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Цей збірник тез присвячений пам’яті блискучої Вченої, Педагога від Бога, багатогранній, 

інтелігентній, високоерудованій Людини, доктору філологічних наук, професору Фіоніллі 

Олексіївні Нікітіній.  

Вона відкрила шлях у високу науку багатьом поколінням студентів і аспірантів, серед яких 

відомі вчені, доктори і кандидати наук, професори, члени-кореспонденти НАН України, котрі 

працюють у різноманітних галузях мовознавства (загального, порівняльно-історичного. 

типологічного та окремого) і – ширше – гуманітарної науки у цілому (класична філологія, 

психологія, комп'ютерна лінгвістика, культурологія, перекладознавство). 

Фіонілла Олексіївна до останніх днів виховувала молоде покоління українських лінгвістів 

у дусі тих ідей наукової порядності, чесності, сумлінності, відданості науковій Істині, які сприйняла 

від своїх Учителів, насамперед доктора філологічних наук, професора А. О. Білецького.  

Поряд із Фіоніллою Олексіївною нам, її учням і молодшим колегам, завжди було цікаво: 

захоплювала широчінь її лінгвістичного, культурного і життєвого світогляду, феноменальна 

пам'ять, уміння проникати у сутність будь-якої проблеми, здатність почути іншого та співчувати, 

надзвичайно розвинуте почуття гумору, наукова коректність і тактовність, безкомпромісність, 

мужність і незламність характеру, які дивовижним чином поєднувалися з ніжністю її душі і 

теплотою серця. 

Нам, її учням і молодшим колегам, важко говорити про неї у минулому часі, тяжко 

усвідомлювати, що ця глиба людського інтелекту вже у кращому зі світів … Проте залишаються її 

монографії, статті, посібники, які зберігають дух її творчості, той особливий ореол непересічності 

Науковця і Людини, котрий завжди проступає з сухих сторінок наукових текстів. Вони, ці тексти, 

продовжують надихати нас на творчу роботу (а через нас, мабуть, і наших учнів), стимулюють нашу 

лінгвістичну думку, продовжують генерувати нові ідеї й підказувати нові наукові підходи, 

підштовхують до невпинного пошуку та прийняття лінгвістичних викликів сьогодення. 

Пропонований збірник тез присвячується ВЧИТЕЛЮ, який для багатьох із нас був 

дороговказом не тільки на науково-освітянських, а й життєвих шляхах. 

ДОЗЕМНИЙ ВАМ УКЛІН, ЛЮБИЙ УЧИТЕЛЮ! 

Колектив кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики 
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COMMON/PARALLEL POINTS AND THE KEY DIFFERENCES 

BETWEEN SAUSSURE'S AND CHOMSKY'S LINGUISTIC THEORIES  
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трансформаційна граматика, вроджений механізм, соссюріанське мовлення, мовна 
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1. The groundbreaking theory of F. De Saussure stood out in modern 

linguistics. Key elements of this theory are the systemic and structural nature of 

Пленарне засідання 1 
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language, the priority of oral speech, the distinction: language – speech, 

paradigmatic and constitutional relations, linguistic point, linguistic value, 

contrasts and differences, content – form, synchronicity – timelessness, meaning 

and signified. 

2. On the other hand, a revolution in the most recent history of modern 

linguistics was made by the pioneering theory of N. Chomsky's – Genetic 

Transformative Grammar (hereinafter GTG). Central to this theory are linguistic 

ability, linguistic performance, universal grammar, linguistic creativity, deep and 

superficial structure, the basis, the transformative part. 

3. The parallel points and the differences between the two theories under 

consideration were compared and presented on the basis of the following axes: 

theoretical principles, grammar objective, proposed methodology and 

consequences. 

4. At the level of theoretical principles, we see Saussure's triple distinction 

which in a sense corresponds to Chomsky's double distinction. There seems to be 

a parallel point between the two theories here, but at the same time it involves 

differences. Chomsky's concept of linguistic competence is much more creative 

and dynamic than Saussure's most static in terms of speech, while at first glance 

the Chomsky's linguistic performance resembles Saussure's speech. In addition, 

there is a substantial difference between Saussure's language and Chomsky's 

linguistic ability, at philosophical conception, as Saussure's language has a purely 

social dimension and a behavioristic tone, while Chomsky's linguistic ability is 

based both on psychology and on the concept of an innate human mechanism that 

makes this ability possible. 

5. On the other hand, on the basis of the goal of grammar, genetic 

transformational theory differs significantly from the structuralist model as it aims 

to formulate a grammatical model that represents the biological defined universal 

human capacity and is no longer exhausted in the systematic analysis of a corpus 

of linguistic data at various levels. Moreover, the removal of GTG from the aims 

of structural theory at the level of grammar approaches it in terms of philosophical 

(universal) grammar, which significantly affects the systematic study of its 

phonological, morphological, syntactic, semantic level, and the relationships that 

link these levels, whereas in this way we are led to the exploration of innate 

mental human structures. At the same time, in the context of modern language 

theory, grammatical research breaks down the barriers imposed by structuralism 

and places its ultimate goal on the labeling and study of universal linguistic 

phenomena, which are the characteristics of the linguistic structure. 
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6. However understandable Saussure's preference for oral speech over 

writing, his statement that "writing covers the question of language: it is not 

ambiguity, but its disguise" I consider that it has no all the power, as there are 

languages such as Spanish for example, in which writing clearly attributes the 

pronunciation as well. 

7. At the same time, the structural persistence in the study of a corpus of 

linguistic data is both restrictive, finite, and may be incomplete, while bypassing 

the limits of the corpus of these data undermines the empirical nature of the 

theoretical approach. 

8. On the other hand, in the framework of Chomsky's linguistic ability, the 

existence of the ideal speaker / listener "situated in a perfectly homogeneous 

linguistic community, who knows the language perfectly and is not affected by 

factors unrelated to the language", may be considered problematic. Reflection 

arises precisely from the absolute and perfection that can hardly exist in a purely 

social institution, and therefore open to non-grammatical effects. 

9. In addition, other problematic aspect of Chomsky's GTG, and of 

particular interest is the antithesis of linguists who overlook the social nature of 

language and who regard its communicational function as highly important. On 

the basis of this theoretical hierarchy they find universal grammar inadequate, due 

to the complexity of language as a communication tool and because 

"psychological, factual and social factors that greatly influence the production and 

understanding of sentences, are ignored". 

10. On the other hand, another key element of the Chomsky view of 

language, is the innate, biological, genetically inherited ability of humans to grasp 

even non-grammatical propositions, due to the existence of an "internal 

grammar", which is consistent with each child's innate linguistic ability to acquire 

language very quickly. 

11. Of particular interest to research, would be the elaboration and creation 

of a new dynamic integrated linguistic theory, a combinatorial theory, a bridge 

theory between absolute Chomsky's rationalism and equally absolute Saussure's 

empiricism, beyond mere expansion/improving them, by introducing and 

implementing 'changeable rules'. Possibly, this new theoretical approach, in the 

form of a new stand-alone linguistic theory, will be able to exploit creative and 

constructive elements of both structuralism and the GMM, as well as changing 

rules, by solving their problematic issues more effectively. 
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1. Мовно-ілюстративний матеріал є одним із конститутивних 
складників різножанрових лінгвістичних і лінгводидактичних текстів. 
Виконуючи у змістовій структурі цих текстів власне мовознавчі (чи 
лінгводидактичні) функції, вони можуть і мають оцінюватися на предмет їхньої 
відповідності цим останнім.  

2. Водночас мовні ілюстрації можуть виконувати ще й додаткові ролі 
позалінгвістичного характеру. Передумовою виконання ними вторинних 
функцій є: 1) наявність у складі ілюстрацій певних надлишкових (з точки зору 
їхньої первинної функції) складників, тобто ситуація, коли зміст ілюстрацій не 
обмежується ілюстрованим; 2) сама можливість вибору з певного кола 
ілюстрацій з урахуванням придатності їх до виконання вторинних 
позалінгвістичних функцій. Слід додати, що тут можливим є і конфлікт між 
власне мовознавчими і позамовознавчими критеріями, як-от у разі ідеологічно 
вмотивованої заборони цитування певних ілюстративних джерел.  

3. Можливими є випадки, коли додатковий позалінгвістичний сенс 
«вчитується» в мовні приклади самим мовцем, а виконання прикладами 
вторинних функцій є випадковим і незалежним від намірів продуцента тексту. 
Однак далеко важливішими є випадки, коли зазначений вибір є усвідомленим і 
цілеспрямованим, а його критерії є для продуцента такими ж важливими, як і 
власне лінгвістичні.  

4. Цілеспрямована передача прикладами додаткової позамовознавчої 
інформації може мати імпліцитний чи прихований, закодований (і завдяки 
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цьому більш чи менш ігровий) характер і потребує відповідного 
«дешифрування». Водночас така передача може бути й підкреслено 
експліцитною. Подібне «замасковане» чи, навпаки, остенсивне вираження тих 
чи інших додаткових сенсів пояснюється соціокультурними чинниками 
(такими, як відповідність прикладів панівним ідеологічним чи політичним 
орієнтаціям тощо).  

5. Усе сказане вище стосується як лінгвістичної, так лінгводидактичної 
літератури. Водночас треба підкреслити особливу значущість, яку відігравав 
саме лінгводидактичний мовно-ілюстративний матеріал як носій 
позамовознавчих і взагалі позанаукових додаткових сенсів за умов радянського 
суспільства із властивою йому тоталітарною ідеологією. Шкільні та вишівські 
лінгводидактичні підручники становлять важливу частину мовного довкілля, в 
якому відбувається зростання індивіда і яке значною мірою формує мовну 
компетенцію останнього, його тезаурус і його мовну картину світу. 
Дослідження прикладів із радянських підручників різних років показує, серед 
іншого, численні випадки такого підбору матеріалу, який диктувався у першу 
чергу потребами політико-ідеологічної індоктринації користувачів підручників 
та посібників, а також відбиття в цьому матеріалі змін у генеральній лінії 
партійного керівництва, ідеологічних орієнтаціях і настановах.  

6. Водночас слід підкреслити, що внаслідок своєї надлишковості, 
згаданої вище, мовні ілюстрації завжди проєктують певний образ світу, певне 
світобачення (чи того, що німецькою мовою називається Lebenswelt). Уявлення 
про це і про збіги й відмінності, які тут є можливими, можуть дати зіставні 
дослідження ілюстративного лінгводидактичного матеріалу, взятого з 
підручників, відмінних не так із різних мов, як у першу чергу з різних 
соціокультурних ареалів (приміром, із підручників англійської мови для 
неангломовних, укладених у колишньому СРСР, з одного боку, і у Великій 
Британії чи США, з іншого). Важливим у цих зіставленнях може бути 
виявлення того, що внаслідок різниці в соціокультурних конотаціях надається 
чи, навпаки, не надається для згадування у мовних прикладах. 

7. Отже, є підстави вважати мовні ілюстрації важливим експонентом і, 
відповідно, джерелом вивчення мовної картини світу певного лінгвосоціуму, 
соціокультурних орієнтацій і стереотипів, властивих тій чи іншій мовній 
спільноті. Важливим складником теоретико-методологічного апарату таких 
студій є оцінка залученого до аналізу ілюстративного матеріалу з точки зору 
його репрезентативності. 
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1. Методологічний симбіоз порівняльно-історичного, типологічного 

та когнітивного аспектів вивчення лексики розкриває особливості історії 
слів і понять, специфіку осмислення дійсності, механізми й форми її 
репрезентації в мові, ступінь константності та варіативності окремих 
континуальних ознак чи параметрів лексичної системи. 

2. Типологію семантичних змін здійснюють за різними критеріями, 
зокрема за вмотивованістю трансформації значення, типом асоціативних 
зв’язків (суміжність, симілятивність), з огляду на когнітивне джерело та 
ціль семантичного переходу, семантичну відстань між етимоном і 
рефлексом тощо.  

3. Семантичні зміни, які простежуються від реконструйованого 
протозначення до зафіксованих у писемних пам’ятках актуалізацій значень 
рефлексів, утворюють континуум дискретних варіацій етимона. Ступінь 
варіювання засвідчує не лише різноманіття семантичних продовжень, а й 
представленість тих чи тих варіацій протозначення в мовах різного ступеня 
генетичної спорідненості. За цим параметром конкретні типи семантичних 
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змін неоднаково актуальні для різних мов: одні зафіксовані в історії 
більшості мов (універсальні, регулярні), інші – в історії значної кількості 
мов (частотні), а деякі – релевантні для невеликої кількості мов (унікальні, 
рідкісні).  

4. Для типології семантичних змін за параметром ‘регулярність, 
універсальність / нерегулярність, специфічність’ однаково цінним є 
матеріал різних рівнів таксономії (гіперсім’я, макросім’я – вищі й 
найглибші рівні гіпотетично встановленої спорідненості; сім’я – базовий 
рівень надійно встановленої віддаленої спорідненості; групи, підгрупи, 
окремі мови – нижчі рівні різного ступеня історичної глибини). Дані різних 
за ступенем близькості та хронологією розпаду угруповань дозволяють 
отримати відомості щодо цілісної системи діахронічних варіантів 
семантичного етимона, об’єднані зв’язками передування-слідування. 

5. Простір типологійних можливостей семантичного розвитку 
материнського стану формується внаслідок дивергентних процесів, 
спрямованої зміни типу семантичного зсуву. На рівні гіпер- та макросімей 
особливо актуальними й регулярними виявляються семантичні переходи на 
основі класифікаційних концептуальних зв’язків (симілятивні й гіперо-
гіпонімічні варіації). Вони апелюють до об’єктів і явищ, яким приписуються 
спільні ознаки (бор. *‘покрив тварини’ > євраз. *‘хутро, шкіра’, сино-кав. 
*‘волосся людини’). На базовому рівні розподібнення етимонів набувають 
продуктивності семантичні переходи на основі імплікаційних 
концептуальних зв’язків, коли одне поняття передбачає інше й стимулює 
актуалізацію метонімічних моделей (‘ознака > носій ознаки’ – іє. *‘хутро, 
шкіра’ > дінд., авест. ‘вівця, баран’, слов. ‘торба, мішок з хутра’; 
*урал. ‘хвіст оленя, птаха’). Раціональна орієнтація семантичних варіацій 
доповнюється зростанням прагматичної спрямованості на рівнях нижчих, 
ніж базовий. Це призводить до формування естимаційних варіантів у групах 
чи окремих мовах: бор. *‘великий’ > іє. *‘добрий, гарний’ (індоір. ‘добрий, 
щасливий’, герм. ‘вигідний, корисний’); сино-кав. *‘твердий, жорсткий’ 
(баскськ. ‘дуже товстий, ожирілий’, півн. кав. ‘наповнений’). 

6. Регулярність семантичних змін засвідчує діалектичний зв’язок 
різних, часом несумісних з синхронічного погляду значень етимонів та їх 
рефлексів, високий ступінь вітальності концептуальних зв’язків та 
соціально важливих понять. 
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1. Дослідження так званих ключових слів/концептів (культури, року) 

проводяться як у межах різних наук, так і в межах різних галузей та мовних 
парадигм та конкретних завдань (наприклад, у процесі вибору слова року). 
Зокрема, критерії вибору слів року частково збігаються із критеріями 
розрізнення ключових слів/концептів культури (у межах когнітивної 
лінгвістики, лінгвокультурології / культурної лінгвістики / 
етнолінгвістики). З іншого боку, особливості слів року частково 
перетинаються з характеристиками так званих модних слів, хоча вони 
мають свої особливості. Тож ми маємо справу з поняттями: ключове слово / 
ключовий концепт культури – модне слово – слово року, а також із низкою 
списків мовних одиниць. 

2. Слово року в різних країнах визначають по-різному (на сьогодні не 
створено чітких методик чи процедур вибору таких слів), спостерігаємо 
також термінологічні незбіги у лінгвістичних працях, присвячених цьому 
питанню. В українському мовному просторі слово року вибирають 
адміністратори сторінки Словника сучасної української мови та сленгу 
"Мислово" з січня 2014 р. (Євромайдан (2013); кіборги (2014); блокада 
(2015); корупція (2016); безвіз 2017; томос (2018); діджиталізація (2019)), 
які зазначають, що критерій частоти не є визначальним. У багатьох працях, 
присвячених вибиранню слів року або актуальних слів, звернено увагу на 
суб’єктивність цього процесу. Вибір слів року має велике значення для 
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окреслення ціннісних орієнтирів лінгвоспільноти, однак на сьогодні, 
зокрема в українській лінгвістиці, не напрацьовано відповідної методики: 
процедура вибору є непрозорою. 

3. У сучасній лінгвістиці існує декілька проблем, перша з яких – це 
некоректне створення фактологічної бази дослідження. Сьогодні такі 
вибірки є здебільшого ілюстраційними, оскільки їх створюють після 
дослідження для підтвердження «гіпотез». Натомість більш коректним є 
створення дослідницького корпусу чи використання наявних текстових 
корпусів, що гарантувало б вищу об'єктивність, а також би спростило 
значною мірою добирання матеріалу. Друга проблема в цій галузі – 
застосовувані методи аналізу, які традиційно орієнтовані на дослідження 
значення, а не знання. А. Глаз, аналізуючи модель Ф. Шаріфяна, говорить 
про когнітивно-культурну лінгвістику (cognitive-cultural linguistics). Власне, 
найкращим рішенням було б реалізувати завдання культурної лінгвістики 
методиками когнітивної лінгвістики, яким властива комплексність. Третя 
проблема – наявність розуміння базового поняття лінгвокультурології / 
культурної лінгвістики/ етнолінгвістики  ̶ ключового концепту культури як 
"вищої духовної цінності", що входить у суперечність із застосуванням 
когнітивного підходу. 

4. Очевидно, що важко формалізувати вибір слів року. Різні суспільні 
групи й експерти пропонують кандидатів у слова року, які перебувають у 
межах їхнього розуміння «поточного моменту». Натомість застосування 
критерію частотності давало би змогу створювати перелік кандидатів для 
оцінки експертами і/та широким загалом. Окрім того, частотність слів року 
варто порівнювати з частотністю неологізмів, що дасть змогу передбачати 
межі частотності, виявляти кандидатів у слова року, враховувати під час 
цього так звані важливі частини текстів, а також появу таких слів у 
хештегах, вербальній частині мемів та карикатур тощо. Український 
матеріал засвідчує той факт, що частотність вживання слів року не завжди 
корелює з оголошенням тієї чи іншої одиниці словом року. Не всім словам 
року властивий дериваційний потенціал. Натомість спостерігаємо, що в 
таких слів збільшується концептуальний вміст, їх починають 
використовувати метафорично, вони стають складниками трансформованих 
фразеологізмів й інших типів інтертекстем; їх застосовують як власні назви. 
Факультативними характеристиками досліджених слів року є творення 
нових синонімічних і антонімічних відношень.  
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1. Поширеним є погляд на тіло як семіотичний ресурс, що дає змогу: 
встановлювати принципи, визначати способи метафоричного проєктування 
найменувань тих чи тих частин тіла на довкілля. Частини тіла в цьому разі 
кваліфікують досить ємно – з охопленням внутрішніх і зовнішніх його 
складників та виявом принципів і способів метафоричної проєкції назв 
окремих частин тіла на довкілля: І місце прекрасне. Саме серце міста. 
(Є. Коненко); В цьому безконечному строкатому шумі, що глушив людську 
мову й ходу, билось могутнє серце міста (В. Підмогильний). Людське тіло 
постає як первинне опертя концептуалізації світу та встановлення 
горизонтально-симетричних і/чи горизонтально-асиметричних, 
вертикально-симетричних і вертикально-асиметричних відносин, де 
інваріантним є егоцентровість із послідовним конструюванням 
горизонтальних і/чи вертикальних вимірів (вгору ↔ вниз // всередину ↔ на 
поверхню // вперед ↔ назад і под.). Кожний із них має власне ядро, 
напівпериферію й периферію. 

Пленарне засідання 2 
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2. Для аналізу концептуалізації та вербалізації просторових відносин 
істотним є врахування не лише субстантивних компонентів позначення 
відповідних елементів людського тіла, а й охоплення слів інших 
частиномовних класів, що так чи так адаптовані під реалізацію такої 
настанови, співмірності з визначальними концептами національно-
когнітивної бази. Важливим є розмежування: 1) ієрархічних (клас → 
підклас → група; частина ← ціле (холонімія), частина → ціле (меронімія)); 
2) топологічних (функційні (впливати на), кількісні (більше ніж), власне-
просторові (далеко від, близько до), часові (раніше ніж (↔ до), пізніже ніж 
(↔ до)), атрибутивні (схожий на, схильніший до), логічні (кращий і 
приємніший ніж)); геореференційних (Вінниця ближче до Києва, ніж до 
Львова) і геостатичних (місце у просторі і/чи площа/об’єм у просторі, 
тобто геостатична локалізація → значення окремого параметра в 
просторі: дорожчий від ↔ дешевший від; пов’язане зі вимірним 
шкалюванням) відносин. 

3. Однією з основних функцій прийменників є вираження 
граматичних відношень: 1) між формами непрямих відмінків іменних 
частин мови; 2) між дієсловами й іменними частинами мови  
(В. Виноградов, І. Вихованець, М. Всеволодова, М. Конюшкевич, Ч. Ляхур) 
та ін. Прийменник як одиниця релятивності постійно поповнюваний за 
рахунок активних міжчастиномовних трансформацій, з-поміж яких 
найактивнішими постають переходи окремих іменниково-відмінкових 
форм, компаративів, а також аналітизація (цілісна вербалізація), 
формування особливого підкласу одиниць у функції прийменника, у 
значенні прийменника, а також прийменникових еквівалентів (↔ аналогів; 
пор., наприклад, М. Конюшкевич нараховує близько 7500 прийменників у 
сучасній білоруській мові).  

4. Поліфункційність прийменникових одиниць мотивувала 
необхідність створення їх функційно-семантичних парадигм з охопленням 
у них: атрибуцій, класиологійних ознак, опозицій тотожності, контрарності, 
омонімійності. І що не менш важливо – їх визначення функційно-
стильового діапазону (належності до окремого стилю і/чи жанру або 
міжстильового статусу), регулярності, частоти, дискурсивного закріплення, 
що й мотивувало розширення методологійної бази аналізу прийменникових 
одиниць, визначення для них основних і/чи неосновних просторових 
концептів. 
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1. Підходи до вивчення стилістичної варіативності мови великою 
мірою визначаються особливостями національних лінгвістичних шкіл.  

Зіставлення домінантних аспектів дослідження цієї проблеми в 
українській та англо-американській наукових традиціях видається 
актуальним для сучасних порівняльно-стилістичних студій, оскільки 
дозволяє прояснити специфіку усвідомлення поняття 
“функціональний різновид мови” представниками різних наукових 
культур. В українській науковій традиції функціональні різновиди 
мови досліджуються у межах стилістики як розділу загального 
мовознавства, а стиль має статус форми знакової відмінності, 
закладеної у самій мові. Натомість у Великій Британії та Сполучених 
Штатах Америки стилістичні варіанти мовлення асоціюються не 
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стільки зі стилістикою, скільки з прагматикою та соціолінгвістикою і 
вивчаються на основі восьми фундаментальних принципів 
використання мовних різновидів, що передбачають урахування 
широкого кола екстралінгвістичних факторів (R. Bell).  

2. Вітчизняна лінгвістика послуговується здебільшого поняттям 
функціонального стилю, описуючи його як тип мовної діяльності, що 
співвідноситься з певною соціальною сферою спілкування 
(Л. І. Мацько), або як різновид мовлення з властивими йому мовними 
засобами, який використовується для здійснення певної функції мови – 
спілкування, повідомлення та впливу (О. Пономарів). 

3. Специфічним терміном української лінгвістичної літератури є 
також поняття експресивного стилю, тобто різновиду мови, що 
сформувався за ступенем експресії почуттів, настанов на досягнення 
мети незалежно від сфери діяльності.  

Характерним є співвіднесення експресивного стилю з певним 
діапазоном “колоритів” або текстових тональностей: піднесеності, 
урочистості, нейтральності, іронічності чи зневажливості 
(І. Чередниченко). 

4. Поняття “регістр” та “стиль”, що активно використовуються 
англо-американськими лінгвістами в описах стильових різновидів 
мови, є певним чином співмірними з вітчизняним терміном 
“функціональний стиль”.  

Розуміння регістра в англо-американській науковій традиції 
еволюціонізувало від класичної дефініції про стильовий різновид мови, 
що визначається впливом тріади чинників:  

а) стосунками між співрозмовниками;  
б) форматом бесіди (усний або письмовий);  
в) предметом обговорення (M. Halliday, R. Quirk, S. Greenbaum, 

G. Leech, J. Svartvik), до сучасної, більш вузької інтерпретації.  
Згідно до останньої, регістри представляються як мовленнєві 

форми, що асоціюються з окремими професійними та соціальними 
групами (R. Wardhaugh). 

Натомість стилі, як і соціальні ситуації, які вони обслуговують, 
виокремлюються передовсім за ступенем офіційності (класифікація 
стилів М. Joos). 
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5. В англо-американській лінгвістичній традиції поняття стилю 
набуває також широкого трактування як єдність вербальних та 
невербальних складових, що сприяють оптимізації спілкування. У 
цьому випадку воно може включати паралінгвістичні явища голосового 
та неголосового характеру (W. O'Donell).  

До перших належать тембр, гучність голосу, темп мовлення, 
ясність мовлення та його безперервність (наявність чи відсутність 
вагання і пауз).  

До других – вираз обличчя, поза та жестикуляція.  
Можливим варіантом такого розуміння терміна є також окреме 

виділення певних елементів “стилю взаємодії” (E. Chaika), серед яких: 
зоровий контакт, кінетика (мова тіла, мова обличчя, пози та жести), 
проксеміка (територіальність та особистісний простір), хронеміка 
(семіотика часу), тактильна комунікація (дотик), атрактика (зовнішня 
привабливість, зачіска, макіяж), акутрика (мова одягу, аксесуарів, 
прикрас).  

6. Американська мовознавча традиція орієнтована на вивчення 
ролі мовних форм у законах соціальної взаємодії, вона зосереджується 
головним чином на соціолінгвістичному та суто практичному аспектах 
дослідження стильових різновидів мови.  

Мета таких розвідок полягає, насамперед, у пошуках способів 
оптимізації спілкування, виявленні ефективних мовленнєвих 
стратегій, які б гарантували досягнення найбільшого запланованого 
прагматичного результату. Це “максими” (H. Grice), “стилістичні 
стратегії” (G. Lakoff), “правила слідування, інтерпретації та 
породження” (W. Labov). 

7. Відповідно, питання належних культурних стандартів 
мовлення розглядаються з позицій лінгвістичної компетенції 
(N. Chomsky) як невід'ємної частини комунікативної компетенції, 
тобто здатності індивідів до генерування соціально прийнятних 
висловлювань, котра формується у процесі соціалізації.  

Базовий чинник оптимізації спілкування вбачається в наявності 
у мовця риторичної компетенції, яка є продуктом культивації та 
цілеспрямованого розвитку з боку індивіда. 
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1. Попри те, що сучасна лінгвістика не є вже історичною 

дисципліною par excellence, викладання мовноісторичних дисциплін у 

вишах, як і розробка істориколінгвістичної проблематики у вишах і 

академічних установах, зберігає не лише своє власне наукове, але також 

і суспільне та культурне значення.  

2. Сказаному позірно суперечить той факт, що об’єкт 

істориколінгвістичних студій є віддаленим від сучасного періоду в 

еволюції і функціонуванні мови, і через це наслідки цих студій багато в 

чому залишаються на рівні гіпотетичного знання, що сприяє створенню 

у суспільній свідомості образу історичної філології як науки, 

неактуальної з точки зору практичних потреб сьогодення. Популярності 

історичної лінгвістики не сприяє і той факт, що серйозні заняття нею 
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потребують глибоких знань багатьох мов, значних витрат часу і 

максимального зосередження зусиль. 

3. Однак є підстави вважати, що в разі, коли той чи інший об’єкт 

може бути об’єктом наукового вивчення, то він і неодмінно має бути 

об’єктом такого вивчення безвідносно до того, наскільки актуальним це 

вивчення може бути чи виглядати.  

4. Із соціокультурної точки зору сказане мотивується тим, що 

неодмінною альтернативою наукового вивчення певного об’єкта стає 

його ненаукове і антинаукове «вивчення», яке може і супроводжувати 

науку senso stricto, але там, де науки немає, її неодмінно заступає 

псевдонаука. Недоліком останньої може бути не лише підміна логічних 

інструментів пізнання архаїчно-міфологічними (котре взагалі 

притаманне ментальності тоталітарних соціумів).  

Далеко небезпечнішим у плані наслідків псевдонауки є те, що її 

орієнтири і критерії можуть бути наскрізь політико-ідеологічними, 

відображаючи ідеологеми і стереотипи свідомості, у тому числі і 

геополітичні претензії, різних сучасних соціокультурних спільнот. Це 

відбувається і тоді, коли псевдонаука займається історично віддаленими 

об’єктами, такими, як давні етапи історії мови та її одиниці.  

5. Так, народна етимологія як мовне явище є закономірним 

наслідком психосеміотичного устрою людської свідомості. Натомість у 

разі, коли народна етимологія як галузь псевдолінгвістики, стаючи 

частиною загальносуспільного дискурсу (приміром, у випадку 

найпопулярнішого російського автора-гумориста М. Задорнова), 

відбиває відповідні стереотипні уявлення відповідного суспільства, 

живиться ними і у свою чергу підживлює і підсилює їх, перетворюється 

на знаряддя політичної пропаганди і маніпулювання суспільною 

свідомістю. 

6. Засобом нейтралізації поширення і впливу такої 

псевдолінгвістики можуть бути лише відомості, положення і методи 

наукової історичної лінгвістики. Через це, відмовляючись від підтримки 

студій у цій царині, від викладання відповідних вишівських дисциплін і 

підготовки відповідних фахівців, суспільство позбавляє себе знарядь 

протидії ідеологічній агресії та (гео)політично зумовленому 

пропагандистському маніпулюванню мовно-історичними фактами.  
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1. Сукупність перекладів Біблії латинською мовою до появи 
Вульгати (кін. IV – поч. V ст.) називається давньолатинські версії, або Італа 
(Vetus Itala). Збереглося велике число текстів Італи – неповних і 
фрагментарних, – але значна кількість давньолатинських цитат міститься в 
творах ранніх Отців Церкви. Прикметно, що незважаючи на розмаїття 
варіантів, простежуються ознаки спільності, що вказує на наявність єдиного 
архетипу. 

2. Давньолатинські рукописи копіювалися аж до ХІІ–ХІІІ ст. 
Значення цієї версії перекладу Біблії було усвідомлене науковцями в 
XVII ст., і в 1743 р. вперше видано давньолатинську версію. В 1945 р. був 
заснований Бойронський Інститут (Вюртемберг, Німеччина), в якому 
здійснюється видання повної давньолатинської версії;  на сьогодні 
опубліковано 20 томів із запланованих 27.  

3. На жаль, не зберігся жоден з кодексів повної давньолатинської 
Біблії. Євангелія представлені в 32 змішаних рукописах, не рахуючи 

Секція 1: 
Класична філологія у контексті 
лінгвокультурологічних студій  
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кількох фрагментів. Збереглося близько 12 рукописів з Діяннями Апостолів. 
Є чотири рукописи і кілька фрагментів Послань Павла, але лише один 
повний рукопис і кілька уривків з текстом Одкровення. Ці манускрипти 
датуються з IV по XIII ст.  

4. Немає жодного рукопису, де усі книги були б перекладені одним 
перекладачем. Невідома дата створення першої латинської Біблії або навіть 
будь-якої з її частин. Характерно, що таких відомостей – навіть 
легендарних – взагалі не збереглося в латинській церковній традиції. 
Вважається, що витоки давньолатинської Біблії укорінені в практиці 
подвійного читання Святого Письма під час служби: спочатку по-грецьки 
(Старий Завіт – за Септуагінтою), а потім – місцевою мовою. Аналогія 
проводиться за єврейськими службами того ж часу – за читанням Танаха 
йшов арамейський Таргум. Спочатку латинський переклад, був, мабуть, 
усним, але потім заради зручності його стали записувати і так чи інакше 
уніфіковувати. Для зручності робився підрядковий переклад, а далі в 
практику увійшли двомовні рукописи, де паралельний текст 
розташовувався двома колонками. Але вже в IV ст. в Римській церкві 
перестали читати по-грецьки, і рукописи стали робитися тільки з 
латинським текстом. 

5. Латинська Біблія навряд чи виникла в місті Римі, в якому 
християнська громада була греко-східного походження. З 12-ти перших 
римських єпископів (до кінця II ст.) тільки троє носили римські імена, 
причому один з них писав також по-грецьки. Ієронім свідчив, що першим 
автором, який писав богословські тексти на латині, був папа Віктор. 
Надгробні епітафії християн починають латинізуватися приблизно з 
сер. III ст., і практично всі сучасні автори солідарні з Ієронімом, що літургія 
була перекладена на латину не раніше папи Дамаса. У ХІХ ст. припускали, 
що батьківщиною Італи могла стати Антіохія, оскільки давньолатинська  
версія явно демонструє знання її перекладачами івриту та арамейської мов, 
а також взагалі близька до давньосирійського перекладу. Проте  в XX ст. 
домінувала думка, що Італа виникла в Північній Африці, де латинська мова 
стала загальною для всіх верств населення, і навіть в ранній агіографії 
майже всі носять римські імена. 

6. За цитатами у латинських Отців Церкви рукописи Італи 
класифікуються таким чином: 

 
Африканський тип (Палатинский кодекс, Кодекс з Боббіо, Кодекс 
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Бези або Клермонський кодекс, Тертулліан, Кіпріан Карфагенський, 
Примас, Прісцілліан). 

Європейський тип (Верчелльський кодекс, Веронський кодекс, 
Кольбертинський кодекс, Корбійский кодекс, Апокаліпсис Гігантського 
кодексу, Іриней Ліонський). 

Італійський тип (Мюнхенський кодекс, Брешианський кодекс, 
Кодекси Ашера I і II, Санкт-Галленський кодекс, Сен-Жерменський кодекс). 

Іспанський тип, – його не можна вважати цілісним, скоріше це кілька 
варіантів, представлених у чотирьох видах джерел (зокрема у мосарабській 
літургії). 

7. Класифікація типів заснована на певних читаннях, характерних 
для кожної групи. Наприклад, у рукописах африканської групи грец. φῶς 
«світло» перекладається як лат. lumen, а в рукописах європейської групи – 
як лат. lux; аналогічно грец. δοξάζειν «прославляти» в африканських текстах 
перекладається як лат. clarificare, а в європейських – лат. glorificare. Подібні 
розбіжності стають у пригоді при визначенні місця створення рукопису або 
ідентифікації коротких цитат у Отців Церкви. 

Незважаючи на все багатство варіантів перекладів і читань, за якими 
можна поділити свідоцтва на групи і сім'ї, іноді виявляються ознаки 
вражаючої єдності, а це передбачає загальний архетип, принаймні для 
деяких окремих книг Нового Завіту. Як ще пояснити перестановку в 
Лк. 9:62: «озирається назад і кладе свою руку на плуг», що йде врозріз із 
усіма грецькими рукописами (крім кодексу Бези, де на грецький текст міг 
вплинути латинський), якщо не гіпотезою про єдину початкову версію? У 
всіх давньолатинських рукописах Лк. 2:14 читається: hominibus bonae 
voluntatis «людям доброї волі», тоді як в численних грецьких рукописах ми 
бачимо читання грец. εὐδοκία  «благовоління». Ще більш вражаючим є збіг 
африканської і європейської груп в читанні Мк. 9:15: gaudentes – результат 
помилки, замість грец. τρέχοντες було прочитано грец. χαίροντες. 

8. Інша примітна риса давньолатинських версій – їх довговічність. 
Навіть після повсюдного поширення Вульгати постійно виявляються сліди 
вживання і наступності ранніх версій. Більшість екземплярів фрагментарні, 
багато в палімпсестах. Однак аж до XIII ст. зустрічаються рукописи повного 
Нового Завіту, де одна або дві книги представляють Італу, а інші – Вульгату. 
Є також рукописи змішаного типу, де у Вульгаті присутня низка (зазвичай 
невелика) давньолатинських читань.  
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1. Важливим чинником динаміки мови, її лексикону, є запозичення. 

Об’єктом нашого зацікавлення стали грецизми та латинізми, засвідчені в 

100 універсалах Івана Мазепи. Зауважимо, що Іван Мазепа був освіченим 

стратегом, засновником українського флоту; здобув хорошу освіту 

(закінчив Києво-Могилянську академію, навчався в Польщі), був 

поліглотом (знав російську, італійську, польську, німецьку, французьку, 

латинську і грецьку мови), піклувався про розвиток науки, освіти, культури 

та релігії. 

2. Серед іншомовної лексики універсалів гетьмана переважають 

грецизми та латинізми, що було зумовлено особливою роллю, яку 

відігравали ці мови у політичному та релігійному житті України XVI–

XVIIІ ст. 

3. Тематично серед зафіксованих в універсалах запозичень 

переважають: юридичні, релігійні терміни, урядово-адміністративна, 

темпоральна, військова лексика, запозичення на позначення nomina 

mailto:ap730518@gmail.com
mailto:ap730518@gmail.com
mailto:irina.ivancik@rambler.ru
mailto:irina.ivancik@rambler.ru
mailto:ap730518@gmail.com
mailto:ap730518@gmail.com
mailto:irina.ivancik@rambler.ru
mailto:irina.ivancik@rambler.ru


Міжнародна наукова конференція «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ», присвячена 

90-річному ювілею професора Фіонілли Олексіївни Нікітіної (24.10.1929 р. – 14.09.2019 р.)  
Київ, 16-17 квітня 2020 року: 24-25 

 
 

___________________________ 

© Світлана Гриценко, ap730518@gmail.com, Ірина Іванцик, irina.ivancik@rambler.ru 

 

25 

personalia. Окрему групу становлять антропоніми та їх деривати, ґенеза 

яких сягає грецької та латинської мов. 

4. Неусталеність графічної репрезентації латинських і грецьких 

запозичень, наявність паралельних форм свідчить про мовні «вагання» 

тодішніх писарів, про неостаточну внормованість української літературної 

мови, зокрема ділового стилю. Представлений перелік запозичень засвідчує 

перевагу латинізмів над грецизмами практично в усіх тематичних групах 

лексики, що було зумовлено тією виключною роллю, яку відігравала латинська 

мова у політичному, культурному, зокрема освітньому, житті України 

окресленого часового зрізу. Виняток становлять грецькі запозичення на 

позначення релігійних понять, які в універсалах Івана Мазепи значно 

переважають над латинізмами, зокрема: катедра (катедралный), діяконъ, 

ієродиякон, архидіякон, архиепископ (архиепископия, архиепископскийъ), 

архіеръ (архиерейский), архимандрит (архимандричий, архимандрия), 

іеромонахъ, ігумен (ігуменія), Лавра, манастир (манастыр, манастыръ, 

манастырский, манастырскийъ), метрополит (метрополітъ, митрополит, 

митрополіт, митрополітанский), христианъский, церковь; лат.: пастир 

(пастирскийъ, пастирскый). 

5. Запозичення (як моно- так і полісемантичні) та їх деривати 

різняться часом переймання, часом першої фіксації у писемних пам’ятках. 

6. Кожне запозичення має свою історію, занурюючись в яку 

досліднику необхідно відповісти на ключові запитання: з якою метою було 

запозичене це слово? чи існував питомий відповідник цьому запозиченню? 

яким чином (усним чи писемним, безпосереднім чи опосередкованим) був 

перейнятий цей іншомовний елемент? як запозичення адаптувалося до 

системи мови-реципієнта? яка подальша доля цієї лексеми в українській 

мові? Лише за умови створення історії кожного слова, ми матимемо право 

говорити про створення оновленої Історії української мови. 

7. Ю. Сорокін справедливо зазначав, що історична лексикологія у 

своїх висновках спирається, з одного боку, на соціальні передумови, що 

накладають свій відбиток на появу і функціонування слова в мовній 

практиці, з другого, – на факти власне мовні, насамперед на взаємозв’язки 

лексики в різноманітних семантичних та ідеографічних об’єднаннях, її 

формальну будову, межі і характер функціонування в мовленні. Тому аналіз 

мовних змін вимагає комплексного врахування характеру, місця та причин 

мовної еволюції. 
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1. Антична риторика, як відомо, є базисом, на якому розвивається 

сучасна риторика, тому дослідження промов Демосфена має стати 
невід’ємною частиною сучасної комунікативно-прагматичної лінгвістики 
загалом та теорії персуазивності зокрема. Аналіз тексту першої та другої 
“Філіпік” Демосфена дозволив виокремити низку мовностилістичних та 
риторичних засобів, які використовувались автором задля підвищення рівня 
переконливості промов.  

2. Серед мовних засобів вираження персуазивності – вживання 
численних часток та сполучників (εἰ, ἂν, ἐπειδή, ἕως, τότε; протиставні 
частки μὲν, δὲ, γὰρ; μή), суперлятивів (χείριστον, βέλτιστον) та пейоративів 
(φαύλως), особового займенника ἐγώ з емфатичною метою (Dem. 4.10, 4.22, 
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6.23, 6.31, тощо). До синтаксичних особливостей промов належать 
чергування безпосередніх звертань до слухачів (ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι), 
безособових узагальнень (δέον (Dem. 4.14, 4.40, 6.3)); звороту genetivus 
absolutus (τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν (Dem. 4.2) бо ви не виконували 
потрібних дій); adiectivum verbale замість імперативної форми (πρῶτον μὲν 
οὖν οὐκ ἀθυμητέον (Dem. 4.2) отже, перш за все не слід впадати у відчай) 
та сакральних клятв-звертань до Зевса та богів (νὴ Δία (Dem. 4.10; 6.13, 14, 
23); νὴ τοὺς θεοὺς (Dem. 4.49; 6.32)). 

3. Ефективними риторичними засобами впливу на слухачів у 
аналізованих промовах є парадокс (ὃ γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ 
παρεληλυθότος χρόνου, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει (Dem. 4.2) 
адже те, що було найгіршим для нас у минулому, виявляється найкращим 
для майбутнього), метафора (οἱ δὲ τῶν πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ τὴν 
ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ εἰρωνείαν (Dem. 4.37) тоді як сприятливі для справ 
нагоди не стануть чекати на нашу неквапливість та відмовки), антитеза 
(πράξεσιν, οὐχὶ λόγοις (Dem. 6.3) діями, а не словами). Поширеним є 
риторичне питання (подекуди – цілі низки питань у місцях особливого 
емоційного напруження) (οὐκ ἐμβησόμεθα; […] οὐκ ἐπὶ τὴν ἐκείνου 
πλευσόμεθα;  (Dem. 4.43-44) Ми не сядемо на кораблі? […] Не попливемо 
проти нього?). У переважній більшості випадків автор сам дає відповіді на 
свої ж запитання, утворюючи таким чином еротему (ἐπειδὰν τί γένηται; 
ἐπειδὰν νὴ Δί᾽ ἀνάγκη τις ᾖ (Dem. 4.10) Коли що станеться? Коли, клянусь 
Зевсом, настане якась необхідність). 

4. Демосфен комбінує логос (розлогі логічні міркування та 
послідовності, розрахунки витрат та коштів) з патосом (апеляція до емоцій 
слухачів) та етосом (клятвені звертання до Зевса, богів; використання 
власного авторитету задля переконання; наголошення на служінні 
загальному благу як на своєму керівному принципі). Подекуди автор 
майстерно поєднує звернення до всіх трьох начал слухачів: ἐπιστέλλειν 
Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς (Dem. 4.37) вже надсилає евбейцям такі 
листи (далі  виголошує перехопленого листа (логос), прагнучи викликати 
обурення афінян (патос); авторитет промовця не дає приводів афінянам 
сумніватися в істинності цих листів (етос)). 

5. Перспективи подальших студій вбачаємо у аналізі засобів 
вираження персуазивності на матеріалі інших промов Демосфена, а також 
загалом у давньогрецькій та античній риторичній традиції. 
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1. Зацікавлення оракулярними текстами упродовж останніх 

десятиліть обумовило появу низки досліджень образу Сивілли, її пророцтв 
і послань в контексті міждисциплінарних студій. Передусім дослідників 
цікавить питання походження цієї таємничої віщунки та трансформації 
даного образу в контексті розвитку європейської культури. Зокрема, 
Сивілла досліджується або як пророчиця, що має давнє етруське 
походження, або співвідноситься з німфою Вегою (Charles Guittard ). 

2. Оскільки варіативність іпостасей Сивілли коливається в різних 
межах (від 4 до 12), сучасні науковці висувають припущення про те, що ім’я 
античної віщунки – це загальне ім’я, яким називали будь-яку жінку, котра 
перебувала в особливому екстатичному стані або у стані шалу, і саме 
Вергілій в поемі «Енеїда» втілив численні перекази про різних Сивілл в 
єдиний образ, наділивши його особливою сенсибілізацією. Саме у Вергілія 
Сивіллла демонструє ознаки входження у трансовий стан, завдяки чому 
вона й набуває здібностей пророчиці (Jacqueline Champeaux).  
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3. Дослідження поеми «Олександра» Лікофрона, грецького поета і 
граматика, в якій Кассандра передбачає загибель Трої та трагічну долю всіх 
троянців, дозволило порівняти образи двох античних пророчиць й провести 
паралель між Кассандрою та Сивіллою, схожість яких визначається їх 
цнотливістю, одіозністю та зв'язком з потойбічним світом. Сивілла 
порівнюються також з Медеєю на основі того факту, що і Медея, і Сивілла 
виконували обов’язки жриці Гекати і були пов'язані з катабатичними 
традиціями. Велике зацікавлення у сучасних науковців також викликає 
питання еволюції образу Сивілли в античній літературі: від віщунки, яка 
виступає посередником між світом мертвих та живих в «Енеїді» Вергілія, 
«простого голосу без тіла» в «Метаморфозах» Овідія, до моторної шахрайки 
в поемі «Пуніка» Сілія Італіка.  

З оперям на сучасну теорію дискурсу висловлюється думка, що в цих 
трьох античних творах Сивілла відіграє подвійну роль: з одного боку, вона 
виступає пророчицею, яка віщує про долю героя, з іншого   ̶  це поетична 
модель, яка реалізує авторську точку зору в творі. Як літературний образ 
Сивілла служить прийомом створення метафоричного простору похвали, 
про що свідчать сучасні дослідження творчості Стація та його збірки « 
Сільви».  

На думку європейських науковців (Monique Bouquet, Alain Deremetz), 
ім’я Сивілли в поетичних творах античних авторів вживається 
деперсоналізовано й використовується деякими авторами на позначення 
«молодої дівчини, чиє серце отримує божественність». 

4. Сивілла також досліджується в контексті екзегетичних установок 
як біблійний образ, який має зв'язок з історією Ноя, проте роль Сивілли та 
її оракулів у язичницьких та християнських доктринах ІІІ та ІV ст. ставиться 
під сумнів.  

Значна кількість досліджень присвячена аналізу образу Сивілли в 
добу середньовіччя, зокрема досліджується сивільский акростих в літургії 
різдвяної ночі та в священних театральних виставах ordo prophetarum 
(Denise Huë). 

5. Плідними й перспективними є дослідження образу Сивілли в низці 
романів артурівського циклу 13-го століття, зокрема «Lancelot-Graal» (1220-
1225), «Libellus Merlini» (1276), в символістському театрі (Моріс Метерлінк, 
Анрі де Реньє, Фернандо Пессоа) та в сучасних літературних творах.  
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1. Партеногенез (гр. παρθένος – діва і γένεσις – народження) – поширене 

природне явище, під яким розуміють одностатевий процес репродукції деяких 
видів рослин, тварин і навіть представників виду homo sapiens, хоча подібні 
випадки не були науково підтверджені. Недивно, що згадки про цей дивовижний 
феномен зустрічаються у міфах багатьох давніх народів, що дозволяє припустити 
існування міфологічного прототипу цього унікального явища.  

2. Мета нашої розвідки – дослідити гендерні особливості партеногенного 
процесу у грецьких міфах архаїчного (матріархального) і олімпійського 
(патріархального) періодів.  

3. Аналізуючи гендерну специфіку «чудесного народження», ми 
насамперед спираємося на точку зору відомого дослідника античної міфології 
О. Ф. Лосєва, який неодноразово згадує про випадки партеногенезу у грецьких 
міфах. Так, у фундаментальній праці «Антична міфологія», де автор детально 
висвітлює генеалогію олімпійських богів, О. Ф. Лосєв підкреслює, що для 
теогонії Гесіода, на відміну від Гомера, є характерним «чергування партеногенезу 
і статевого розмноження у міфах про Понт, Ніч і Геру». Спираючись на ці 
приклади, спробуємо визначити гендерну ідентичність учасників цих 
міфологічних подій. Перші два приклади партеногенного народження (Понт і 
Ніч) припадають на архаїчний, доолімпійський період грецької міфології, коли 
природні першостихії створювали світ і одноосібно народжували нащадків. Так, 
головне жіноче божество архаїки Гея-Земля спочатку самостійно народила Уран-
Небо і Понт-Море, а потім від шлюбу з Ураном з’явилися Титани, Кіклопи і 
Сторукі, а від шлюбу з Понтом – Нерей, Тавмант (Фаумант) і Форкій. Хаос, стать 
якого залишається у Гесіода невизначеною, партеногенно народив Ніч і Морок 
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(Ереб), які також згодом утворили шлюбну пару і народили Ефір (Етер) і День. 
Найбільш цікавим, на наш погляд, є третій приклад (Гера), що припадає на 
олімпійський період грецької міфології і пов'язаний з партеногенним (без участі 
Зевса) народженням Герою Гефеста. За Гесіодом, це була помста Гери за 
самостійне народження владикою Олімпу його первістка – богині Афіни. Обрáза 
Гери не була безпідставною, адже Зевс кинув виклик усім представницям жіночої 
статі. Спочатку він підступно проковтнув вагітну дружину Метіду, чим позбавив 
ненароджене дитя матері, а потім, розколовши голову (у більш пізній версії – за 
допомогою Прометея або Гефеста), сам народив Афіну. Гесіод невипадково 
згадує цей приклад, оскільки Гера – жіночий антипод Зевса, символ жіночого 
начала, могутньої животворної сили, успадкованої від архаїчних першостихій. 
Вона є хранителькою священного моногамного шлюбу, помічницею і 
захисницею жінок, у тому числі породілей, оновленим утіленням образу Великої 
богині-матері. Зевс зазіхнув на важливу жіночу місію – народження законного 
нащадка, від чого суттєво залежало соціальне становище жінки-матері (матрони) 
в архаїчному суспільстві. Саме боротьба за право народження стала причиною 
гендерного конфлікту між Зевсом і Герою, символом протистояння двох стихій – 
чоловічого і жіночого начала. Зевс як головне божество патріархату, подібно до 
Землі-Геї, був зобов’язаний закріпити батьківську владу у численних нащадках, 
довести власну чоловічу силу Великій матері, але порушив це правило. Гера як 
офіційна дружина повелителя Олімпу відчуває себе ображеною вчинком Зевса, 
позбавленою законних матріархальних прав. Бажання помсти, за версією Гесіода, 
підштовхує Геру до партеногенного народження її первістка Гефеста. 
Одноосібне (без участі батька) народження Герою сина сприймається як спосіб 
розв’язання гендерного конфлікту, можливість урівноважити надприродні 
здібності Зевса наочним проявом першостихійної сили жіночого начала. У 
такому випадку партеногенез є даниною першостихіям архаїки, втручання яких 
у шлюбні стосунки подружжя має встановити гендерну рівновагу.  

4. Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок, що випадки 
партеногенезу, згадані Гесіодом у «Теогонії», стосуються насамперед архаїчного 
(матріархального) періоду античної міфології. Для космогонічних першостихій 
жіночої статі є характерним чергування одностатевого і двостатевого способу 
народження нащадків. Гендерні трансформації партеногенного народження 
з’являються у більш пізній, патріархальний період. Зевс як верховне божество 
патріархату доводить перемогу чоловічого начала над жіночим, порушуючи 
гендерну рівність дивовижним народженням Афіни, а потім – і Діоніса. Гера як 
жіночий антипод Зевса, уособлення хтонічної жіночої сили, поновлює порушену 
рівновагу, повертаючись до архаїчного феномену партеногенезу. Чудесне 
народження нащадка одним із батьків по силах тільки двом найвеличнішим 
представникам олімпійської родини – Зевсу і Гері.  
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1. Достатньо розгалужена давньогрецька система модальності не 
отримала в останні роки такої уваги, як один з її елементів – бажальний спосіб, а 
точніше, його комбінація з модальною часткою ἄν, названа optativus potentialis. 
Навіть неповний список робіт – J. Willmott (2008), A. Drummen (2013), E. Ruiz 
Yamuza (2013), A. Lanski (2013), E. la Roi (2019) – свідчить про актуальність і 
водночас складність застосування сучасних загальномовознавчих концепцій для 
створення критеріїв та опису функціональних значень цього різновиду оптатива. 
Мета даної роботи полягає у критичному аналізі цих наукових праць під кутом 
зору останніх найбільш відомих теоретичних розвідок у сфері модальності, таких 
як H. Narrog (2012), J. Nuyts (2016), I. Depraetere (2014, 2019). Фокусування уваги 
вимагає встановлення основних тенденцій і проблем, пов’язаних з 
контекстуальною ідентифікацією, різними формами лінгвістичних дескрипцій та 
подальшою класифікацією семантичних та прагматичних значень потенційного 
оптатива. З огляду на те, що на сьогоднішній день немає однозначної думки про 
те, чи є значення можливості єдиним для цієї конструкції, наша увага буде 
зосереджена на перевагах і недоліках моносемного і полісемного підходів, 
перспективах визначення інваріантного значення та периферії з погляду як 
семантики, так і прагматики.  

2. У літературі вже неодноразово висловлювалася думка, що бажальний 
спосіб моделює свої значення ретроспективно, хоча і покриває проспективні, 
волітивні, деліберативні значення, подібні до тих, які виражають футуральний 
індикатив, кон’юнктив та імператив. Уперше порівняльна модель опису 
граматичних способів на теренах давньогрецької мови зазнала змін у працях 
J. Willmott (2007, 2008), коли визначення модальних одиниць стало базуватися на 
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наборі категоріальних ознак. Це дозволило представити значення потенційного 
оптатива у вигляді «семантичної карти», що поєднувала спектри епістемічної, 
динамічної та деонтичної модальності. Наступний крок було здійснено 
A. Drummen (2013), котра вибудувала ієрархічну модель optativus potentialis 
навколо ключового епістемічного значення, яке дало початок його вторинним 
семантико-прагматичним варіантам. Обидва полісемні підходи були 
розкритиковані E. la Roi (2019) у декількох напрямках, що відкрило перспективи 
дискусії щодо ряду нових питань. Наскільки вичерпним можна вважати список 
похідних значень? Чи є вторинні модальні функції оптатива частиною його 
семантики чи вони належать до сфери прагматики? І якщо між ними існує 
відмінність, то які існують критерії можливого розмежування? Як з’ясувалося, 
існуючі альтернативні погляди стосуються не лише периферії, а й базового 
епістемічного значення, зокрема, критерію інтерсуб’єктивності (об’єктивності) 
та суб’єктивності, а також гармонійності / негармонійності валентних зв’язків з 
іншими епістемічними маркерами.  

3. У ході опрацьованих теоретичних засад I. Depraetere (2014, 2019), 
P. Kehayov (2017) та M. Thegel & J. Lindgren (2020) нами було окреслено перелік 
категоріальних ознак, необхідних для диференціації модальної семантики, а 
саме: перформативність, діатеза, семантичний ракурс, джерело модальності, 
спільність епістемічної позиції. Робота над термінологічною уніфікацією 
модальних значень та ідентифікація контекстуальних варіантів у текстах 
Софокла, Еврипіда, Платона дозволила дійти висновків про те, що інваріантне 
значення потенційного оптатива представляє можливість дії без чіткої вказівки 
на її ймовірність («зовнішня» та «екзистенційна» можливість у термінах Narrog 
(2012)). Оскільки семантичний ракурс інтерсуб’єктивної епістемічної 
модальності, як і динамічної, знаходиться на рівні пропозиції, це створює умови 
для їх ототожнення, тому в цьому випадку диференційними критеріями 
виступають категорії перформативності та діатези. У ряді висловлювань ракурс 
може знаходитися вище пропозитивного рівня, що вказує вже на суб’єктивний 
характер епістемічної оцінки. Ближню периферію оптатива з ἄν також утворює 
значення «внутрішньої» можливості. Дальня периферія формується шляхом 
переходу динамічного значення «зовнішньої можливості» в напрямку 
деонтичної семантики («дозвіл», рідше «необхідність») або трансформації в інше 
динамічне значення («бажання»). Здатність до модифікації іллокутивної сили 
належить до сфери прагматики потенційного оптатива, якому на семантичному 
рівні відповідає суб’єктивне епістемічне або деонтичне значення. 
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1. Тактильним прикметникам досліджуваних поетичних творів 
притаманна здатність до синестезії, яка є різновидом семантичного синкретизму 
(molles modi citharae – ніжні ритми кіфари [Hor. C. II.12.3]) (дотик→слух).  

2. У поезії періоду становлення імперії перехрещуються декілька 
мікросистем емпірійної сфери, зокрема тактильної, візуальної, густативної, 
аудіальної та ольфакторної. 

3. Досліджувані тактильні прикметники переважно служать джерелом 
синестетичних переходів до всіх інших груп сенсорної лексики, а саме до: 

1) аудіальної сфери (durum os (груба мова) [Ov. Amor. I. 12. 24], durus versus 
(грубий вірш) [Hor. Ars p. 445–446], fragosus torrens (шумний потік) [Verg. A. 566‒
567], fervida dicta (гарячі слова) [Verg. A. XII. 894‒895]; tener  versus (ніжний вірш) 
[Hor. Ars p. 246], tenerum сarmen (ніжна пісня) [Ov. Amor. III. 8. 2], tener balatus 
(ніжне мекання) [Ov. M. VII. 319], tener modus (ніжний ритм) [Ov. Amor. II. 1. 4], 
tenerum verbum (ніжне слово) [Ov. Ars am. II. 283], і словосполучення на взірець 
mollia carmina (хтиві пісні) [Ov. Tr. II.349; II. 239], mollia verba (лагідні слова) [Ov. 
Am. I.12.22; III.6.14; VI.1.20; Hor. Epod. V. 83], molles modi citharae (ніжні ритми 
кіфари) [Hor. C. II.12.3], у яких прикметник mollis (ЛСВ1“м’який”) вжито в 
переносному значенні «хтивий, лагідний, ніжний»). 

2) густативної лексики (durus sapor ‒ терпкий смак (вина) [Verg. G. IV. 
100‒102], durum vinum ‒ міцне вино [Ov. M. VII. 594], mitis Bacchus ‒ м’яке вино 
[Verg. G. I. 344], tenera [gallina] ‒ м’яка курка [Hor. Sat. 19‒20]). 
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3) візуальної сфери (mollis motus ‒ розніжений рух [Ov. Ars am. III. 305‒
306], mollis clivus ‒ пологий спуск [Verg. Ecl. IX. 7‒8]).  

4) ЛСП ольфакторної лексики (odor gravis ‒ неприємний запах [Verg. 
Georg. IV. 48–49]). 

4. Внаслідок явища синестезії в широкому її розумінні, тактильні 
прикметники у класичний період активно поповнювали ЛСП несенсорних 
номінацій (дотик → несенсорна сфера). Так, ад’єктиви fervidus та ardens, із 
переносним значенням «гарячий, запальний, палкий», є постійними епітетами до 
більшості імен воїнів у поемі Вергілія «Енеїда»: Aeneas, Pandarus, Euryalus, 
Tyrinthius, Turnus, Messapus, Entellus, Laocoon, Turnus, Volcens. 

5. У поетичній спадщині Овідія прикметник mitis виступає постійним 
означенням м’якосердечності, поблажливості й ласки небожителів, правителів, 
друзів Овідія та навіть народів, серед яких він жив (mitis Lucina (поблажлива 
Люціна) [Ov. M. X. 510]), а також ніжності почуттів, а саме кохання (mollis amor ‒ 
ніжне кохання), бога кохання Амура (mollis Amor), його влади (mollia regna) і 
таборів (mollia castra), богині кохання Венери (mollis Venus)). 

6. Автори часто вживають прикметник mollis у переносному значенні на 
позначення рис характеру та вдачі людини (mollis vir ‒ розніжений муж) [Ov. Her. 
IX. 74]). 

7. Цікавим виявляється той факт, що тактильні прикметники, здатні до 
синестезії, можуть поповнювати й інші ЛСП сенсорної і несенсорної сфери як 
одним ЛСВ свого значення (наприклад, torridus, onerosus), так і входити в нові 
ЛСП різними варіантами свого значення (тактильні прикметники mitis, mollis, 
tener та ін. поповнюють ЛСП прикметників зору, слуху та смаку, а також ЛСП 
несенсорної сфери лексики). 

8. Синестетичні переходи тактильних ад’єктивів у класичний період були 
щедрим джерелом поповнення складу ЛСП перцептивних ад’єктивів, а також 
лексичної системи латинської мови загалом.  

Припускаємо, що синестетичні переноси значень дотикових 
прикметників виникали не лише як наслідок економії мовних засобів, але й з 
метою збагатити структурно-семантичні ресурси мови і були потужним 
знаряддям збільшення функціональної гнучкості словника латинської мови.  

Здатність дотикових прикметників у результаті синестетичних переносів 
значення поповнювати склад як ЛСП сенсорних, так і несенсорних прикметників, 
дає їм можливість брати участь у моделюванні тактильної і нетактильної мовних 
картин світу.  
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СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ХЛІБА У ДАВНІХ РИМЛЯН: 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі творів 
Катона і Плінія Старшого) 

 
Ключові слова: ономасіологія, лінгвокультурологія, способи номінації, 

вторинна номінація, латинська мова 
 
Ключевые слова: ономасиология, лингвокультурология, способы 

номинации, вторичная номинация, латинский язык 
 
Key words: onomasiology, linguoculturology, types of nomination, secondary 
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Наше дослідження присвячене визначенню способів первинної і 
вторинної номінації видів хліба у латинськомовних трактатах, зокрема у 
творах Катона та Плінія Старшого.  

1. Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю в українській 
лінгвістиці комплексного ономасіолого-культурологічного дослідження 
лексем на позначення хліба і борошняних виробів у латинській мові на 
матеріалі оригінальних латинських текстів.  

2. Метою дослідження ми обрали аналіз лінгвокультурологічних 
особливостей латинських найменувань хлібопекарських виробів, вжитих у 
творах Катона та Плінія Старшого, а об’єктом – латинськомовні назви хліба, 
представлені у “Латинсько-російському словнику” Й. Х. Дворецького, у 
творах Марка Катона “Про сільське господарство” (“De re rustica”) та Плінія 
Старшого “Природнича історія” (“Naturalis historia”); предметом нашого 
дослідження виступають основні способи номінації видів хліба.  

3. Для досягнення поставленої мети ми застосували описовий, 
порівняльно-зіставний, лінгвостатистичний методи, а також методи 
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компонентного і лінгвокультурологічного аналізу.  
4. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було 

зроблено спробу визначити ономасіолого-культурологічні особливості 
латинськомовних назв хліба.  

5. Хліб в історії людства відіграє важливу роль універсального 
продукту харчування, тому він вважається головним джерелом життєвих 
сил, символом достатку і процвітання, а його номінації належать до 
культурологічних універсалій.  

6. Латинська загальна назва panis, is m – «хліб» походить від 
спільного індоєвропейського кореня з латинським дієсловом pasco, pavi, 
pastum, ĕre – «пастися, харчуватися».  

7. За свідоцтвами Катона і Плінія Старшого, давні римляни на 
початку першого тисячоліття вже мали розгалужену систему пекарень і 
значне різноманіття борошняних виробів, асортимент яких з часом істотно 
розширився.  

8. За нашими даними, в основу номінації хліба і борошняних 
виробів були покладені такі асоціативні ознаки: сорт і якість борошна 
(hordeus / sоrdіdus / secundus / siliginеus), вміст додаткових інгредієнтів 
(panis fermentatus / non fermentatus, mustaceus / adipatus), форма (panis 
quadratus), колір (panis “ater” / rubidus / niveus), консистенція (panis siccus / 
aquaticus / tener), географічне походження (panis Alexandrīnus / Cyprius / 
Picentinus / Africanus), спосіб випікання (panis furnaceus), спосіб 
споживання (panis ostrearius), соціальне призначення (panis plebeius / 
rusticus / militaris / nauticus) та ін.  

9. Іменник panis має збірне значення і означає будь-який хліб як 
продукт харчування, напр., у фразеологічних виразах: panem et circenses – 
хліба й видовищ; ibi panis, ubi patria – де хліб, там батьківщина та ін.  

10. Для визначення різноманітних видів хліба римляни вживали 
атрибутивні сполучення іменника panis з узгодженими означеннями 
(прикметники II або ІІІ відміни).  

11. Отже, ми дійшли висновків, що проаналізовані латинські назви 
різних видів хліба створено на основі вторинної номінації завдяки 
метафоричним і метонімічним асоціаціям за зовнішніми ознаками (форма, 
колір), смаковими якостями, рецептурою, способом виготовлення і 
соціальними категоріями споживачів. 
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КЛІНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ -MANIA,  
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Ключові слова: медична термінологія, лінгвокультурологія, способи 

термінологічної номінації, грецька мова, латинська мова. 
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способы терминологической номинации, греческий язык, латинский язык. 
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terminology nomination, Greek, Latin.  
 
 
1. Дослідження присвячене історії розвитку клінічної термінології з 

терміноелементами -mania, -phobia від часів античності до сьогодення. 
Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю в українській лінгвістиці 
комплексного лінгвокультурологічного та етимологічного аналізу цієї групи 
термінів у діахронії.  

Мета дослідження – визначити способи і засоби термінотворення, 
проаналізувати особливості функціонування латинськомовних медичних 
термінів на різних етапах формування клінічної термінології, спираючись на 
твори античних авторів і сучасні медичні джерела.  

Об'єктом дослідження ми обрали грецько-латинські терміни з 
терміноелементами -mania, -phobia, предметом – способи термінологічної 
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номінації, за допомогою яких вони були утворені, матеріал дослідження – 
113 термінів з елементами -mania, -phobia грецько-латинського походження, 
дібрані методом суцільної вибірки з творів Аретея Каппадокійського “Περί 
αιτίων και σημείων οξέων παθών” (“Про гострі та хронічні хвороби”), діалогу 
Платона “Τίμαιος” (“Тімей”), праці Павсанія “Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος” (“Опис 
Еллади”), збірника Гіппократа “Corpus Hippocraticum”, а також “Словника 
медичної термінології” М. Кніповича та Міжнародної статистичної класифікації 
хвороб – 10.  

У нашому дослідженні ми застосували такі методи: описовий, 
порівняльно-зіставний, кількісний, а також метод лінгвокультурологічного 
аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше було досліджено 
історію формування та лінгвокультурологічні особливості складних термінів на 
позначення “фобій” і “маній” на матеріалі античних першоджерел. 

2. Гіппократ першим з лікарів визнав порушення психіки хворобою, а не 
божественним втручанням, і запропонував власну класифікацію захворювань, 
серед яких були також терміноелементи -mania і -phobia. Так, у “Corpus 
Hippocraticum” описується хвороба, визначена як “aulophobia” – боязнь звуків 
грецької флейти – авлоса. З діахронічної точки зору ці терміноелементи 
пов’язані з іменами античних божеств, але перетворилися на апелятиви і 
втратили первісну сакральність. Так, терміноелемент -манія походить від імені 
грецької богині Манії, яка уособлювала безумство, а -фобія – від імені Фобоса, 
бога страху. Власні назви-теоніми символізують «небезпечних» для людей 
божеств, які провокували психічні порушення. Якщо терміноелемент «манія» 
вказує на хворобливу пристрасть до чогось, напр.: morphinomaniа, nymphomania, 
то «фобія» – навпаки на відразу: brontophobia, thanatophobia.  

3. За способом словотвору проаналізовані терміни представляють дві 
словотвірні моделі: основоскладання – поєднання двох, дуже рідко трьох 
терміноелементів, інколи з додаванням сполучного голосного “о”. Більш 
складним є мішаний спосіб деривації, коли поєднуються основоскладання і 
афіксація. Утворені терміни-композити співвідносяться із словосполученнями з 
підрядним типом зв’язку.  

4. У ході нашого дослідження ми дійшли таких висновків: для визначення 
способів і стратегій номінації лексичних одиниць з терміноелементами -mania і  
-phobia, глибшого розуміння сучасної семантики термінів необхідно зазирнути 
у міфологічне минуле давніх греків, проаналізувати дослідження античних 
учених, створені понад 2000 років тому, та співвіднести отримані дані з 
досягненнями сучасної науки.  
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ЦІННІСНІ ІДЕОЛОГЕМИ ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ: СПІЛЬНЕ І 
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1. Терміносполучення ««політичний дискурс», «політична комунікація», 
«політичні концепти» у наш бурхливий час кліматичних, технологічних 
економічних, соціально-політичних та філософсько-ідеологічних змін, коли 
піддається трансформації картина світу людства, стали без перебільшення 
ключовими словами не тільки лінгвістики, а соціології, політології, психології, 
культурології,  ̶ тих наук, без залучення даних яких дослідити ці феномени не 
видається можливим.  

2. У будь-якому політичному дискурсі актуалізуються ті чи ті ідеологічні 
погляди, встановлюються певні ідейні константи, які й виступають маркерами 
ідеологічного простору. Політичний дискурс претендує на встановлення певного 
соціального порядку, тих чи тих ціннісних ідеологем, у межах яких і визначається 
«істина» (Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва, Ж. Лакан, Е. Лакло, Ш. Муфф). 

3.  «Гегемоністські артикуляції» політичного та морально-
інтелектуального лідерства в суспільстві, перемінні константи яких 
визначаються правлячою елітою, доводяться до широких мас через політичну 
діяльність, основною складовою якої й виступає політичний дискурс, 
спрямований насамперед на проголошення та утвердження в суспільстві певної 
системи цінностей та ідеалів. 

4. Президент, виступаючи лідером формування громадської думки в 
державі, а у випадку розвинених демократичних країн (США, Франція) і у світі, 
в інавгураційній промові репрезентує систему соціально-політичних цінностей 
(ціннісних ідеологем), які визначатимуть буття суспільства у найближчому 

Секція 2: Мова і соціум 
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майбутньому.  
5. Маючи сакрально-ритуальну значущість, інавгураційна промова 

покликана завірити адресата у правильності вибору нового очільника країни, 
тому характеризується високим градусом персуазивності, який забезпечується 
використанням певних комунікативних тактик і комунікативних ходів, котрі 
спираються на систему соціально-політичних і національно-культурних 
цінностей електорату. 

6. В інавгураційних промовах трьох президентів (були досліджені 
промови цього жанру В. Зеленського, Е. Макрона та Д. Трампа) актуалізовані як 
спільні, так і відмінні соціально-культурні цінності. Найвиразнішою спільною 
ціннісною ідеологемою можна назвати принцип егалітаризму: це французьке 
«l’égalité», англійське equality / equalitarism, українське «рівність / 
справедливість». Ще однією універсальною цінністю виступає «об’єднання 
народу заради спільної мети» під керівництвом новообраного політичного лідера. 
Фактично це і є головна комунікативна інтенція всіх інавгураційних промов.  

7. Мегацінністю всіх трьох промов є відповідальність, проте ця цінність 
набуває різних іпостасей у рамках промов президентів трьох країн. Так, в 
інавгураційній промові Дональда Трампа реалізується цінність 
«відповідальність США за майбутнє світу», в Еммануеля Макрона – 
«відповідальність Франції перед Європою за майбутнє», у В. Зеленського – 
«відповідальність кожного за долю України». 

8. Між американськими цінностями «Change» та французькими «La 
creation», «L’innovation» існує певна змістова кореляція. 

9. В інавгураційній промові В. Зеленського активно експлуатується така 
американська цінність, як «Action-Work orientation», поки що не притаманна 
українській ментальності. 

10. Таку ціннісну ідеологему, як «набуття українцями європейської 
ментальності» можна вважати національно специфічною і такою, що фактично 
вперше була заявлена в інавгураційній промові чинного президента України 
В. Зеленського.  

11. Таким чином, усталену у політичній лінгвістиці думку стосовно 
відсутності в інавгураційній промові новизни як наслідку її ритуалізації та 
сакралізації і визнання константного переважання форми на змістовими 
моментами у цьому жанрі політичного дискурсу можна піддати сумніву: 
принаймні інавгураційна промова чинного президента України переконує нас у 
зворотньому. 
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1. Професор Фіонілла Олексіївна Нікітіна впродовж тривалого часу 

приділяла увагу й лінгвістичній історіографії, зокрема в автора тез 
викладала «Історію лінгвістичних учень» як окрему від «Загального 
мовознавства» дисципліну на третьому курсі впродовж 1992 р. Ці тези (як 
і стаття) – наша данина пам’яті незабутній Magistrae Magistrarum.  

2. Для українського та румунського теоретичного мовознавства 
середини і другої половини ХХ ст. властиве нав’язування офіційної 
державної ідеології (марксизму-ленінізму) як провідної методології 
розв’язання проблем природи та сутності людської мови, дослідження 
внутрішньої структури мовної системи, використання методів 
лінгвістичних досліджень, що становить предмет загального 
мовознавства. Залишаючи осторонь питання, пов’язані з русифікацією 
(українізацією, румунізацією, мадяризацією), предметом дослідження 
обираємо проникнення офіційної державної ідеології в дискусії щодо 
природи і сутності людської мови, відображення панівної ідеології у 
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внутрішній структурі мовної системи, методах лінгвістичного 
дослідження. 

3. В українському радянському теоретичному мовознавстві 1930-
1940-х офіційно насаджувався марризм як пролетарська ідеологія, 
спрямована проти буржуазної компаративістики. Окремі українські 
лінгвісти услід за тодішнім офіційним керманичем радянського 
мовознавства І. І. Мещаніновим використовували ім’я Марра як «щит», 
однак це особливо не позначалося на способі аналізу мовного матеріалу 
(так робив, зокрема, академік М. Я. Калинович (1888-1949) та ін.). Після 
появи праці Сталіна «Марксизм і питання мовознавства» (1950) в 
українське та румунське теоретичне мовознавство рясно стали проникати 
загальновідомі цитати з цього опусу (засудження класового характеру 
мови, ідеї революційних переворотів у ній, необхідність діалектичного 
поєднання вивчення мови в нерозривному зв’язку з історією суспільства), 
що подавалися в лінгвістичній літературі України до ХХІІ з’їзду КПРС 
(1961), а в Румунії – до смерті Г. Георгіу-Дежа (1965). У 1950-1952 у 
румунському мовознавстві прокотилася хвиля «викриття марристів» (за 
радянським зразком). Однак основний удар партійні діячі від науки 
завдали у 1950-1953 саме блискучим фахівцям з історичного й 
порівняльно-історичного мовознавства – академікам Александру Росетті 
(Alexandru Rosetti, 1895-1990), Йоргу Йордану (Iorgu Iordan, 1888-1986) та 
Александру Грауру (Alexandru Graur, 1900-1988). Оскільки румунське 
міжвоєнне мовознавство розвивалося переважно в порівняльно-
історичній парадигмі,  з наукового погляду критика ідей Марра в Румунії 
була зайвою. 

4. Лише після 1956 (у Румунії – дещо пізніше) розпочинається 
розвиток лінгвістичного структуралізму, оскільки мовознавчі «праці» 
вождя дозволяли осмислювати мовні факти лише в межах порівняльно-
історичної (й описової) парадигми. Марксистсько-ленінська методологія 
виступала ідеологічною основою українського теоретичного 
мовознавства й у 1960-1980-х рр., передусім у таких питаннях, як 
суспільна природа мови, її походження й розвиток у процесі соціальної 
діяльності людини, взаємозв’язок мови і мислення, зокрема, проблема 
розуміння категорій мови та мислення в їхньому співвідношенні й 
історичному розвитку, сутність мовного значення й природи мовного 
знака. 
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1. Розвідку присвячено дослідженню антропоморфного образу 

війни у німецькомовних та україномовних масмедіа, що створюється за 
допомогою персоніфікації. Мова як інструмент мислення й осягнення 
дійсності надзвичайно гостро реагує на суспільні та політичні 
перетворення, мовні засоби віддзеркалюють також бурхливі зміни в 
антропоцентричному за своїм характером світогляді людини. «Війна» 
стає активним гравцем, суб’єктом дії – безжалісним та брутальним, 
характеризується рисами, притаманними лише людини, має своє обличчя 
(нім. Gesicht des Krieges) та логіку (нім. Logik des Krieges ‘логіка вйни’).  

2. Сучасні масмедіа, які висвітлюють проблему війни, вказують на 
нові тенденції у тактиках і стратегіях її ведення, на її гібридний характер 
(нім. „hybrider Krieg“) та той факт, що вона відбувається наразі також в 
інформаційному просторі. Вони виступають медіатором, що впливає на 
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формування суспільної думки, але й самі теж стають об’єктом 
маніпулятивних дій. Статті та репортажі, повідомлення журналістів 
мають не тільки інформативний, а й евалюативний характер та 
створюють відповідний суспільний резонанс. Виникають численні 
позначення, які описують нові виміри такої війни: «паперова війна», 
«правовійна», що потребують лінгвістичного осягнення. Вагомим є 
дослідження процесу формування образу війни у свідомості носіїв 
різних мов та відповідних мовних засобів, за допомогою яких вони 
віддзеркалюються. 

3. Методологія дослідження базується на теорії концептуальної 
метафори, залученні контрастивного аналізу. Емпіричний матеріал 
дослідження (лексеми та словосполучення, контексти) дібрано за 
допомогою суцільної вибірки зі статей, репортажів німецькою та 
українською мовами, а також корпусу текстів німецькомовної преси, 
сформованого Інститутом німецької мови м. Мангайм (IDS), зокрема 
COSMAS II (DeReKo-2018-II) за період у пя’ть років (2014-2019).  

4. Визначено регулярні концептуальні метафоричні та метонімічні 
моделі, які створюють «наївну анатомію» війни, формують її 
фізіологічний та психологічний профіль у мовах, що зіставляються. 
Базовою метафоричною моделлю, яка базується на використанні 
найменувань частин тіла, є концептуальна метафора „ВІЙНА – ЖИВА 
ІСТОТА/ ВІЙНА – ЛЮДИНА“, в межах якої реалізуються такі моделі: 
„ВІЙНА – УОСОБЛЕННЯ БАТЬКІВ; ВІЙНА – БАТЬКО/МАТИ“, 
„ВІЙНА – БРЕХУН, ОБЛУДА“ тощо. Наявні випадки застосування 
метафтонімії як комбінованої семантичної моделі (яка поєднує метафору 
та метонімію), до якої належать такі регулярні патерни, як: 
«жіноче /чоловіче обличчя війни», «публічне обличчя війни» тощо.  

5. Сучасні масмедіа відображають зміни у гендерному аспекті 
висвітлення війни, способі її ведення, що позначається й на 
представленні її природи та ролі в масмедіа. Гібридні, інформаційні 
війни останніх років суттєво змінили «мовний (антропоморфний) образ» 
війни. Репрезентація війни в сучасних масмедіа в багатьох випадках 
зумовлює  проблему її баналізації та естетизації, неоднозначне 
сприйняття багатьох контекстів в межах антиномії «виправданої», 
«священної» та «огидної», «лютої» війни.  
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1. Естонська Республіка відноситься до групи невеликих країн 

світу. Її сучасна територія складає 45 226 кв. км, що трохи більше 
подвійної території Львівської області. Населення на початок 2020 р. 
дорівнювало 1 млн. 328 тис. осіб, що менше, ніж у чотирьох районах 
Києва. 

2. Як і Україна, Естонія поновила шлях незалежного розвитку 
після розвалу СРСР. За три десятки років балтійська держава за всіма 
соціально-економічними показниками стала найрозвиненішою на 
усьому пострадянському просторі, увійшла до кола світових лідерів, що 
дало підставу для її прийняття до Організації економічного 
співробітництва та розвитку – співтовариства найрозвиненіших 
економік світу (членами є лише 34 країни з понад 200). Успішний 
демократичний транзит дозволив естонській державі у 2004 р. вступити 
до НАТО та Європейського Союзу.  

3. Успіхи Естонії зумовлені цілою низкою факторів, серед яких 
на перше місце слід поставити менталітет (національний характер). 
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Менталітет формується історично. Існує взаємозв’язок між характером 
нації та її мовою, на що впливають природа і релігія. 

4. Суворість природних умов зумовила стійкість, а 
протестантська релігія – економоцентричність та високий рівень 
грамотності населення впродовж останніх п’яти століть. Надалі це 
створило умови для успішного науково-технічного розвитку країни (в 
світі інколи використовується позначання E-stonia, що віддзеркалює 
рівень діджиталізації). Естонія стала першою в світі за кількістю 
стартапів на душу населення.  

5. Впродовж століть на естонських землях панували іноземці: 
німці, датчани, шведи, росіяни. Особливо складним для Естонії був 
радянський час в її історії, коли під гаслом «пролетарського 
інтернаціоналізму» здійснювалася русифікація. Проте місцевому 
населенню вдалося зберегти свою мову, запоруку збереження 
національної ідентичності. Вважається, для цього потрібно, аби етнічна 
група із власною мовою нараховувала близько мільйона осіб. Саме така 
кількість естонського населення нині вважає естонську мову рідною. 

6. Естонська мова входить до групи фіно-угорських мов, які 
вважаються найскладнішими для вивчення у Європі. Складність мови 
вплинула на такі риси національної вдачі, як зосередженість, ретельність 
у справах, повага до точності у виконанні роботи, спокійне ставлення до 
складнощів і налаштованість їх долати і т. ін. 

7. В анекдоти радянських часів увійшла неквапливість балтів, яка 
знайшла свій «політичний вияв» у небажанні негайно виконувати 
«керівні директиви КПРС»; проте естонці (поряд з латишами та 
литовцями) були першими, хто поставив під сумнів легітимність 
існування «непорушного союзу».  

8. Естонці завжди приділяли велику увагу збереженню 
національної ідентичності. Від 1869 р. стало традицією проведення 
пісенних фестивалів, коли на Співочому полі у Таллінні збираються 
сотні тисяч громадян, аби разом співати народні пісні. Події вересня 
1988 р. увійшли до історії як Співоча революція. 

9. Серед рис національної вдачі дуже цінується відданість закону 
і порядку. Саме ця особливість національного характеру зустріла 
підтримку з боку об’єднаної Європи, частиною якої Естонія завжди себе 
відчувала.  
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1. Під мовною культурою розуміємо: 1) етнокультурний, 

цивілізаційний  феномен, втілюваний у загальнонародній мові в усіх її 
соціальних і терито- ріальних стратах, описуваний як в синхронічному, так 
і в діахронічному аспектах. Останній передбачає феномен етнічної мови у її 
векторній тяглості; 2) струк- турно-функціональний феномен, яким 
забезпечується цілісність і самодостатність мови при виконанні нею набору 
відповідних універсальних функцій. ф 

2. Під культурою мови розуміємо характеристику мовної особистості 
як представника відповідного соціального страту; у вужчому сенсі –  
культуру мовлення, причому як у статичному, так і в динамічному вимірах. 
Культура мови може бути аналізована у відповідних сферах 
функціонування мови, зокрема – у державному управлінні, судочинстві, 
освіті, релігійному культі, у військовій, науковій сферах тощо. Істотним 
чинником тут виступає ситуація двомовності і багатомовності у 
загальнодержавному чи регіональному аспектах (взаємодія мов і мовних 
культур). 
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3. Як природна знакова система мова розвивається еволюційним 
шляхом, який можна окреслити на кожному історичному етапі цього 
процесу як вектор факторів пролонгованої дії, результатом чого стає, за 
законами переходу кількості в якість, нова (власне оновлена) формальна, 
змістова і функціональна парадигма  відповідної етнічної мови. Втім 
революційність як характеристика мовного розвитку не може не братися до 
уваги, коли йдеться про можливі підходи до опису мови в її соціально 
вартісних характеристиках відповідно до актуальних запитів соціуму, в 
якому на певному етапі вона функціонує. Ідеться тут про протиставлення 
дескриптивного підходу (в широкому значенні) і прескрип- тивного. 
Останній, як відомо, опікується кодифікаційною прагматикою – з набору 
стратифікаційних проявів т. зв. загальнонародної мови вичленовує ту 
форму буття мови, якій «приписується» відносна еталонна вартість. 
Зазвичай такою формою є літературна мова в писемному її різновиді.  

4. Можна думати, що формально-змістовий розвиток мови, зокрема 
у її найвищій (кодифікованій) формі, цілком забезпечується необхідною 
мінімальною соціальною базою її носіїв – відповідні «обов’язкові» 
соціальні страти певного етносу – інтелектуали, особи з найвищим освітнім 
цензом, носії традиційних форм етнічної свідомості, старші покоління 
тощо. Втім неповна сукупність соціо-мовних стратів не сприяє органічному 
розвитку мови, що у випадку з українською мовою не забезпечує повноту її 
функціональної парадигми.   

5. Функціональна неповнота української мови породжує ефект 
когнітивної нестабільності системи, а у її традиційних носіїв чи 
українськомовних «неофітів» викликає серії мовно-культурних аномій в 
усій повноті її когнітивних варіацій, доказом чого є незчисленні дискусії і 
заяви щодо статусу української мови і її найпотужнішого функціонально-
комунікативного лінгвокультурного опонента в сучасній Україні – мови 
російської.  

6. Проблема розвитку і функціонування мови має, відтак, ще один 
принциповий вимір – розвиток мовної особистості, без органічного 
входження останньої в українськомовний комунікативний простір 
неможливий дальший гармонійний, несуперечливий розвиток самої 
української мови. Отож, навряд чи можна говорити про повноцінний 
розвиток української мовної культури при збідненій, почасти штучно 
підтримуваній її функціонально-комунікативній парадигмі. 
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1. The main objective of this article is to highlight the processes that underpin 
the formation of modern forms of the conditional mood of the Dutch language. 

2. The relevance of the study is determined by the fact that the processes of 
analytization of modern morphological structures of the Dutch language were carried 
out on the basis of grammaticalization, which was realized due to the desemantization 
of certain verbal components of the future analytical formants. 

3. The scientific novelty of the research is presupposed by the absence of a clear 

Секція 3: 
Проблеми теорії граматики, лінгвоконцептології, 
етнолінгвістики та комунікативної лінгвістики 
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view on the processes of the oblique mood formation in the Dutch language. Although 
it is acknowledged that the oblique mood has synthetic and analytical formants, the ways 
of their formation have not yet been sufficiently explained. 

4. The object of the study is formed by sources that cover the development of 
the Dutch language, dating back to the VIIIth century and up to the present. 

5. The subject of the study is the morphological formations of both inflectional 
and analytical origin, which marked the grammatical category of the oblique mood. 

6. The development of the Dutch oblique mood is characterized by two interrelated 
processes: the destruction of the original (synthetic) oblique mood and the formation of 
descriptive, peripheral (analytical) means to represent the semantics of the oblique mood. 
Because of this formal juxtaposition of the oblique and indicative moods the mid-Dutch 
period is very indistinct: only the 3d person singular present is marked (compare indicative 
hi woent, neemt, and conditional hi woene, neme), as well as the 1st and the 3d persons 
singular strong preterite (compare indicative hi and conditional ic, hi name), whereas in all 
other forms the mood is not differentiated. But the indirect method is still widely used in 
the mid-Dutch period in various types of subordinate clauses. Example: Ic hebbe liever 
dat men mi prise dan ic u sloeghe met scampe; en es geen diet bevinde  

7. The disappearance of the morphological means of marking the conditional 
mood and the consequent replacement of the oblique mood for the indicative mood in 
subordinate and independent clauses resulted in the development of a special form to 
represent the meaning of hypotheticality, traditionally called the conditional mood. 

8. The source of the conditional mood in the Dutch language was the combination 
of the infinitive with modal (preterite-present) verbs, some of which had meanings similar 
to the oblique mood. For example, mid-Dutch: God die moet mi vergheven. 

9. An important stage in the formation (grammaticalization) of the conditional 
mood was the appearance of the conditional mood II, indicating the temporal 
differentiation within the conditional mood, as had already happened in the framework 
of the indicative mood. Due to this, the forms of the conditional mood acquired the 
system of verbal temporal oppositions, while the forms of the oblique mood were 
estranged from it as present and preterite forms developed different modal meanings. 

10. There is a certain analogy in the formation of the oblique mood of Dutch and 
English. There is a general tendency to form analytical constructs by combining 
preterite-present (modal) verbs with different forms of infinitive, which bear not only 
lexical differentiation but also temporal difference. Their connections at the Proto-
German and West German levels are of interest for further research.  
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1. За умови формального визначення знака як представника 

(заступника) думки (поняття, образу), як матеріально-ідеальної одиниці 
системно організованого коду, до знаків відносять, окрім слів, жестів, 
сигналів тощо, також і гроші.  

2. Грошова культура слов’янства як частина матеріальної культури 
заглиблена до ментальних процесів людства та семіосфери культури. Вона 
є представленою категоріями абстрактно-понятійного, наукового мислення 
із синкретичним семіотичним статусом та, водночас, є опредметненою 
матеріальними носіями соціокультурної інформації.  

3. Лінгвосеміотичний аналіз як допоміжний у 
лінгвокультурологічних дослідженнях з вербалізації знаків грошової 
культури слов’янства дозволяє вибудувати ряд характерних термінів на 
позначення грошових знаків: економіко-соціальний термін «знак вартості», 
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етико-аксіологічне визначення «знак цінності», історично обумовлена 
метонімія «знак золота», похідні та освоювані сучасним електронним 
суспільством номінації «знак грошей», «знак грошових відносин» (як «знак 
знака»).  

4. Мовознавчий опис вершин семіотичного трикутника Г. Фреге 
дозволяє відзначити, що одна і та сама сутність у цьому трикутнику є 
смислом стосовно форми (білатеральна теорія знака) і, разом з тим, 
концептом стосовно денотату (чотири- та багатолатеральні теорії). Знак 
сприяє розкриттю особливостей концептуальної картини світу носіїв мови, 
а лінгвокультурний концепт отримує знакову природу. Навіть у визначення 
культури закладається інформаційно-семіотичний аспект вивчення 
знакових засобів та накопичуваних за їх допомоги інформації та ціннісного 
досвіду людства.  

5. Лінгвоконцептуальний статус грошових знаків слов’янства 
визначено у межах концептосфери грошових відносин, яка знаходиться під 
впливом англо-американської мовно-ментальної традиції із рисами 
антропоморфізації і сакралізації матеріального та включає базовий концепт 
ГРОШІ із протирічною аксіологією, універсальний протоконцепт 
БАГАТСТВО у кореляції з іншими концептами та лінгвокультурними 
типами, що відбивають грошову культуру слов’янства: ПРАЦЯ / РОБОТА, 
ЧАС, ВЛАСНІСТЬ / МАЙНО, ВЛАДА, ЗДОРОВ’Я, ТОРГІВЛЯ, 
ПОСЛУГА, КУПІВЛЯ VS. ПРОДАЖ, ШЛЯХЕТНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, 
ДОВІРА, СИЛА, СЛАВА, ЩАСТЯ, ВОЛЯ VS. НЕВОЛЯ, ЗЛОЧИН, ГРІХ, 
ХАБАРНИЦТВО, ОБМАН, НЕБЕЗПЕКА, із концептами сучасності 
ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, ЛІДЕРСТВО, ПАРТНЕРСТВО VS. КОНКУРЕНЦІЯ, 
ІНВЕСТИЦІЇ, РИЗИК, УСПІХ, АМЕРИКА, ЄВРОПА, ДОЛАР, ЄВРО, 
також із лінгвокультурними типами КУПЕЦЬ, ДІЛОВА ЛЮДИНА, 
ПІДПРИЄМЕЦЬ, БІЗНЕСМЕН та трансцендентно у діадах СВОЄ VS. 
ЧУЖЕ, ДОБРО VS. ЗЛО, ДОЛЯ VS. НЕДОЛЯ, ВЕРХ VS. НИЗ, БОГ VS. 
ДИЯВОЛ, ЖИТТЯ VS. СМЕРТЬ. 

6. Визначення типологічних ознак грошових знаків як семіотичних 
компонентів включає опис знаків-ікон, знаків-індексів, знаків-символів із 
природністю / конвенційністю зв’язку між формою та змістом, які 
знаходять мовне вираження у різних типах сучасного дискурсу.  
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ГЕШТАЛЬТНА МЕТАФОРА ДІМ-МОГИЛА У СЛОВ’ЯНСЬКИХ І 
БАЛКАНСЬКИХ МОВАХ 

 
Ключові слова: назва дому, домовина, метафора, слов’янські мови, 

балканські мови. 
 
Ключевые слова: названия дома, домовина, метафора, славянские 

языки, балканские языки. 
 
Key words: name of the house, tomb, metaphor, Slavic languages, Balkan 

languages. 
 
 

1. Українську назву домовина “могила” утворено суфіксальним 
способом за метафоричною асоціацією з останнім домом. М. Фасмер 
трактує вживання слів домовина, домовище у значенні “могила” як 
евфемізм.  

П. Гриценко наводить домовище “труна” серед архангельсько-
українських лексичних паралелей, що зазвичай свідчать про 
поширення лексеми за часів Київської Русі. Українські етимологи 
підтверджують східнослов’янське поширення перенесення “дім” - 
“могила” паралелями з російським домовище, домовьё та білоруським 
дамоўка. Подібна асоціація відома також у римлян, де могила 
евфемістично визначалася як domus aeterna “вічний дім”. У бойків 
домовину евфемістично називають біла хата.  

Б. Грінченко наводить записаний М. Номисом на Поділлі вираз з 
перенесенням семантики, заснованим на протиставленні сем 
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“тимчасовість” і “вічність”: “Хати наші на цвинтарі, а вас прошу до 
куреня”.  

Т. Цив’ян відзначає опосередковану експлікацію домовини через 
дім в албанських загадках, де труна змальовується як дім, повний 
кісток або без вікон і дверей.  

У македонських загадках домовина зображується як дім, у який 
заходять, та вже не виходять: в енго само се влегвит, а не се излегшвит. 
У балканських загадках відзначається, що на противагу дому для 
житла, домовина виготовляється людиною не для себе, а для іншого: 
“тому, хто її робить, вона не потрібна; а той, кому вона потрібна, її не 
побачить”. 

2. У сербській мові форма домовина, у боснійському, 
хорватському, словенському та лужицькому варіантах domovina, має 
значення “батьківщина”.  

У південно- і західнослов’янських мовах актуалізується 
розширення пропрієтативно-просторової семи у напрямку “свій 
індивідуальний захищений простір людини” – “весь свій залюднений 
простір, батьківщина”.  

3. В українській картині світу категорії початок/кінець, 
життя/смерть опредмечуються через дім, який є одиницею виміру 
життя.  

Людина народжується і живе в родинному домі, а після смерті 
одержує свій останній власний, ні з ким не поділений дім – домовину. 
Дім – це простір, що забезпечує життя, а домовина – останній притулок, 
останній дім.  

Суфікс –ин надає українському слову семантичний відтінок 
одиничності, домовина – індивідуальний дім, кожний вмирає на самоті. 
Т. Цив’ян звертає увагу на аналогію домовини з колискою та 
материнським лоном у балканському фольклорі.  

На цій підставі у румунів засвідчено традиційну заборону 
повністю білити нову хату, слід лишити трохи небіленого місця, щоб 
ніхто не вмер.  

Таким чином дім ототожнюється з життям, виступає його мірою. 
Дім як семантична універсалія осмислюється як початок і кінець життя, 
асоціюється і з колискою, і з домовиною, і водночас у семантиці дома 
існує протиставлення індивідуальність – родина – батьківщина. 
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РЕСТАВРАЦІЙНІ ТЕРМІНИ-КОМПОЗИТИ 
 
 
 
Ключові слова: реставраційний термін, композит, основа, походження, 

іншомовний, питомий.  
 
Ключевые слова: реставрационный термин, композит, основа, 

происхождение, иноязычный, исконный. 
 
Key words: term of restoration, composit word, stem, origin, foreign language, 

original. 
 
 
1. Термін «композит» в українському мовознавстві 

використовується найчастіше у значенні складного слова, утвореного 
способом основоскладання. 

2. У сучасній мовній практиці цей спосіб словотворення є 
найбільш активним після афіксації. Саме так побудована й значна 
кількість досліджених термінів (з-поміж реставраційних термінів їхня 
частка становить понад 10 %). 

3. Серед способів творення реставраційних термінів-композитів 
найпоширенішим є з’єднання основ за допомого інтерфікса о, е (є): 
дрібносітчастий, кислототривкий, світлостійкість. 

4. З точки зору походження переважають терміни, обидва (або 
більше) компоненти яких – іншомовні елементи (37 % від 
досліджених – психрометр, транскристалітний). Трохи менше – 
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обидва компоненти питомі (33 % – середньосітчастий, чужорідний), 
ще дещо менше – сполучення іншомовного й питомого походження 
(30 % – мікротріщина, паперодоливний), причому іншомовний 
елемент, як правило, стоїть перед питомо українським; випадки 
передування українського компонента нечисленні 
(слабоконтрастний).  

Саме терміни, які мають обидві питомі основи, є компонентами 
словосполучень-ідіом: рівноміцний папір, паперодоливна машина, 
пило-жирове забруднення, грубосітчастий кракелюр, дахоподібний 
кракелюр. 

5. Більшість дослідників термінів-композитів вважає, що складне 
слово формує нове поняття, яке відрізняється від кожного з понять, 
носіями яких виступають з’єднувані основи окремих слів. Явища 
метафори або метонімії не є характерними для реставраційної 
термінології. Так, паперодоливна машина призначена саме для 
доливання паперу, а пило-жирове забруднення дійсно є забрудненням 
від пилу та жиру. 

6. Реставраційні терміни-композити, як, врешті, й складові інших 
терміносистем, у переважній більшості представлені прикметниками, 
котрі виступають як компоненти терміносполучень, та іменниками. 
Терміни-іменники жіночого та середнього роду позначають переважно 
властивості та процеси (біоруйнування, зносостійкість, 
світлотривкість), іменники чоловічого роду називають предмети або 
прилади (вологомір, мікротампон, психрометр). 

7. Компоненти термінів-композитів поєднані між собою 
підрядним (кислотостійкий, життєдіяльність) та сурядним 
(санітарно-гігієнічний, температурно-вологісний) зв’язком, подібно 
до співвідносних із ними елементів словосполучень (стійкий до 
кислоти, життєва діяльність, санітарний і гігієнічний, 
температурний і вологісний). 

8. Характерною ознакою терміноскладання в сучасній 
українській мові є продуктивність певних іншомовних 
терміноелементів. Для реставраційних термінів найактивнішими є 
початкові частини складних слів мікро- та біо- (мікротріщина, 
мікрохімічний, біодеградація, біоураження), що відповідає суті 
реставраційної діяльності. 
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МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗУ САДУ У МІФОСВІТІ ОЛЕКСІЯ 
ДОВГОГО 

 

Ключові слова: міф, міфологема, природа, сад, мовна картина світу, поезія 
Олексія Довгого 

 

Ключевые слова: миф, мифологема, природа, сад, языковая картина мира, 
поэзия Алексея Довгого. 

 

Key words: myth, mythologema, nature, garden, language world model, Oleksii 
Dovhiy's poetry. 

 

1. Поняття «міф» належить до найбільш вивчених нині у межах різних 
дисциплін – від філософії до лінгвістики. Більшість науковців розуміють його як певну 
систему узагальненого емпіричного досвіду людства, отриманого внаслідок 
споглядання природних процесів та надання складникам цієї системи антропоморфних 
рис. У межах означеного поняття виділяють такі складники, як міфема і міфологема, 
які, у свою чергу, пов’язуються дослідниками з поняттям «концепт». 

2. Одним із найбільш виразно репрезентованих у концептуальній картині 
світу ліричного героя Олексія Довгого виступає образ саду. Зазначений образ, на 
думку дослідників, загалом характерний як для українського світогляду, так і 
літератури. Зазначений образ має досить давню язичницьку, а згодом і 
християнську історію. Так, у язичницькій картині світу він виступав еманацією 
Світового Дерева, тоді як у християнській досить тісно пов’язувався з Біблійним 
Едемським садом. На нашу думку, в обох випадках простежуємо тлумачення цього 
образу як певного сакрального локусу, символу гармонії внутрішнього світу. 

3. У поетичній мові Олексія Довгого цей поетичний образ має 
різноаспектне тлумачення. Зокрема, у поезії «Сняться мені дерева» автор 
вдається до інтерпретації саду як символу пам’яті, що надає згаданому локусу 
певного відтінку ідеалізації – усвідомлення ліричним героєм його як місця 
розташування різних видів рослин та птахів (дерев, птиці, вики, лісів кленових, 
парості-луговиці). Посилення цього символічного акценту досягається 
уведенням у текст анафорично повторюваного дієслова «снитися», порівняймо: 
«Сняться мені дерева. // Сняться сади і птиці. // Сняться шовкові хвилі // на 
зеленавій виці. // Сняться ліси кленові. // Пахощі лісу-глиці. // Сняться вологі очі // 
парості-луговиці». Досить цікавою видається вербалізована кореляція образів 
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саду та лісу у творчості поета. Саме образ лісу, вважаємо, посилює відчуття 
ліричним героєм саду як сакрального локусу, адже відоме тлумачення 
відповідного архетипу як трансцендентного, священного місця – межі між 
світами, у якому знаходяться джерела живої і мертвої води, численні провідники 
у потойбічних світ та відома з казок хатина із відьмою, яка часто і виступає 
художнім утіленням містичного порталу.   

4. Зазначений образ у низці інших поетичних контекстів виступає вже не 
скільки сакральним традиційним локусом-умістилищем низки об’єктів 
дійсності – він усвідомлюється ліричним героєм як символ ідеального світу, 
наповненого гармонією. Таке символічне бачення цього образу розгортається 
перед читачем через репрезентацію явищ природи (росний сад, диму цівка), 
акустичних і візуальних характеристик (стишується, рівніша) та назв предметів 
побуту – страв і напоїв (юшка, перцівка): «Поволі росний стишується сад. // 
Рівніша над багаттям диму цівка. // Чека на теслів юшка і перцівка, // І 
запахущий дідів самосад», – пише поет. Посиленому вияву згаданої інтерпретації 
сприяє контекстуальне введення поетом низки лексем на позначення 
контекстуальних образів хати та діда, де перший символізує проєкцію 
макрокосмосу на мікрокосм, а другий є еманацією архетипу Великого Батька, 
читаємо: «В селі будує хату дід-чабан. // Не хату – палац зводить аж під хмари. // 
Зірок над нею сходяться отари, // Коли в долини осіда туман…». 

5. У деяких поетичних контекстах образ саду втрачає у свідомості 
ліричного героя поета зв’язок із позитивним терапевтичним началом, набуваючи 
деструктивних акцентів та конотацій. Зокрема, у поезії «Січневої ночі» читач 
зустрічає образ білого саду, який, попри передбачувану, на перший погляд, 
виключно позитивну конотацію, у нашому контексті набуває цілком 
протилежних авторських акцентів, оскільки контекстуально корелює з образами 
зими та ночі, порівняймо: «І там, в краю далекому, як вічність, // Знов буде 
січень, і вікно, і ніч, // І білий сад, і сутінок незвичний // Тулитиметься холодно 
до віч…». Бачимо, що зміна конотації додатково посилюється митцем уведеними 
ним номінаціями на позначення температурних та погодних характеристик, 
асоційованих із відповідною порою дня. 

6. Під час проведеного дослідження особливостей вербалізації образу саду в 
поетичній мові Олексія Довгого було з’ясовано, що в більшості випадків для ліричного 
героя цей образ виступає символом потойбічної дійсності – трансцендентного світу, 
наповненого різного ґатунку міфологічними істотами. В одному випадку зазначений 
локус інтерпретується ним як ідеальний символ упорядкованості всесвіту, а в іншому – 
як печальна реальність загибелі та кінця життя.  
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1. У лінгвістичному вжитку терміни укр. епонім і епонімія, як і їхні 
іншомовні відповідники, мають різні значення. У нашій розвідці ми 
використовуємо дефініцію епоніма як лексеми чи фраземи, утвореної від 
(чи за допомогою) оніма шляхом певного переосмислення семантики 
останнього. Епонімія як дериваційне відношення між (похідним) онімом і 
(твірним) епонімом включає, крім цих крайніх членів, також зв'язок інтра- 
та екстралінгвістичної мотивації між ними.  

2. Одним із можливих параметрів семантичного моделювання явища 
епонімії в одній чи кількох мовах є ідеографічна характеристика твірних 
та/чи похідних складників епонімічного співвідношення. Тут ми 
зосередимося на методологічних проблемах, пов’язаних із першими з них.  

3. Починати класифікацію твірних щодо епонімів пропріальних 
одиниць видається доцільним із поділу їх з використанням відомого в 
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теоретичній ономастиці протиставлення реаліонімів (назв реальних 
об’єктів) і міфонімів (назв уявних неіснуючих об’єктів). При цьому слід 
брати до уваги плинність цього протиставлення в культурноісторичній 
перспективі і гетерогенність класу міфонімів. Так, для носіїв міфологічного 
світобачення відповідні об’єкти (напр., носії імен грецьких богів та інших 
міфічних персонажів) були цілком реальними, натомість для пізнішого 
світосприймання перші були нереальними, а інші – легендарними, тобто 
такими, реальність яких не була засвідченою деінде. Двоїсту реальність 
можна вбачати в назвах інтенціональних (за Р. Інґарденом) об’єктів, і т. д. 
Доцільним, отже, видається докладніший аналіз риси «не-/реальність 
денотата», приписуваної онімам, з метою доповнення й уточнення 
відповідного класифікаційного параметра. 

4. Реаліоніми і міфоніми допускають подальшу класифікацію; 
приміром, перші з них можна віднести до підкласів антропонімів (включно 
з псевдонімами), ергонімів, етнонімів, зоонімів, космонімів, топонімів, 
хрононімів та хрематонімів. Проблемним тут може виявитися пропріальний 
статус певної одиниці: адже з погляду денотації оніми також не є цілковито 
гомогенним класом, а ознаки приналежності до цього класу є не лише 
множинними (причому як змістовими, так і формальними), а й 
суперечливими: у низці мов операційним формальним критерієм 
ідентифікації одиниці як оніма є написання її з великої літери, але 
денотативно класи таких одиниць у різних мовах виявляють певні 
відмінності (а щодо німецької мови, де з часів Реформації всі іменники 
пишуться з великої, цей критерій узагалі не діє).  

5. Ідеографічна характеристика твірних щодо епонімів пропріальних 
одиниць може включати і кількісну оцінку за різними параметрами, пор., 
напр., кількість епонімічних утворень від певного оніма та різних 
ономастичних угруповань, які виділяються за тією чи іншою ознакою чи 
сукупністю таких ознак; можна також і кількісно зіставляти епонімічні 
деривати певного оніма (онімів) із похідними, які не відповідають критеріям 
епонімії.      

6. Last not least, бажано, щоб тематико-ідеографічна характеристика 
твірної щодо епоніма пропріальної лексеми передбачала і критику джерел, 
де висвітлюється походження або цього оніма, або твірного епоніма, або ж 
обох: помилки і неточності є можливими навіть у найавторитетніших із них, 
тож слід завжди бути пильним у цьому плані. 
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1. Сучасна реклама є унікальним знаковим культурним явищем, а 

рекламний текст все частіше стає об’єктом едиції українських та зарубіжних 
лінгвістів. Основною функцією реклами лишається стимулювання і 
збільшення купівельної спроможності населення, однак варто зазначити 
про вплив реклами на формування стилю життя людини та способи 
сприйняття людиною світу.  

2. Реклама є різновидом масової комунікації, засобом 
міжкультурного спілкування, а рекламні тексти стали об’єктом дослідження 
соціологів, культурологів, політологів, лінгвістів; все частіше вони 
привертають увагу лінгвокультурологів, оскільки зосереджують у собі 
інформацію про систему цінностей людини і соціуму.  

3. Рекламний текст є кластером лексичних одиниць, що акумулює 
лінгвоментальний стереотип, який є домінантним для певного соціуму, і 
опертя на який забезпечує успішність рекламної кампанії. Однак варто 
пам’ятати, що вдала реклама здатна «формувати» певні стереотипи, 
впливати на зміни в мовній картині світу.  
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4. Дослідження рекламного тексту та його ефективності перш за все 
пов’язане з тим, як інформація сприймається реципієнтом та чи є вона 
істинною, оскільки рекламні матеріали неминуче навіюють неусвідомлені 
емоційно заангажовані образи, тому що: а) загальна емоційна реакція на 
рекламу того чи іншого товару автоматично переноситься на сам товар і 
впливає на вибір споживача; б) емоційна пам’ять є одним із найстійкіших 
різновидів пам’яті, при цьому особливо закарбовується в пам’яті «шокуюча 
реклама», яка супроводжується скандальними, епатуючими чи 
провокуючими формами презентації; в) емоції є сильнішими та 
безпосереднішими, ніж логічні розмірковування, тому їх легше 
змоделювати.  

5. Основне змістове навантаження у рекламному тексті несе лексика, 
яка поділяється на три групи: а) назви рекламних об’єктів; 
б) загальновживана, необхідна для опису об’єктів, що рекламуються, 
здебільшого оцінна, експресивна; в) професійна лексика рекламного 
менеджменту – процесу та засобів рекламної діяльності. Зауважимо, що 
рекламний лексикон не має чіткого тематичного розподілу спеціалізованої 
лексики, у рекламному тексті можуть застосовуватись терміни різних 
галузей знань; часто в рекламному повідомленні переважна більшість 
термінів може бути позбавлена семантичного наповнення й 
використовуватися лише як стилістичний прийом.  

6. Рівень кодування рекламної інформації забезпечує апелювання 
реклами до категорій символу і знаку, зокрема: насичення рекламного 
тексту традиційними символічними об’єктами й реаліями; продукування 
символічних персонажів, які уособлюють товар; позиціювання 
рекламованого об’єкта як символу певного почуття, якості, способу життя. 
При цьому рекламний міф послуговується як групою архетипових символів 
(укорінених в одвічних, зокрема міфологічних, уявленнях людини, її 
художньо-світоглядному досвіді), так і символами культурними 
(виробленими в пізніші часи під впливом цивілізаційних процесів і явищ). 
Рекламний дискурс останнього періоду позначений поєднанням 
глобалізаційного та національного дискурсів та формуванням домінантних 
міфологем (родина, Батьківщина, дружба, свобода, свято, чоловіче та 
жіноче єство), зумовлених українськими суспільно-історичними, 
політичними, психологічними, соціокультурними реаліями. 
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ТЕРМІНОЗНАК ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ОДИНИЦЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО 
КОРПУСУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Ключові слова: юридичний термін, паралельний корпус текстів, переклад, 

фрейм, сема. 
 
Ключевые слова: юридический термин, параллельный корпус текстов, 

перевод, фрейм, сема. 
 
 
Key words: law term, parallel corpus, translation, frame, seme. 
 
 
1. Професійна метамова характеризується наявністю термінів та 

термінологічних конструкцій, що відтворюються в мовленні та 
належать до концептуального простору метамови конкретної наукової 
галузі. Такий простір означений набором концептів, що дозволяє 
безпомилково класифікувати приналежність мовного твору до сфери 
певної професійної комунікації. Так, для метамови юриспруденції 
одним із визначальних типів концептуально-фреймових одиниць є 
назви правничих професій та найменування осіб за функціями та 
характеристиками в юридичних процесах. 

2. У межах дослідження уточнено зміст поняття термін у 
вітчизняному мовознавстві, досліджено лексико-семантичні 
особливості терміна, що аналізується (a perpetrator), в мові оригіналу 

Секція 4: 
Актуальні питання перекладознавства та 

методики навчання мов  
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(англійській) і мові перекладу (українській), зіставлено та 
проаналізовано дані лексикографічних джерел і корпусу паралельних 
текстів щодо змісту та варіантів перекладу досліджуваної 
термінологічної одиниці. 

3. Одним із ефективних і продуктивних інструментів роботи 
з термінологічною одиницею і цілим спеціальним текстом є корпус 
текстів. Аналіз й уточнення значень терміноодиниць через автоматичне 
вилучення семантичної інформації, автоматична ідентифікація й 
класифікація нової спеціальної лексики, автоматична комплексна 
обробка фахових текстів, машинний переклад професійних текстів – 
такі та подібні завдання можуть бути виконані із залученням 
паралельних корпусів професійних текстів у комплексі з 
компонентним аналізом із опорою на словникові дефініції. 

4. Для перевірки продуктивності застосування корпусного 
підходу до перекладу юридичного терміна аналізу піддається лексична 
одиниця a perpetrator, яка входить до когнітивної моделі 
ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС – АГЕНТ / СУБ’ЄКТ ДІЇ, що формується в 
юридичному дискурсі, функціонує в когнітивному контексті 
юриспруденції та складається з фреймів – назв осіб-учасників 
юридичних процесів. 

5. Проведений разом із корпусним компонентний аналіз із 
опорою на словникові дефініції демонструє, що при перекладі терміна 
не тільки відтворюється об’єктивна складова його семантики, а й 
з’являються відбитки індивідуального уявлення перекладача про зміст 
терміна, яке реалізується в актуалізації певних вузлів фрейму при 
сприйнятті терміна мовою оригіналу й обранні для нього варіанту в 
мові перекладу. 

6. Аналіз термінознака за словниками різних типів та 
співвіднесення цих даних із матеріалами корпусу паралельних фахових 
(юридичних) текстів продемонстрував відсутність у словниках певних 
варіантів перекладу терміна, що аналізується. Перспективою 
подальшого дослідження вбачається залучення корпусів паралельних 
текстів фахових метамов в якості джерел для уточнення та обрання 
найбільш точних варіантів перекладу термінів, поповнення 
термінологічних та перекладацьких словників, розроблення тезаурусів 
окремих предметних галузей. 
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МЕТОД ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЙОГО ПРИЙОМИ НА 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ІНОЗЕМНОЇ 
 
Ключові слова: метод проєктів, проєктна діяльність, проєкти, 

презентація, відеоролик. 
 
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, проекты, 

презентация, видеоролик. 
 
Keywords: project method, project activity, projects, presentation, video. 
 
1. Сьогодні в Україні навчаються студенти з понад 100 різних країн. 

Іноземні студенти можуть обирати, якою мовою здобувати освіту в Україні 
(англійською, українською, російською), але все одно всі вони вивчають 
українську (в різних об’ємах). Тому для викладачів української мови як 
іноземної дуже важливо визначити саме ті методи і їх прийоми, які будуть 
найрезультативнішими.  

2. Проєктування – це спеціальна, концептуально обумовлена та 
технологічно забезпечена діяльність, що спрямована на створення образу 
бажаної системи в майбутньому. Для успішної реалізації навчального 
проєкту потрібні такі умови: наявність значущої у творчому, 
дослідницькому плані проблеми; уміння викладача ставити ключові 
запитання; практична значущість очікуваних результатів; самостійна 
робота студентів на занятті або поза ним; структурування змістовної 
частини проєкту (етапи, завдання, розподіл ролей тощо); використання 
дослідницьких методів; застосування комп'ютерних технологій (для 
пошуку інформації, спілкування з іншими учасниками проєкту, створення 
кінцевого продукту проєкту). 

3. Метод проєктування дозволяє іноземним студентам самостійно 
сформулювати проблему, зібрати та проаналізувати необхідну інформацію, 
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зробити висновки та представити наочно результат проведеної роботи. Так, 
здобуваючи досвід із заданої теми, вони підвищують свій мовний рівень, 
отримуючи основи фонетики, граматики, лексики, стилістики української 
мови. Проєкт дозволяє не тільки отримати нову інформацію, а й 
переосмислити її, творчо опрацювати, перетворити в наочність (сценарій, 
ролик, презентацію, доповідь, виступ і т. ін.), а головне – представити перед 
іншими іноземними студентами свою роботу.  

4. Теми проєктів викладач пропонує студентам на вибір, але 
необхідною умовою є їх відповідність вікові та зацікавленням іноземних 
студентів. Варто їх детально обговорити, узгодити умови і терміни 
виконання, варіанти представлення матеріалу. Необхідно проконсультувати 
іноземних студентів щодо структури роботи, етапів роботи над проєктом.  

5. Іноземним студентам на практичних заняттях з української мови 
можна запропонувати такі види проєктів: відеоролик про музей Києва чи 
прогулянку містом (у такому завданні студенти повинні продумати 
сценарій свого ролику, зняти його, а також озвучити українською мовою); 
інтерв’ю (як варіант – анкетування), результати представляють у вигляді 
презентацій PowerPoint з діаграмами, таблицями, статистичними даними та 
ін.; проєкти, які пов’язані зі спеціалізацією студентів (наприклад, для 
іноземних студентів Інституту міжнародних відносин пропонуємо теми: 
“Міжнародні відносини між Україною і Францією”, “Дружні відносини 
України з Грузією”, “Сучасний розвиток міжнародного права”, 
“Міжнародні економічні відносини країн Євросоюзу” та ін.), або на 
побутові теми (“Екологія в Україні”, “Рівень освіти в Україні”, “Життя в 
мегаполісі”, “Транспортна система Києва”, “Мій вільний час” та ін.) та ін. 
Можна запропонувати студентам старших курсів передати досвід 
першокурсникам. Вони із захопленням візьмуться за це, якщо дати їм такі 
теми: “Навчання в університеті імені Тараса Шевченка”, “Де ми 
відпочиваємо у вільний час”, “Що варто відвідати в Україні” та ін.  

6. Для досягнення цієї мети ми використовуємо метод проєктів, 
оскільки він допомагає сформувати комунікативну компетенцію студентів. 
За його допомогою можна виконувати безліч завдань і ефективно досягати 
успіху у вивченні української мови як іноземної. Важливими є професійна 
спрямованість проєктної діяльності, застосування української мови як 
засобу міжкультурного спілкування, можливість висловити свої 
переживання або певні висновки щодо освіти в Україні. 
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УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ НОВОГО ЗАВІТУ 

 
Ключові слова: переклад Біблії, теологічна лексика, грецька мова Нового 

Завіту, ταπεινοφροσύνη, σωφροσύνη.  
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Нового Завета, ταπεινοφροσύνη, σωφροσύνη. 
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σωφροσύνη, ταπεινοφροσύνη. 
 
1. Буквалізм є однією з визначних рис перекладів Нового Завіту 

давніми мовами, наприклад, латинською чи старослов'янською. У сучасних 
біблійних перекладах спостерігається тенденція до ретельного підбору 
точних смислових відповідників слів оригіналу, наскільки дозволяють 
лексичні можливості мов та компетенція перекладача. 

2. Старослов'янські переклади Біблії, Біблія Короля Якова та Біблія 
Мартіна Лютера попри певний буквалізм стали епохальними явищами у 
розвитку національних мов. І хоча сучасні біблійні переклади не мають 
такого впливу на становлення мов, однак, вважаємо, дослідження способів 
передачі біблійної лексики сприяє усталенню її уживання у цільових мовах 
перекладу, уточненню її семантики та розробленню теологічної 
термінології. 

3. Перший повний переклад Біблії українською мовою з мов 
оригіналу був виконаний у ІІ пол. ХІХ ст. П. Кулішем, І. Пулюєм та 
І. Нечуй-Левицьким (опублікований у 1903 р., КПЛ). У цей час побачив світ 
також український переклад Євангелія, здійснений П. Морачевським 
(опублікований у 1906 р., ПМ). У ХХ–ХХІ ст. українською мовою були 
видані повні переклади Біблії з мов оригіналу: переклад І. Огієнка (1962 р., 
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ІО), І. Хоменка (1963 р. ІХ), Р. Турконяка (2000 р., РТ), Українського 
Біблійного Товариства (2011 р., УБТ) та О. Гижі (2013 р., ОГ). 

4. В усіх згаданих перекладах містяться численні розбіжності у 
перекладі теологічної лексики. Для ілюстрації наведемо варіанти перекладу 
ταπείνωσις / ταπεινοφροσύνη і σωφροσύνη у порівнянні з перекладами на інші 
мови. 

5. Грецькі слова ταπείνωσις / ταπεινοφροσύνη у Вульгаті послідовно 
перекладаються як humilitas, а у церковнослов'янських перекладах – як 
смирение / смиренномудрие без урахування контекстуальних значень. Те ж 
саме спостерігаємо у випадку перекладу σωφροσύνη:  у Вульгаті –  sobrietas, 
у церковнослов'янських перекладах – целомудрие. 

6. Українські біблійні переклади ХІХ ст. (ПМ, КЛП) тяжіють до 
вживання лексем смирення, а також застарілих смирнота, смирність для 
відтворення позитивної та нейтральної семантики ταπείνωσις / 
ταπεινοφροσύνη (а подекуди і негативної семантики), натомість переклади 
ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. (ІО, ІХ, ОГ, РТ, УБТ) надають перевагу 
лексемам покора і покірність, хоча й використовують також лексеми 
сумирність і смиренність (але не смирення). У сучасних перекладах 
випадки вживання ταπείνωσις з негативною семантикою перекладені 
іншими мовними засобами, як правило, відповідно до контекстуального 
значення оригінальних слів, зокрема, лексемами приниження, пониження, 
зневага. 

7. У випадку з відтворенням семантики σωφροσύνη українські 
переклади засвідчують варіативність вибору мовних засобів, 
використовуючи лише часткові семантичні відповідники до σωφροσύνη 
(скромність, чистота, цнотливість, розвага), що свідчить про 
неусталеність української богословської термінології та знаходження її на 
шляху становлення. 

8. Отже, поряд з буквалізмом, рисою властивою давнім перекладам є 
лексичне і семантичне калькування та вживання одного відповідника для 
перекладу слова в усіх випадках без урахування контексту. В українських 
перекладах спостерігаємо іншу картину: поряд із неусталеністю 
відповідників і вживанням архаїзмів, церковнослов'янізмів і діалектизмів 
присутня також тенденція до врахування контекстуальних значень, нюансів 
оригінального тексту та, можливо, здобутків екзегези Нового Завіту. 

mailto:o.levko@knu.ua


Міжнародна наукова конференція «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ», присвячена 
90-річному ювілею професора Фіонілли Олексіївни Нікітіної (24.10.1929 р. – 14.09.2019 р.)  

Київ, 16-17 квітня 2020 року: 70-71
 

 

___________________________ 
© Оксана Сніговська, snigovska@ukr.net, Андрій Малахіті, odessa332005@yahoo.gr  

 

 

70 

УДК 811.142    
Оксана Сніговська, snigovska@ukr.net  
кандидат педагогічних наук, доцент,  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,  
 

Андрій Малахіті, odessa332005@yahoo.gr  
старший викладач,  

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
  

«ЧЕРВОНА» ОДЕСА ОЧАМИ Н. КАЗАНДЗАКІСА: 
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ ДВОСВІТ АВТОРА (на матеріалі 

тревелогу «Подорожуючи: Русія») 
 
Ключові слова: Одеса, Казандзакіс, «Філікі Етерія», «Червона хустина», 

сценарій, листи. 
 

Ключевые слова: Одесса, Казандзакис, «Филики Этерия», «Красный 
платок», сценарий, письма. 

 

Key words: Odesa, Kazantzakis, «Filiki Eteria», «Red Scarf», script, letters. 
 

1. Грецькі дослідники К. Дімадіс і Е. Теліоні розглядають книгу 
«Подорожуючи: Русія» Н. Казандзакіса як художній твір. Натомість жанр, 
організація матеріалу (відповідно до просторових переміщень автора), розповідь 
від першої особи, теми (історія, культура, мистецтво, архітектура, соціально-
політичне становище в країні тощо) свідчать про те, що правомірно було б 
віднести твори циклу і до публіцистичного стилю. Подорож у просторі дозволяє 
авторові з’єднати континенти, а в часі – збудувати мости крізь століття, 
відкриваючи нові світи й обрії. Як мандрівник і письменник, Н. Казандзакіс 
завжди відчував потребу заповнювати порожнини, білі плями – історіями і 
образами. Через це і народжувався особливий літературний казандзаківський 
простір, у якому поєднувалося фактичне (те, що є) і можливе, фантастичне (те, 
чого немає в романах). Принцип його авторської роботи сформувався як 
перенесення з реальності до літературно-фікціонального простору. Так, у 
тревелозі «Подорожуючи: Русія» його спостереження поєдналися з враженнями, 
а документальні нариси – з поетичними образами. Межа між історичними 
фактами і авторською вигадкою залишилася незримою, увиразнилася поетика 
документально-художнього «двосвіту» письменника. 

2. У своєму творі автор порівнює місто з палатою хворого, який ледь не 
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помер. Нарешті, в нього спав жар і він почав їсти і розмовляти. Метафоричний 
казандзаківський світ малює читачеві опозицію «померлий Відень з барами, 
циганською музикою, жінками, запахами квітів, поту і кокаїну» – «героїчна 
поранена Одеса, що починає жити». Він приписує місту велику кількість 
характерних рис, властивих людському тілу, уживаючи для цього різні лексичні 
засоби. Отже, «червона» Одеса зображується пораненою живою істотою, 
спроможною ще реагувати на революційні зміни. Описуючи побачене, автор 
доповнює фрейм «містолюдина» слотами, пов’язаними з образом людини, а 
саме: «тіло», «жили», «кров». До того ж, до нашого аналізу потрапляє інша 
казандзаківська опозиція «євреї – греки – руські / українці»: «Порода руська 
справила на мене дивовижне враження: дикі, примітивні, брутальні, чоловіки – 
суцільний морок, жінки – всі борзі с(...). Як вони ступають, немов корови, важкі 
і туманні, натовпуються разом і ходять стадом… Якби я народився руським! Я 
робив би великі речі, я став би головою незчисленного стада». Утім опозиція 
греки – росіяни / українці – євреї, як і Європа / Греція – Русія, Відень – Одеса, 
трактуються номінально, основним завданням письменника бачиться вихід до 
побутових принципів улаштування і трансформації життя простої людини. 

3. На замовлення ВУФКУ Н. Казандзакіс пише сценарій для кінострічки 
«Червона хустина» про революцію 1821 р. та визвольну боротьбу «Філікі 
Етерія». 15 травня 1928 р. він закінчує сценарій, що складався з шести частин, 
перша частина якого була пізніше втрачена. За сюжетом, один із головних героїв 
твору – революціонер Петракас – помираючи, передає криваву хустку 
товаришеві, який має її віддати синові Ламбросу, що мешкає в Одесі. Так, 
Н. Казандзакіс став першим грецьким письменником, який зайнявся 
сценаріографією в ті часи, коли кінематограф ще не набув великого поширення. 

4. Враження від подорожей 1925-26 рр. були опубліковані в газетах 
«Вільне слово» (1925 р.) і «Зоря» (1928 р.). Під час окупації Казандзакіс 
переробив тексти статей, додавши до них спогади від третьої поїздки (1928-
29 рр.), і опублікував тревелог під новою назвою «Подорожуючи: Русія». Скільки 
б автор не намагався залишатися об’єктивним, його творчість не перестає бути 
літературним твором. Проте, використовуючи багатий культурологічний 
контент, він залишається критичним і реалістичним письменником. Через свій 
дискурс Н. Казандзакіс перетворює соціальну реальність і побутові елементи 
того часу в літературні форми книги. Природна манера його письма з 
майстерністю розкриває глибокі знання історії, літератури і культури загалом, 
намагаючись відобразити відмінності різних епох у реалістичному 
етнографічному матеріалі. 
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1. Псевдозапозичення у тому смислі, в якому вони вживаються в 

сучасній зарубіжній лінгвістиці, в українській мові є мало вивченими. 
Маючи справу зі словами, що містять іншомовні компоненти, дослідники 
переважно кваліфікують їх як прямі запозичення, що не лише викривляє 
картину активності реального власного словотворення, а й є джерелом 
помилок при передачі номінацій іншими мовами.  

2. Це можна показати на прикладі порівняно нового слова 
корупціонер, похідного від інтернаціоналізму корупція, однак, на відміну від 
останнього, відомого у відповідній фонетичній формі лише в 
східнослов’янських мовах, у яких воно могло початково виникнути в 
російській мові, поширившись далі на решту мов, хоча не варто відкидати і 
самостійність його творення в українській. В інших слов’янських мовах 
відповідників з подібним морфологічним складом немає. Англ. corrupt, 
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corrupter, corruptor ріднить з укр. корупціонер їх коренева морфема, але є 
відмінність у суфіксах, частиномовній належності, а також у семантиці. Всі 
згадані моменти дають підстави вважати його власним новотвором за 
аналогією з такими іменниками, як колекціонер, реакціонер, функціонер та 
ін.  

3. Псевдозапозиченнями слід вважати також новотвори політикум, 
соціум, які, згідно поширеної практики, внаслідок наявності в них 
запозичених морфем, вважають прямими запозиченнями з латинських 
прикметників сер. р. socium «спільне» та politicum «політичне, державне, 
громадянське» (останнє запозичено латиною з грецької мови). Вони також 
відомі лише в східнослов’янських мовах. Ці номінації варто розглядати як 
самостійні утворення, в яких використані кореневі морфеми соці- та 
політик-, що виділяються в похідних утвореннях з цими коренями, і суфікс 
-ум, представлений у численних іменниках (індивідуум, кворум, колегіум, 
консиліум, консорціум, референдум, симпозіум, форум та ін.). Укр. 
політикум виникло на власному ґрунті наприкінці 1990-х як синонім до 
політичні сили, політики (збірн.). Рос. политикум, шо з’явився на поч. 2000-
х рр., є запозиченням з української мови, що сприймався спочатку як 
оказіоналізм, про що свідчить уживання в лапках, і нині набув експресивно-
стилістичного значення «політичний бомонд».  

4. Укр. соціум могло з’явитися як самостійно, так і частково під 
впливом російської мови. В українській мові воно утверджувалося завдяки 
назвам фахових видань, напр., “Український соціум” (його назва 
англійською  ̶  “Ukrainian Society”, хоча існує згідно з ISSN і “Ukrains’kij 
socium”).  

5. Мотивованість псевдозапозичень як таких, що мають у своєму 
складі добре вкорінені запозичені морфеми, створює враження легкості їх 
перекладу шляхом простої транслітерації. Насправді вони є підводними 
каменями не лише для пересічних користувачів чи перекладачів-
початківців, а й для тих, які професійно займаються справою перекладу 
(пор., неіснуючий в англійській мові еквівалент socium замість англ. society, 
social stratum, community  в перекладному соціологічному словнику 2001 р.). 
Тому псевдозапозичення можна вважати псевдодрузями перекладача, однак 
не в традиційному розумінні цього терміна, а в сенсі спроможності 
спонукання мовця до творення квазіодиниць цільової мови.  
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