  30]  

BRUSCON: Ein talentierter Schauspieler 
/ ist so selten wie ein Arschloch [5, с. 49]

BRUSCON: Vor den Schweinen / Im 
Dorf jedes geistige Produkt / muß man vor 
den Schweinen werfen [5, с. 64] 

Репліка Брускона синові: BRUSCON: 
Du Handwerksidiot [5, с. 85].

6. Констативи – є безадресними та 
містять вже відому інформацію. 

KANT: Alle möglichen Stufen / der Ex-
zentrizität / von den Planeten / bis zu den 
Kometen [4, с. 255]. 

KANT: Ich spreche von der genauen 
Zirkelbewegung / der Partikel / des Grund-
stoffes / wiewohl von der Zwecklosigkeit / 
der Natur / meine Herrschaft [4, с. 256].

7. Афирмативи – повідомляють 
адресату нову (з точки зору мов-
ця) інформацію:

BRUSCON: Der entscheidende Satz / 
bevor es gänzlich finster ist / Lady Chur-
chill verläßt ihren Mann Winston / und 
Stalin zieht seine Unterschrift zurück / 
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dann hat es vollkommen finster zu sein / 
verstehen Sie [5, с. 87]. 

Недоліками наведеної класифікації 
можна вважати:

1)  відсутність гибридних МА, які 
поєднують в собі прагматичні якості 
директивів та експресивів, наприклад 
МА зауваження;

2) Труднощі, які пов’язані з класи-
фікацією асертивного МА, адже уяв-
лення про ступінь новизни інформації 
у читача та слухача можуть бути діа-
метрально протилежними. 

Отже, підводячи підсумок слід ска-
зати, що класифікація В.В. Богданова 
виявляється не достатньо для аналізу 
поліфункціональних висловлювань з 
гібридними МА які мають місце у тек-
стах п’єс Томаса Бернгарда і вимагає 
розбиття на класи декларативів. 

Серед виділених за дихотомічним 
принципом МА переважають деклара-
тиви та неритуальні МА ін’юнктиви та 
директиви. Ін’юнктиви сприяють ство-
ренню надлишкової інформації на над-
фразовому рівні та формуванню кон-
цепту «домінування». Комісиви майже 
не зустрічаються у самостійних вислов-
люваннях, а комбінуються з іншими МА. 
Рідко зустрічаються спонукальні МА, 
які виражено реквістивами та адвістива-
ми, що обумовлено тим, що більшість 
МА є безадресними. Щодо неритуаль-
них МА не-стимулів, то переважають 

експресиви та констативи. Щодо афир-
мативів, то у зв’язку з безадресністю ви-
словлювань, важко визначити чи є вони 
афирмативами чи декларативами. Праг-
матичний ефект у висловлюваннях є 
незначним, бо побудовані вони за прин-
ципом «потоку свідомості», інколи цей 
потік здається безупинним, бо діалоги 
перетворюються на монологи без розді-
лових знаків, які займають під час сто-
рінки. Інтенцією автора було здійснити 
вплив на глядача / читача, зробивши їх 
співавторами п’єс. 

МА являють собою широке поле 
для дослідження, бо не існує однознач-
ної думки щодо приналежності гібрид-
них МА до певних видів чи класів.
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