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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
УДК 821.161.2.09Антоненко-Давидович 
DOI 10.35433/philology.2(97).2022.7-19 

КОНЦЕПТ "КОЗАК" ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У 
ТВОРЧОСТІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА 

К. О. Білобровська* 

Стаття присвячена особливостям реалізації концепту "козак" у творчості Б. Антоненка-
Давидовича. Творча спадщина митця зосереджує в собі особистий досвід письменника, який 
мав великий вплив на формування його самосвідомості як українця з глибоким закоріненням 
у добу козаччини. Козакоцентризм Б. Антоненка-Давидовича формувався на основі легенд і 
переказів старших представників його родини. Козакоцентризм як усвідомлення себе 
нащадком української нації визначався вже з дитячих років й зберігався протягом життєвого 
шляху письменника. Усвідомлення себе нащадком козацького роду, а також культура 
козацтва, яка стала частиною українського народу, спонукає Б. Антоненка-Давидовича до 
актуалізації цієї тематики у своїй творчості, тому концепт "козак" представлений в усіх 
періодах творчості письменника, зокрема в спогадах "Про самого себе", романі "Нащадки 
прадідів", повісті "Печатка", оповіданнях "Бабині казки", "Крижані мережки", "Слово матері", 
"Шурабуря", деяких віршах автора та ін. 

З’ясовано, що основоположними засадами світогляду Б. Антоненка-Давидовича є 
усвідомлення козацтва як органічної частини української держави, свідоме розуміння міцного 
зв’язку поколінь з історією, мовою, традиціями й звичаями та ін. У художній інтерпретації 
Б. Антоненка-Давидовича доба козацтва назавжди увійшла у свідомість українського народу 
як символ його прагнення до державотворення України, незалежності, оборони рідного слова, 
рідної землі, народу, усвідомлення величі воїна-козака у формуванні національної ідеї, 
активної життєвої позиції громадянина-патріота та ін. 

Концепт "козак" у творчості Б. Антоненка-Давидовича репрезентовано як маркер 
національної ідентичності письменника, що сформований шляхом суспільної консолідації й 
зосереджує у собі сильну внутрішню стійкість та мотивацію, незламне духовне життя, 
міцну віру. Цей концепт у творчості письменника представлений як самоусвідомлення 
належності до нащадків козацького роду, як формування життєвої позиції, як українська 
автентичність. 

 
Ключові слова: концепт, козак, козакоцентризм, історичне минуле, національна 

ідентичність, само ідентифікація 
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(Криворізький державний педагогічний університет), 
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ORCID: 0000-0001-6006-9681 
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THE CONCEPT OF "KOZAK" AS A MARKER OF NATIONAL IDENTITY IN THE 
WORKS OF B. ANTONENKO-DAVYDOVYCH 

Bilobrovska K. O. 

The article highlights the peculiarities of actualizing the concept of "kozak" in the works of 
B. Antonenko-Davydovych. The creative heritage of the artist focuses on the personal experience of 
the writer, who had a great influence on the formation of his self-consciousness as Ukrainian with 
deep roots in the days of the kozak period. B. Antonenko-Davydovych’s kozak centrizm was formed 
on the basis of legends and traditions of senior members of his family. Kozak centrizm as self-
awareness of a descendant of Ukrainian nation was definitive since childhood and was preserved 
throughout the writer’s life. Self-awareness as a descendant of the kozak family, as well as the 
culture of  kozaks, which became part of Ukrainian people, encourages B. Antonenko-Davydovych to 
actualize this theme in his works, so the concept of "kozak" is presented in all periods of the writer’s 
work, in particular, in the memories "Pro samoho sebe" ("On Myself"), in the novel "Nashchadky 
pradidiv" ("Descendants of Great-Grandfathers"), in the stories "Pechatka" ("The Seal"), "Babyni 
kazky" ("Nana’s Tales"), "Kryzhani merezhky" ("Icy Nets"), "Slovo materi" ("Mother’s Word"), 
"Shuraburia" ("Storm"), some author’s poems and other. 

It was found that the fundamental principles of B. Antonenko-Davydovych’s worldview are the 
awareness of the kozaks as an organic part of Ukrainian state, a conscious understanding of the 
strong connection of generations with history, language, traditions, customs and others. The kozak 
period in the artistic interpretation by B. Antonenko-Davydovych has entered the minds of Ukrainian 
people as an ever-lasting symbol of their desire for statehood for Ukraine, independence, defense of 
the native language, native land, people, awareness of the greatness of the kozak soldier in forming 
the national idea, active life position, patriotic citizenship et c. 

The concept of "kozak" in B. Antonenko-Davydovych’s works is represented as a marker of 
national identity of the writer, formed by social consolidation and concentrates a strong inner 
stability and motivation, unshakable spiritual life, strong faith. This concept is presented in the 
writer’s works as self-awareness of belonging to the descendants of the kozak family, as the 
formation of a life position, as Ukrainian authenticity. 

 
Keywords: concept, kozak, kozak  centrizm, historical past, national identity, self-identification. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Доба козаччини в Україні – 
легендарний феномен національної 
історії, боротьби українців за 
національну самобутність й 
незалежність. Услід за цим український 
народ асоціюється як "козацька нація", 
уособлюючи всі найвищі чесноти й 
звитяги козака. 

Творча спадщина Б. Антоненка-
Давидовича – ґрунтовний внесок в 
утвердження та розбудову української 
нації, зміцнення її духовних цінностей, 
розвиток національного відродження, 
формування власної ідентифікації 
українця та ін. Б. Антоненко-
Давидович звертається до історичних 
подій України, зокрема до доби 
славетної козаччини. Зокрема, у низці 
його творів простежуємо 
репрезентацію козацької еліти як 
волелюбних, хоробрих, чесних, 

завзятих, високоосвічених 
представників української нації. 
Козакоцентризм Б. Антоненка-
Давидовича формувався під впливом 
розповідей діда й баби з Недригайлова 
Сумської області. Козакоцентризм як 
усвідомлення себе нащадком 
української нації визначався вже з 
дитячих років й зберігався протягом 
життєвого шляху письменника. 
Звернення до "теми козацтва свідчить 
про те, що ця суспільна верства є 
прообразом тієї рушійної сили, яка 
здатна на побудову української 
держави" [17: 168], є силою нації. 

У нарисі "На шляху до легкої слави", 
що належить до збірки "В літературі й 
коло літератури" 1964 р., Б. Антоненко-
Давидович в одному з підрозділів 
"Літературна Січ й новітнє 
козакування" метафорично називає 
Запорізьку Січ літературною Січчю, а 
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царину людської діяльності – 
козакуванням і пояснює власне 
покликання, що "корінням своїм сягає 
глибини витоків народу" [9: 35] – 
боротися й боронити свободу як 
ключову засаду існування нації: "Цей 
наш масовий потяг у літературу – це є 
продовження колишнього потягу на 
Січ, у степ, на волю. Це ніби новітнє 
козакування, і література стала ніби за 
нову Січ, куди линуть і "слави 
добувати", і "ворогові помститись", і від 
нещасного кохання та всякої журби 
рятуватись" [2]. 

Культура козацтва мала вплив на 
формування самосвідомості 
українського народу, адже воно "було 
органічно пов’язане з тілом нації, воно 
відчувало під собою ґрунт 
Батьківщини. В козацтві виражалось 
максимальне націотворче напруження 
цілого народу" [16: 25]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Творча спадщина 
Б. Антоненка-Давидовича є фокусом 
досліджень науковців і 
літературознавців як ХХ ст., так і ХХІ 
ст. Багато дослідників (Л. Бойко, 
А. Дмитренко, В. Дмитренко, 
С. Жигун, М. Нестелєєв, Є. Сверстюк, 
О. Хамедова, О. Хмель, Г. Хоменко, 
Д. Чуб (Нитченко) та ін.) зробили 
значний внесок у розвиток наукової 
думки, з’ясовуючи питання творчого 
доробку митця з різних ракурсів. 
Зокрема, В. Дмитренко досліджувала 
репрезентацію специфіки образу 
ведмедя у творчості Б. Антоненка-
Давидовича на матеріалі повісті 
"Смерть" і роману "Січ-мати"; 
аналізувала повість "Смерть" крізь 
призму оніричного дискурсу й 
виявлення архетипу Тінь. С. Жигун 
звертала увагу на вплив постаті та 
творчості Т. Шевченка на вибір 
життєвого шляху та формування 
світогляду Б. Антоненка-Давидовича. 
М. Нестелєєв опрацьовував 
деструктивну взаємодію колективної 
ідеології з індивідуальною психологією 
в прозі Б. Антоненка-Давидовича. 
О. Хамедова виявляла рецептивну 
стратегію Б. Антоненка-Давидовича в 

автобіографічних творах в аспекті 
художнього засвоєння поезії 
Т. Шевченка. О. Хмель аналізувала 
проблему особистісної свободи в 
"Сибірських новелах" Б. Антоненка-
Давидовича (на матеріалі новели "Хай 
спиниться чудова мить!") та ін.  

Проте поза увагою дослідників 
залишається творчість письменника з 
позиції концептуального аналізу, 
зокрема концепт "козак", який є одним 
із провідних у концептосфері творчості 
Б. Антоненка-Давидовича, тому наше 
дослідження вважаємо актуальним. 

До того ж спостерігаємо 
недостатність вивчення концепту 
"козак" та його смислових відтінків у 
царині літературознавства. Зокрема, у 
низці розвідок (Т. Клименко "Козацькі 
звичаї як інтертекстуальний елемент у 
романі "Чорна рада" П. Куліша, 
В. Кукса, Т. Коломієць "Вплив культури 
козацтва на формування 
самосвідомості українського народу", 
О. Павлушенко "Концепт козак в 
українській мовній картині світу", 
В. Разживін "Моделювання образу Січі 
в українській історичній прозі") 
з’ясовано значення й роль фольклорно-
етнографічних елементів (козацьких 
звичаїв) як інтертекстуальних 
компонентів у творенні текстів; ідеться 
про культуру козацтва як складову 
частину культури сучасного 
українського народу; розглянуто 
художню інтерпретацію образу 
Запорізької Січі в українській 
історичній прозі; українське козацтво 
досліджено як явище історії та 
культури; проаналізовано образ козака 
в українському дискурсі та ін. Однак 
поза увагою науковців – виокремлення 
концепту "козак" та його конотацій у 
художніх текстах, зокрема у творах 
Б. Антоненка-Давидовича. 

Мета дослідження. Наукова 
розвідка покликана репрезентувати 
концепт "козак" та його конотації як 
маркер національної ідентичності у 
творчості Б. Антоненка-Давидовича. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. У 
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монографії "Концепти українського 
дискурсу" В. Кононенко, досліджуючи 
проблеми лінгвокультурологічного 
вивчення духовно-ціннісних 
концептів, звертається до 
особливостей національного 
сприйняття таких категорій, як воля, 
свобода, неволя, слава, мрія, надія, 
кохання, доля, віра, зрада, 
побратимство та ін. На нашу думку, ці 
категорії тісно пов’язані з концептом 
"козак", адже вони метафорично 
репрезентують, розширюють і 
доповнюють його характеристики. 
В. Кононенко, висвітлюючи 
абстрактно-емоційні та традиційно-
характерологічні концепти на матеріалі 
української класичної та сучасної 
художньої літератури, активно 
використовує приклади, пов’язані з 
концептом "козак". Наприклад, 
репрезентуючи концепти "воля", 
"свобода", "неволя", автор зазначає, що 
"сама безмежність, незміряність 
українського степу органічно викликає 
ідею свободи, незалежності людини від 
світу, прагнення бути вільним, 
сміливим, непоборним <…> Для 
українського козака степ був не лише 
місцем постійного перебування, а й 
важливим чинником волелюбства, 
широчини, повноти життя" [15: 36–37]. 
В. Дмитренко в дисертації "Творчість 
митців об’єднання "Ланка"–МАРС у 
літературному процесі першої третини 
XX століття: аспекти перцепції та 
рецепції" також підкреслює, що у 
творчості Б. Антоненка-Давидовича 
"образ степу чітко конотується з волею, 
"козацькою славою"" [10: 189]. Степ є 
символом позитивних переживань, 
тому саме в ньому українські козаки 
"знаходять відраду, наснагу для 
подальшого життя <…> Степ уособлює 
той медіативний міфічний простір, де 
українець завжди перебуває в стані 
піднесеного самозаглиблення, коли 
йому відкриваються таємниці буття" 
[10: 194]. 

В. Кононенко, з’ясовуючи 
характеристики концепту "слава", 
говорить про козацьку й гетьманську 
славу, символом якої є булава. Для 

Т. Шевченка уособленням найвищих 
морально-етичних цінностей є честь і 
слава не тільки особиста, але й свого 
народу. Тому поняття слави сягає "в 
минуле, в українську історію, 
передовсім у часи козаччини, 
гетьманщини. Там шукав великий 
Кобзар ідеал волі, правди, лицарства, 
честі" [15: 59]. Отже, слава – це 
"козацьке минуле, могили, булави, 
бунчуки" [15: 61]. Традиційно для 
української літератури характерний 
образ козака-парубка та дівчиноньки, 
властиві українському менталітету, про 
що зазначає В. Кононенко, аналізуючи 
концепти "кохання" й "любов". Також 
образ козака конотує з концептами 
"зрада" і "вірність", апелюючи до 
творчості Т. Шевченка (наприклад, 
полеміка щодо гетьманства Івана 
Мазепи, Брюховецького та ін.). 
Інтерпретуючи концепт 
"побратимство", В. Кононенко 
наголошує, що цей феномен 
пов’язаний із козацькою добою, 
характеризує чоловічу вдачу й 
виявляється як повага до товариша по 
зброї. Побратимство фігурує 
переважно в історичній тематиці як 
таке, що "склалося в Україні в часи 
козаччини з його культом чоловічої 
дружби, за умов відсутності у Січі 
жінок" [15: 213], увиразнюючи 
українську душу козака як вияв 
лицарської честі. Для козака 
побратимом також був кінь, із яким 
"можна було поспілкуватися наодинці, 
висловити йому свої болі й тугу, був, 
скажімо, для козака його вірний 
друзяка-кінь. Козак і кінь – невіддільні 
одне від одного, вони наче зрослися в 
одну істоту" [15: 217]. 

Формування концепту у свідомості 
людини з опертям на основні засади 
когнітивної лінгвістики має певну 
структуру й варіюється від більш 
загального до дещо звуженого, 
конкретного. Наприклад, думки, 
знання, припущення та ін. 
осмислюються в просторі свідомості 
людини й, піддаючись інтерпретації з 
боку особистості крізь квінтесенцію 
духовно-емоційного досвіду й 
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національно-культурних уявлень, 
постають у новій соціопсихічній формі 
– концепті. Інформація, отримана з 
реального світу, піддається культурній 
фільтрації, переробці, реконструкції, 
систематизації тощо особистістю – й у 
такий спосіб формується індивідуальна 
парадигма картини світу, своєрідна 
модель світогляду. У концепті 
письменником закладений культурний 
сенс, який він колись відчував і 
переживав. Тому для визначення 
змісту концепту, який закладено в 
художньому творі, необхідний аналіз 
явищ та подій, що спонукали його 
появу. 

Оприявлення концепту "козак" у 
концептосфері творчості Б. Антоненка-
Давидовича є виявом осмислення 
автором власної національної 
ідентичності, тобто усвідомлення 
належності до української нації, що 
вирізняється самобутніми звичаями й 
традиціями, мовою й культурою, 
історією й цінностями тощо. 
Національна ідентичність відіграє роль 
орієнтира в геополітичному просторі, 
що постає особливою формою 
соціалізації людини, своєрідним 
індикатором стійкості характеру та 
вектором розвитку особистості. 
Феномен національної ідентичності 
"має сакральну сутність" [14: 89]. Тому 
"кожна нація і кожна національна 
держава мають визначити для себе 
(свідомо чи несвідомо) символи, якими 
вони хотіли б виразити своє уявлення 
про себе та свою етнокультурну, 
національну ідентичність на 
індивідуальному чи колективному 
рівні. Всі нації мають набір 
стрижневих символічних елементів, які 
є джерелом сакралізації суспільної 
свідомості" [14: 95]. Зокрема, концепт 
"козак" є мовним маркером 
національної ідентичності у творчості 
Б. Антоненка-Давидовича, що вказує 
на історичне минуле. "Найважливіше 
джерело ідентичності – пам’ять. У ній 
закладені уявлення про перемоги після 
поразок, величі після приниження. 
Саме ці глибинні історичні аспекти 
сакрального починають працювати на 

формування ідентичності" [14: 96]. 
Вочевидь, у роді Б. Антоненка-
Давидовича від покоління до 
покоління саме історична пам’ять про 
велич славетних козаків із високою 
національною самосвідомістю сприяє 
ренесансу національної ідентичності. 

У монографії "Консолідаційна модель 
національної ідентичності: від теорії 
суверенітету до теорії політичної 
модернізації" Ю. Руденко, досліджуючи 
національну ідентичність в історичній 
ретроспективі України, указує на 
історичні реалії феномену 
націотворення та становлення 
української нації, у яких особлива роль 
у формуванні національної 
ідентичності належить козацтву, 
козакам, "важливим складником 
свідомості яких виступало нестримне 
прагнення до "волі"" [18: 123], а 
козацька культура – одним із проявів 
національної ідентичності. Доба 
української козаччини створила 
українську державність й осердя нації 
з її духовністю, ментальністю, 
сакральним кодом, що притаманне 
кожній національній культурі. А самі 
козаки "перебували в моменти 
найвищого напруження душевних сил 
в особливому стані духовної 
екзальтації, відчували себе 
безстрашними борцями за свободу і 
тому непереможними" [18: 124]. 
Українське козацтво було найвищим 
прошарком населення, якому народ 
намагався уподібнюватись, а 
захоплення й возвеличення козацької 
культури сприяло поширенню 
"козацького міфу". Протягом низки 
історичних подій "відбувалася 
трансформація козацького міфу в 
різновид народницького: 
романтизоване козакофільство 
переросло спочатку в українофільство, 
а невдовзі змінилося свідомим 
українством" [18: 132]. 

Концепт "козак" у концептосфері 
творчості Б. Антоненка-Давидовича 
репрезентовано в романі "Нащадки 
прадідів", повісті "Печатка", 
оповіданнях "Бабині казки", "Крижані 
мережки", "Слово матері", "Шурабуря", 
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деяких віршах автора та ін. Цей 
концепт у творчості письменника має 
декілька конотацій, які автор 
наповнює позитивним змістом. Він 
функціонує у його творчості як 
самоусвідомлення належності до 
нащадків козацького роду, як 
формування життєвої позиції, як 
українська автентичність. 

Концепт "козак" як 
самоусвідомлення приналежності 
до козацького роду. Для 
Б. Антоненка-Давидовича й для 
персонажів його творів головним є 
народ-патріот, вільна суверенна 
держава, розвиток рідної мови, квітуча 
Україна та ін. Рід Б. Антоненка-
Давидовича має глибокі корені в 
українській землі. Увійшовши в 
літературу, письменник вирішив 
повернути прізвище пращурів – 
реєстрових козаків – Антоненків, 
відмовившись від зрусифікованої 
версії Давидів. Письменник дуже 
цінував своє прізвище, яке має 
коріння доби козаччини. Саме тому ця 
подія "відчувається інтенцією 
співвіднести свою долю з долею свого 
народу" [19: 80]. Отже, прізвище 
Антоненко-Давидович є і псевдонімом, 
і прізвищем "його далеких, але 
близьких духом предків" [21: 9]. 
Народився Б. Антоненко-Давидович на 
Полтавщині, звідки походив рід його 
матері – Яновських – панської багатої 
родини. Проте найбільше цікавив 
письменника козацький рід його 
батька (більш докладно про це сам 
автор виклав у спогадах "Про самого 
себе" 1967 р.). У Недригайлові 
майбутній письменник дізнався про 
історію свого родового прізвища. З 
оповідань діда Олександра він 
довідався, що "якийсь предок, козак 
Антоненко, визначався такою 
фізичною силою, що голіруч задавив 
циганського ведмедя, який вийшов з 
послуху свого господаря й, замість 
показувати всякі свої штуки, став 
трощити тин у Антоненковому дворі. 
Відтоді вражені односельці прозвали 
сиваня Давидовичем, що стало 
спочатку йому за вуличне прозвисько, 

а далі приросло до офіційного 
прізвища" [21: 8–9].  

В. Дмитренко зазначає, що цей 
сакральний першозміст полювання та 
вбивства ведмедя дещо втрачено, 
проте "він залишився десь глибоко в 
надрах родової пам’яті. Це символ 
сміливого Мисливця, Родоначальника, 
Родового Старця, Прабатька, тобто 
своєрідний Дух Покровителя, яким міг 
пишатися будь-який давній рід <…> 
наведена легенда визначає величність 
духу предків письменника" [11: 429]. У 
такий спосіб цей козарлюга настільки 
вславився силою, що придбав родове 
прізвище Давидович. Проте "цей 
козацький рід внаслідок історичних 
подій перейшов згодом у поважаний 
стан духовенства" [13: 111], змінивши 
навіть українське прізвище на 
Давидів, щоб зробити його більш 
"культурним" перед російським 
архієреєм. 

Отже, свідоме національне 
розуміння свого родового коріння 
допомогло Б. Антоненку-Давидовичу 
віднайти та відновити насильницьке 
переродження прізвища, що 
символізує незламну силу духу 
українського народу. Повернення 
письменником "родового прізвища 
предків з частиною Давидович, як і 
його художня творчість, є 
красномовним свідченням чіткого 
усвідомлення своєї приналежності до 
вільного українського козацького роду" 
[11: 430]. 

У листуванні з Д. Чубом (Нитченком) 
від 28 жовтня 1972 року Б. Антоненко-
Давидович розповідає про подію, що 
трапилась 1917 року із ним ще 
студентом, а саме про пісню сліпого 
старого кобзаря, яка зовсім не 
пасувала до кобзарського репертуару, 
але найбільше вразила словами: 

Ти добре, синку, проживеш, 
Як знатимеш, куди ідеш. 
Коли зумієш там, де став, стояти 

так, щоб не упав. 
Ти добре, синку, проживеш, 
Як не гаман собі наб’єш, 
А всі кутки своїх грудей 
Наб’єш любов’ю до людей. 
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Ти добре, синку, проживеш, 
Як із неправдою порвеш, 
З добром у грудях пройдеш світ –  
Це мій святий тобі завіт [3: 95–96].  
Б. Антоненко-Давидович пише 

Д. Чубу: "Ця пісня, що її слова й мотив 
я враз запам’ятав, так припала мені до 
душі, що я взяв її тоді собі за життєвий 
девіз і протягом свого довгого й 
недоладного життя завжди намагався 
стояти так, щоб не упасти, не кажучи 
вже про те, що ніколи не набивав собі 
гамана "мерзенним металом"" [3: 96]. 
Як бачимо, ще замолоду письменник 
вирішив дотримуватися мудрої 
життєвої настанови старого кобзаря, 
адже дуже поважав весь козацький рід 
і самому доводилось "козакувати". 

Ототожнення себе з нездоланним 
козаком знаходимо у вірші з циклу 
"Тюремні вірші": 

Ти не шукай мене між юнаків, 
Що підуть, сміючись, до бою, 
Ні серед мертвих, що в бою 
Лежать, розкидані по полю. 
Я весь в майбутньому, 
В тих гомінких роках, 
Що прийдуть пізно або рано, 
Я вийду теж на битий шлях, 
Щоб стати месником 
Пліч-о-пліч з вами. 
І як нездоланий козак, 
Якого привид сіє жах, 
Хай промайне тоді в степах 
Моє ім’я, як пізня кара. 
І хай помститься разом з вами 
За нашу смерть і наші рани [5: 286]. 
Отже, усвідомлення козацтва як 

органічної частини української 
держави, свідоме розуміння міцного 
зв’язку поколінь з історією, мовою, 
традиціями й звичаями та ін. стали 
основоположними засадами світогляду 
Б. Антоненка-Давидовича. 

Концепт "козак" як формування 
життєвої позиції. В оповіданні 
"Бабині казки", яке є важливим для 
розуміння авторської свідомості, а 
також належить до спогадів 
письменника й позначене як "З 
дитячих вражень", ключовим є 
усвідомлення автора самого себе 
справжнім українським козаком 

(борцем), який готовий прийняти й 
подолати виклики долі. Саме цим 
позначені дні гостювання в 
недригайлівської рідні. Баба 
Олександра по батьковій лінії збирала 
навколо себе своїх онуків та співала 
українських, зокрема й козацьких, 
пісень. Концепт "козак" є наскрізним у 
цьому оповіданні, адже всі оповідки 
баби Олександри були про козаків як 
завзятих воїнів, їхню шляхетність та 
чесність, порядність та витримку, 
незламний дух та свободу тощо. 
Зокрема, легенда про козака, який 
єдиний залишився живим у бою, а 
його відвага та сміливість надали сил 
дати відсіч ворогам, стала пророчою в 
житті автора: "Повернув козак до гаю, 
та тільки ж і там вороги на нього 
чигають. І нема йому, нетязі, ні дороги, 
ні повороту – сама смерть навколо. 
Стрепенувся тоді козак, стиснув рукою 
списа, та як крикне, аж луна пішла 
гаєм: Наїжджайте, воріженьки, сам 
вас накликаю!" [7: 586]. Не раз іще 
після смерті своєї мудрої баби 
Олександри письменник згадував ці 
настанови, адже саме ці її пісні, казки 
й легенди пробуджували в ньому 
"мішане почуття жалю, кривди й 
гарячої любові до чогось 
неусвідомленого ще, але такого 
великого й дорогого, за що не жаль і 
життя своє віддати…" [7: 588–589]. 
Бабині оповіді, поєднані з любов’ю до 
рідної землі, відіграли важливу роль у 
формуванні національної належності 
та життєвої позиції. А дитячі враження 
й спогади, які "показують 
першоджерела морально-етичних 
принципів" [20: 220], визначили 
формування вольового характеру, 
національної ідеї й подальший вектор 
духовного розвитку митця завдяки 
міцному зв’язку з рідною землею.  

 Відтак, той сміливець-козак, який 
своїм недругам говорить: "Наїжджайте, 
воріженьки, сам вас накликаю!", 
заклав основи незламності духу, що 
стали своєрідним стрижнем для 
письменника, а також пам’ять про 
легенди, у яких козаки поставали 
воїнами та захисниками своєї 
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батьківщини, із раннього дитинства 
виступає підсиленням для 
усвідомлення себе сином української 
державності, а звернення у творчості 
"до образу козацтва зумовлене повагою 
до славних традицій і героїчної 
боротьби за волю й незалежність" [8: 
173]. 

В оповіданні "Крижані мережки", 
яке перегукується з оповіданням 
"Бабині казки" і в якому автор також 
знайомить читача зі своєю родиною, 
письменник оповідає про дядька 
Євлантія, який зустрічав його з 
батьками з Брянська на станції 
Ворожби. Дядько Євлантій "простягає 
мені свою здоровенну шершаву 
долоню, а другою тримає батога й 
каже, всміхаючись крізь довгі вуса: – 
Здоров, козаче!.. Я з захватом дивлюсь 
на кремезну статуру дядька Євлантія, 
на його батіг, свиту, з повагою 
спостерігаю, як він хвацько підгоняє 
відпочилі, нагодовані конячки, і мені 
тільки досадно, що я не можу йому 
відповідати так, як батько й мати <…> 
От тільки чому дядько Євлантій звав 
мене козаком? Який же я козак? 
Козаки, оповідав дід, були, та збули. 
Колись вони воювали з турками, 
татарами… Ні, я і коли виросту, не 
буду козаком. Я буду тільки 
машиністом!" [1: 92–93]. 

В оповіданні "Слово матері" духовне 
переродження й усвідомлення себе 
українцем й, відтак, нащадком козаків 
проходить головний персонаж Іван 
Сметана. Батьки виховували хлопця на 
ідеях "Кобзаря" Тараса Шевченка, який 
його малописьменний батько знав 
майже напам’ять. Тому всі сюжети цієї 
книги були відомі Івану з дитинства. 
Коли хлопцю разом з родиною 
Кузьміних-Караваєвих довелося 
відвідати виставу української трупи 
Саксаганського, він ураз упізнав у 
сюжеті "Невольника", який грали на 
сцені актори, поему Тараса Шевченка 
"Сліпий" ("Невольник"). Сюжет із 
"далекої козаччини" [7: 211] настільки 
вразив Івана, що він відчув ніби по 
ньому "пройшов електричний струм" 
[7: 212]. Напружені сюжетні лінії 

вистави (епізоди з життя козацької 
родини, неволя Степана в турецькому 
полоні, повернення його в Україну, 
зруйнування Запорізької Січі й 
запровадження кріпаччини та ін.) 
мали сильний вплив на Івана: "Якісь 
спазми стиснули мені горло, і я мало не 
заридав від досі не відомого, 
надмірного великого почуття. Передо 
мною був на сцені не тільки Степан – 
колишній козак, а тепер сліпий, 
безпорадний кобзар-жебрак, а враз 
постав увесь цей мужицький, 
топтаний панами народ, що заступив 
колись своїм трупом шлях туркам і 
татарам і прогримів своєю звитягою на 
весь світ" [7: 212–213]. Найбільша 
метаморфоза, яка трапилась з Іваном, 
– це те, що з цього переламного 
моменту відбулося свідоме 
пробудження його української душі, 
духовне відродження країни та 
народу, возз’єднання з родовим 
корінням, духовними здобутками 
рідної землі, актуалізація 
національного стрижня: "І я відчув себе 
нараз, як і багато, мабуть, хто в залі та 
на гальорці, – часткою цього 
скривдженого, знедоленого народу…" 
[7: 213]. С. Жигун стверджує, що "Іван 
цілком переймається Шевченковим 
словом, бо ж повертається до свого 
народу не тихцем, а протестуючи 
проти зневаги до нього" [12: 178], 
твердо виголошуючи: "Я не можу бути 
там, де зневажають мій народ!" [7: 
221]. 

Мудра материна передсмертна 
настанова: "З панами, сину, не водися, 
з багатими не знайся <…> Горнись, 
дитино моя, до простих, до роботящих 
людей…" [7: 196] відродилась у пам’яті 
хлопця й справила доленосний вплив. 
У такий спосіб Б. Антоненко-
Давидович актуалізує провідну ідею 
свого оповідання – "пробудження 
національної свідомості через 
рефлексію материного заповіту" [9: 36]. 
Отже, крізь квінтесенцію осмислення 
історичної долі козацтва головний 
персонаж оповідання "Слово матері" 
Іван Сметана усвідомлює власне 
призначення. 
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У повісті "Печатка", у якій ідеться 
про події української революції та ідеї 
вільної України, Б. Антоненко-
Давидович також апелює до теми 
козацтва. Концепт "козак" є 
наскрізним у цьому творі. Зокрема, 
робітник Андрій Осадчий на одному із 
зібрань, яке було організоване, щоб 
прищепити населенню ідеї українізації, 
у своєму виступі розповідає про 
любовні пригоди цариці Катерини, яка 
пригнічувала українське козацтво: 
"Його неабияка фантазія допомагала 
йому в належний спосіб змалювати 
розпутний образ легковажної цариці, 
гнобительки славних запорожців. Він 
оповідав про неї такі, бувальці й 
пригоди, що, певен, 
найпедантичніший й найсумлінніший 
історик, який би присвятив усе своє 
життя Катерининській добі, не знав би 
все ж таки й сотої частки з того всього, 
що тут так образно й щедро подав 
Осадчий дядькам у своїй промові" [4: 
46–47]. Це він робить свідомо, щоб 
актуалізувати увагу людей, пробудити 
в цих дядьків козака, "зігравши" на 
їхній національній приналежності, 
національному питанні. У такий 
мудрий спосіб, розвеселивши публіку, 
Осадчий робить її більш гнучкою для 
сприймання й прихильною до себе. 
Андрій навіть планує свої виступи про 
козаків, адже наступного разу має 
намір розказати про Дорошенка й 
Полуботка.  

Осадчий і Федоренко, приїхавши в 
інше місце проводити агітаторські 
збори серед населення, яке мав зібрати 
старший телеграфіст Іван Прокопович 
Дунда (проте він цього так і не 
виконав через побоювання 
більшовицького начальства, бо має 
дружину, двох дітей, роботу), вони 
завітали до нього додому. Там на 
маленького сина Дунди Осадчий 
говорить: "Зате хлопець росте який, 
козак – не хлопець!" [4: 71]. Це можна 
тлумачити як традиційний 
український комплімент батькам, що 
їхній син є кмітливою й допитливою 
дитиною, нащадком відважних 
козаків. Цей вислів тотожний із 

висловом "Терпи, козаче, отаманом 
будеш", який використав М. Гоголь у 
повісті "Тарас Бульба", а також 
козацькій приказці "Терпи, козаче, 
горе, будеш пити мед", й означає, що 
людина повинна терпляче переносити 
труднощі. Зазвичай такими словами 
хотіли підбадьорити силу духу у 
важливій справі, наголосити на 
сміливості, патріотизмі, честі тощо. 
Також, заспокоюючи та втішаючи 
сумніви Дунди щодо поведінки й 
виховання сина, Осадчий говорить 
словами Богдана Хмельницього: "Буде 
так, як буде, а буде так, як Бог дасть" 
[4: 72]. 

Пізніше виступ Осадчого на 
вокзальному ґанку щодо українського 
питання перервали солдати, які 
погрожували розправою, але все 
владналось. Агітатори самостійно 
покинули станцію й дорогою назад 
Федоренко був уже емоційно 
знесиленим, проте його надихала 
козацька воля й витримка Осадчого: "Я 
зморено плентався за Осадчим без 
думок і бажань. Мені б тепер – тільки 
дійти кудись до хати й добре, добре 
заснути. Проте витривалість Осадчого 
ще змушувала мене кріпитись і якось 
усе ж таки держатись на ногах. А 
Осадчий, радий, що вихопивсь із тої 
пастки на станції, тепер знову почував 
себе вільним козаком і прискорював 
ходу [4: 83–84]. Як бачимо, 
уособленням незламного козацького 
духу авантюризму в цій повісті є 
робітник Андрій Осадчий, який 
проявив себе справжнім козаком – 
відважним і розумним. 

Отже, переосмислення долі 
українських козаків спонукає 
персонажів творів Б. Антоненка-
Давидовича до переоцінки власної 
життєвої позиції. Вони стають на 
оборону рідного слова, рідної землі, 
народу. Усвідомлення себе нащадком 
козацького роду формує активну 
життєву позицію громадянина-
патріота. 

Концепт "козак" як українська 
автентичність. Роман "Нащадки 
прадідів", який є першою частиною 
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задуманої, але не завершеної трилогії 
"Січ-мати", репрезентує внутрішню 
стійкість, витримку й характер 
Б. Антоненка-Давидовича, що 
допомогли йому подолати ув’язнення в 
таборах, отримати реабілітацію та 
успішно повернутися в літературу, а 
також стати ідейним і духовним 
натхненником, старшим товаришем 
українських шістдесятників. Мужність 
і незламність його духу, непереможне 
бажання зв’язку з історичним минулим 
відтворене наскрізною лінією в цьому 
романі: "Здавалось, одлітають назад 
пропащі десятиріччя, віки і над 
дзвіницею, над площею, над великим 
містом устає давня Україна. Козацька 
Україна. Україна вільна. Необорна 
Україна" [6: 423], "Воскресне скасоване 
колись козацтво й за порогами у 
Великому лузі повстане знову 
сплюндрована колись Запорозька Січ. 
Щоб усе – як колись воно було <…> 
вільна Україна – це козацтво й 
посполиті, а на чолі – Січ. Січ-мати" [6: 
424], "Січ мусить вести перед у всьому. 
Треба і в мову влити Січового духу" [6: 
437], "Січ – то перша цеглина до 
майбутньої України" [6: 438], 
"Справжня вільна Україна на чолі з 
Січчю" [6: 442], "Січ-мати – серце і 
розум вільної України!" [6: 442]. 

Головний персонаж цього роману 
прагне відновити історичну пам’ять 
свого роду. Євген Барабашев, який 
тільки-но закінчив гімназію й 
перебуває на межі вибору подальшого 
життя, сміливо відстоює право бути 
українцем й рішуче говорить батькові 
Петру Олексійовичу Барабашеву – 
начальнику повітової пошти, що хоче 
змінити своє прізвище на "Барабаш", 
адже такий варіант видається йому 
"зовсім чужим і навіть якимось 
неприродним, немов його хтось 
штучно оце вигадав і навмисне 
поставив поміж усіма іншими, такими 
звичайними й натуральними" [6: 285–
286]. Батько категорично забороняє це 
робити своєму найменшому сину. 
Проте Євген налаштований дуже 
рішуче, аргументуючи, що так 
історично правильно, адже їхній "рід 

походить від козацького полковника 
Барабаша, що за Хмельницького ще…" 
[6: 378]. Проте батько намагається 
переконати його, що "це, коли вони 
були некультурні, дикі, тоді вони 
звались Барабашами <…> Ми – 
Барабашеви і, поки ти в моєму домі, 
ти будеш теж Барабашевим. Я не 
дозволю перекручувати наше давнє 
прізвище!" [6: 381]. Євген настільки 
захоплений ідеєю своїх козаків-
прадідів, що вирішує покинути 
батьківський дім, аби зберегти пам’ять 
та ідеї козацької звитяги. 

Таке саме бажання зміни прізвища 
на козацьке, яке було зросійщене його 
предками, має ще один персонаж із 
твору Б. Антоненка-Давидовича. Це 
Євген Шуробурєєв з однойменного 
оповідання "Шурабуря". Він – син 
дрібного поштового службовця з 
Харківщини. Роки революції 
зобов’язали його піти на фронт. Там у 
розмові з головою громади Пустовійтом 
Євген запитав: "Скажіть, а хто, на 
вашу думку, я? Сам я з Харківщини, 
вмію балакать по-українському, але 
моє прізвище російське – Шуробурєєв. 
Росіянин я чи українець?" [7: 271]. На 
що Пустовійт його цілковито 
переконав: "Та розуміється, товаришу 
підпоручику, ви – українець. Як по-
настоящому, то ваше прізвище не 
Шуробурєєв, а – Шурабуря. Як ото в 
пісні співається: "Де взялася шура-
буря, вона ж того комарика з дуба 
здула". Це хтось перекрутив вашу 
козацьку фамілію на московський 
копил. Аж смішно – Шуробурєєв!" [7: 
271]. Після цього Євген зацікавився 
історією України й "спрагло ковтав 
очима сторінку за сторінкою, і перед 
ним, як перед неофітом, розкривався 
новий, незнаний досі світ, на який не 
можна було вже дивитись по-старому" 
[7: 272] та усвідомлення того, що 
необхідно "відродити цю дивну націю, 
котра загубилась між народами на 
вибоїнах свого історичного шляху" [7: 
272]. Він захопився ідеєю 
національного відродження й 
перейшов на українську мову, що 
"стала йому самоствердженням його 
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особистості й проявом 
світовідчування" [7: 273]. Отже, 
збереження надбань та традицій 
пращурів і повага до історичного 
минулого нації й роду – основа нації.  

Доба козацтва назавжди увійшла у 
свідомість українського народу як 
символ його прагнення до 
державотворення України, 
незалежності, усвідомлення величі 
воїна-козака у формування 
національної ідеї та ін. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, концепт "козак" у 
творчості Б. Антоненка-Давидовича 
репрезентовано як маркер 
національної ідентичності 
письменника, що закладений і 
пробуджений у дитячому віці під 
впливом сімейного середовища, а 
також сформований завдяки 
суспільній консолідації, приймаючи й 
підтримуючи її культурно-мистецьку та 
громадсько-політичну форми, 
інформаційний та соціокультурний 
простори. Насамперед концепт "козак" 
зосереджує в собі сильну внутрішню 
стійкість і мотивацію, незламне 
духовне життя, міцну віру. Аналіз 
творів Б. Антоненка-Давидовича для 
виокремлення концепту "козак" дав 
підстави з’ясувати, що він 
представлений як самоусвідомлення 
належності до нащадків козацького 
роду, як формування життєвої позиції, 
як українська автентичність. 

Перспективи нашої розвідки 
вбачаємо в дослідженні особливостей 
інтерпретації інших концептів у 
концептосфері творчості Б. Антоненка-
Давидовича. 
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ПРОБЛЕМА СИМЕТРІЇ / АСИМЕТРІЇ В НОВЕЛІСТИЦІ Б. ПРУСА 

С. І. Ковпік* 

У статті йдеться про особливості жанру новели польського письменника Болеслава 
Пруса. Авторка спробувала систематизувати результати досліджень польських та 
українських літературознавців щодо проблеми симетрії /асиметрії жанру новели Болеслава 
Пруса. Особливий акцент у статті зроблено на естетичних поглядах митця, його власній 
концепції тотальної гармонії та відображенню натуралістичної дійсності в новелі. 
Авторські експерименти з жанром новели варто розглядати як новаторські для кінця ХІХ 
століття, адже Б. Прус свідомо відходив від канонів жанру новели ХІХ ст., котрі суворо 
регламентували її зміст.  

Б. Прус удало поєднував в одному жанрі новели елементи інших жанрів малої прози. 
Письменник тяжів до експериментів із композицією твору, а тому вдавався до того, щоб 
використовувати математичні прийоми щодо конструювання новели. У цьому Б. Прус 
убачав революційні зміни щодо структури жанру новели, які суттєво звільняли її від 
усіляких канонів. Письменник чітко дотримувався думки, що всю новелу можна спростити 
до одного речення, а речення розгорнути, завдяки художній фантазії митця, у великий твір 
художньої літератур. 

Принцип композиційної симетричності жанру новел Б. Пруса створювався завдяки 
прийому повтору, який дав змогу автору компонувати події твору навколо важливих 
фактів, деталей, предметів тощо. 

Авторка статті робить висновок про те, що спеціального плану написання новели Б. 
Прус не обдумував і наперед не визначав, а одразу писав твір, беручи теми з життя та 
реалій буденності. У своїй концепції досконалості Б. Прус вважав важливими такі категорії, 
як гармонія, ритм, порядок і пропорція. Саме ці категорії, на думку письменника, були 
найбільш натуралістичними, а тому за їх допомогою можна найкраще описати красу 
людини, природи тощо.  
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THE PROBLEM OF SYMMETRY / ASYMMETRY IN THE NOVELLA GENRE  
BY B. PRUS 

Kovpik S. I. 

The paper deals with the peculiarities of the novella genre of the Polish writer Boleslaw Prus. The 
author makes an attempt to systematize the research results of Polish and Ukrainian literary study 
experts on the problem of symmetry / asymmetry in the novella genre by Boleslaw Prus. It focuses 
on the aesthetic views of the writer, his own concept of total harmony and the reflection of the 
naturalistically existing reality in the novella. The author’s experiments with the novella genre 
should be considered as innovative ones for the time period of the end of the 19th century, as 
B. Prus consciously violated the canons of the 19th century novella genre, which strictly regulated 
its content. 

B. Prus successfully combined the elements of other literary genres in his novellas. The writer 
preferred to make experiments with the composition of the literary work, and therefore resorted to 
using mathematical techniques in the construction of novellas. B. Prus believed that it was a new 
way of revolutionary changes in the structure of the novella genre, which significantly made it free 
from all canons. The writer clearly supported the idea that the whole novella can be simplified to one 
sentence, and the sentence can be expanded into a large work of fiction due to the writer’s artistic 
imagination. 

The principle of compositional symmetry in the novellas by B. Prus was ensured by the use of 
repetition, which allowed the author to arrange the events of the literary work around the important 
facts, details, objects, etc. 

It is stated that B. Prus did not consider or determine a special plan for writing a novella in 
advance, but basically wrote the literary work, sourcing from life and its realities. In his concept of 
perfection, B. Prus pondered such important categories as: harmony, rhythm, order and proportion. 
According to the writer these categories were the most naturalistic ones, and therefore, with their 
help the beauty of human or the beauty of nature could be described in the best way. 

 
Keywords: genre, novella, symmetry, asymmetry, harmony. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Унікальність жанру новели полягає в 
тому, що він не втрачає своєї 
актуальності в європейській літературі 
понад двісті років. До цієї форми 
прози у свій час зверталися 
Дж. Боккаччо, П. Меріме, Г. де 
Мопассан, Е. По та ін. Складність 
дослідження новели визначена тим, що 
цей жанр динамічний, а його 
структурна та композиційна 
організація неоднорідна. 
Формозмістові показники жанру 
новели дають змогу авторові 
експериментувати. 

Відомим новелістом у польській 
літератури кінця ХІХ століття був 
Болеслав Прус. Ґрунтовне дослідження 
його новелістики було здійснене понад 
п’ятдесят років тому. Зокрема, у 
відомій монографії Яніни Кульчицької-
Салоні "Новелістика Болеслава Пруса" 
(1969) акцентовано увагу на тому, що 
не всі невеликі за обсягом твори 

письменника можна називати 
новелами. Така думка викликала 
дискусію, яка розгорнулася в 
дослідженнях М. Плачецького, А. 
Лабуди. Літературознавці всіляко 
намагалися довести, що в новелах Б. 
Пруса витримано принцип 
симетричності на рівні форми. Згодом 
уже у ХХІ столітті польські 
літературознавці знову звернулися до 
архітектоніки жанру новели Б. Пруса. 
Першою розпочала дискусію 
Є. Лубчинська-Єзьорна, за нею – Т. 
Будревич, які сфокусували свою увагу 
на проблемі симетрії/асиметрії новел 
письменника.  

Зокрема, Т. Будревіч зазначив: 
"Myślę, że sprawa noweli była dla Prusa 
o tyle ważna, o ile odbijała generalny 
problem dotyczący jego przemyśleń nad 
estetyką. W powszechnie znanym 
wykładzie Słówko o krytyce pozytywnej 
(Poemat realistyczny w 6 pieśniach) 
tłumaczył, że temat może być „wzięty z 
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obserwacji (realizm)” albo „wymyślony 
(idealizm, tendencja)”. Plan utworu to 
„rozwinięcie tematowego zjawiska wedle 
jego naturalnego przebiegu" [2: 71–72]. 
Отже, науковець наголосив на тому, 
що жанр новели в Б. Пруса слугував 
своєрідним майданчиком для 
презентації власних поглядів 
письменника щодо естетики 
позитивізму та дав змогу 
експериментувати в межах теорію 
позитивізму з архітектонікою новели. 
Тож  і донині проблема 
симетрії/асиметрії перебуває в колі 
зацікавлень сучасних польських 
літературознавців. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Відзначимо, що творчість 
польського письменника Болеслава 
Пруса на сучасному етапі продовжує 
викликати чималий інтерес не лише в 
польських літературознавців, а й в 
українських. Наприклад, цікавий 
компаративний підхід до вивчення 
творчості Б. Пруса обрали Б. 
Гончаренко, О. Баган, а з позиції 
психоаналітичного осмислення творів 
письменника підійшов О. Приходько, 
світ дитини в новелах польського 
митця зацікавив В. Остапчук. Проте в 
українському літературознавстві 
питання жанрової специфіки новели 
Б. Пруса не набули ще такого 
масштабного вивчення, як у 
польському літературознавстві, тож 
мета нашого дослідження полягає в 
тому, щоб через аналітичне осмислення 
досліджень літературознавців 
систематизувати та презентувати 
особливості архітектоніки новел Б. 
Пруса з позиції принципів 
симетричності. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів 
Новелістична практика Болеслава 
Пруса припадає на період розквіту та 
розвитку Позитивізму в Європі. 
Слушною є думка науковця Т. 
Будревича про те, що "…w okresie 
pozytywizmu istniał genologiczny kodeks 
nowelistyczny, który obowiązywał 
pisarzy, ale nie krytyków" [2: 66–67]. 

Нам імпонує думка Б. Гончаренко про 
те, що "Позитивізм у XIX ст. як 
поняття мав сенс історичний і 
типологічний. Він намагався з'ясувати 
три головні питання: стосунки 
літератури до правди, фікції (вимислу) 
і пізнання. Позитивізм – це ідеал 
письма, максимально наближеного до 
дійсності. Категорія позитивізму 
стала сьогодні різновидом міфу, у 
якому розрізняють два аспекти: 1) 
позитивізм як художня практика; 2) 
позитивізм як інтерпретаційна 
категорія" [4: 8]. Учена чітко 
визначила сутність польського 
позитивізму, ідейні засади якого 
сформували не лише письменники, а й 
ідеологи цього напрямку, котрі усіляко 
прагнули до змін у тодішньому 
польському суспільстві. Основні 
естетичні засади цього напрямку 
ґрунтувалися на супротиві романтизму 
та акцентуванні уваги на 
просвітництві. Усе це позначилося на 
якості позитивізму середини ХІХ 
століття, адже прогрес науки та 
суспільного розвитку також вплинув на 
загальні тенденції напрямку.  

Ідеї еволюціонізму, лібералізму, нові 
уявлення про індивідуалістичні та 
раціональні концепції людини, поява 
культу щоденної праці, дрібних 
починань, які зумовлювали великі 
суспільні досягнення, як і поява нового 
героя – людини тихої щоденної праці 
задля великої мети, – ось ті естетичні 
засади позитивістських моделей, які їх 
виразники несли в суспільство й через 
посередництво літератури [4: 18]. 
Цікавим явищем польського 
літературного процесу тієї доби став 
варшавський позитивізм, який посів 
друге місце після періоду "великої 
романтики", часу відомого піднесення 
польської літератури, представники 
якого вийшли на зовсім інший рівень 
європейського реалізму та здобули 
міжнародну популярність. 

Представником варшавського 
позитивізму був Б. Прус, який у своїх 
програмних статтях гостро полемізував 
із продовжувачами віджилих 
шляхетсько-романтичних традицій. 
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Естетичні принципи Б. Пруса були 
об’єктом досліджень у працях 
Х. Маркевича, Ц. Залевського, М. 
Яукша та ін. Зокрема, ще на початку 
80-х років ХХ століття Х. Маркевич 
сфокусував свою увагу на змінах, які 
відбулися в польській прозі кінця 70-х 
років – початку 80-х ХІХ ст. Ц. 
Залевські в монографії 2014 року 
"Bolesław Prus jako estetyk Sztuki 
piękne w dyskursie i praktyce 
prozatorskiej pisarza" акцентував увагу 
на тому, що саме в новелах Б. Пруса 
реалізувалися естетичні принципи 
письменника, який добре знався на 
мистецтві загалом.  

Перший період варшавського 
позитивізму сформував підвалини 
другого етапу, на якому його 
представники позбулися 
простолінійного підпорядкування 
творчості ідеологічним завданням, 
хоча й зберігали вірність 
позитивістському світосприйняттю.  

Представники варшавського 
позитивізму в літературі ХІХ століття 
приділяли увагу найрізноманітнішим 
аспектам польського життя, зокрема 
розвитку промисловості та 
капіталізації тодішнього суспільства 
(Б. Прус, М. Конопніцька), життю 
селянства (Е. Ожешко, 
М. Конопніцька, Г. Сенкевич, Б. Прус), 
національним питанням та способам 
боротьби з германізацією (Г.Сенкевич, 
Б.Прус), а також не залишали осторонь 
єврейського питання (Е. Ожешко, 
Б. Прус). 

М. Яукш у статті "Filozofia 
postrzegania. Początki literackie 
Bolesława Prusa w świetle 
psychologicznych dociekań Hipolita 
Taine’a" спробував з’ясувати, чим і 
чому імпонувала філософія сприйняття 
французького літературознавця ХІХ 
століття І. Тена Болеславу Прусу. 
Учений зазначив: "W świetle tego 
psychologia Taine’a musiała przyciągnąć 
Prusa, który opisaniem duszy ludzkiej lub 
„pewnych rysów grupy dusz ludzkich” 
[Taine 1873: 7] był bez wątpienia 
zainteresowany. Tym bardziej, że 
naukowe antropologiczne grupowanie 

tychże, o których pisze Taine, stanowić 
mogło solidny fundament literackiej 
komunikacji" [18: 190]. Дослідник 
аналітично осмислив реалізацію 
принципів натуралістичного 
зображення дійсності в деяких творах 
Б. Пруса, зокрема "Pod szughtami". 
Літературознавець слушно зазначив: 
"Prus kreuje tak swoje alter ego, by 
zbudować fundament porozumienia 
z czytelnikami, by razem z nimi 
w kolejnych częściach narracji podjąć już 
bardziej krytyczny ogląd wyszydzonego 
przez ludzi spoza miasta miejsca" [18: 
196]. Звернув увагу М. Яукш і на 
динаміку нарації в малих формах 
прози Б. Пруса: "Dynamika narracji 
Prusowskich to również bowiem 
nieustanna negocjacja pomiędzy tym, co 
własne, a tym, co wspólne; tym, co 
wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne" [18: 
198]. 

На думку Т. Будревича, "Jak dotąd 
sformułowano dwie główne teorie 
estetyki Prusa: architektoniczną i 
organicystyczną. W notatkach pisarza są 
przesłanki, by rozważać nadto inne 
koncepcje (dzieło sztuki jako chór lub 
symfonia, dzieło jako mechanizm, dzieło 
jako narzędzie). Architektoniczną 
koncepcję utworu rozwinęli Eugeniusz 
Czaplejewicz i Piotr Lehr-Spławiński. 
Кoncepcji biologicznej podejmującą 
krytykę ujęcia architektonicznego stała 
się Martuszewska" [2: 74]. 
Розмірковуючи над формозмістом 
новел Б. Пруса, учений висловив таку 
думку: "Myślę, że sprawa noweli była dla 
Prusa o tyle ważna, o ile odbijała 
generalny problem dotyczący jego 
przemyśleń nad estetyką. W powszechnie 
znanym wykładzie Słówko o krytyce 
pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 
pieśniach) tłumaczył, że temat może być 
„wzięty z obserwacji (realizm)” albo 
„wymyślony (idealizm, tendencja)”. Plan 
utworu to „rozwinięcie tematowego 
zjawiska wedle jego naturalnego 
przebiegu”. Pisarz nie musi obmyślać 
planu (kompozycji), gdyż samo życie go 
wyręcza i „sam temat prowadzi go jakby 
za rękę”" [2: 72–73]. 
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Літературознавець припустив, що 
спеціального плану написання новели 
Б. Прус не обдумував і наперед не 
визначав, а одразу писав твір, беручи 
теми з життя та його реалій. Через це 
його новели були дуже правдоподібні, 
адже він обирав такі важливі та 
визначальні моменти з життя простих 
людей, котрі максимально були 
близькими читачеві. У своїй концепції 
досконалості Б. Прус вважав 
важливими такі категорії: гармонія, 
ритм, порядок і пропорція. Саме вони, 
на думку письменника, були найбільш 
натуралістичними, а тому за їх 
допомогою можна найкраще описати 
красу людини, природи тощо.  

Розмірковуючи щодо сутності цих 
категорій, Б. Прус розумів їх так: 
"Porządek polega na harmonii części 
(wspieranie się), ich proporcji, formie i 
układzie. Harmonia i proporcja są 
częściami porządku. Są to więc fakta 
zaobserwowane w naturze, nie 
wyspekulowane przez filozofów. 
Podobnież: jedność i rozmaitość istnieją w 
naturze, mianowicie w związkach. Ogólne 
własności utworu. Jasność i typowość, 
ważność, jedność, rozmaitość, siła, 
umiarkowanie, ruch, rytm, harmonia, 
proporcja, wolność, prawo. Są to warunki 
doskonałości i piękna, obowiązujące nie 
tylko cały utwór, ale i przedmioty 
wchodzące do niego" [16]. Уявлення про 
гармонію Б. Пруса тяжіли до 
платонівсько-піфагорської концепції 
тотальної гармонії, зокрема 
використання різних концепцій 
симетрії математичної для надання 
формі твору ідеального порядку. 

B. Bogołębska в праці "Sztuka 
pisarska według Bolesława Prusa" з 
урахуванням принципів позитивізму 
чітко визначила особливості стилю 
письменника: "Tekst w rozumieniu Prusa 
tworzy przemyślaną strukturę, 
przedstawioną w sposób graficzny: od 
wyrazów – zdań – okresów – 
„nadokresów” – tematu –„ustępu” – po 
rozdział" [3: 67]. 

Учена доводила, що в новелі Б. 
Пруса "…ponad wszelką wątpliwość, iż 
konstrukcja noweli jest mistrzowsko 

oparta na zasadzie powtórzeń. Więcej 
nawet – wykazywał, iż Antek jest 
„całością zbudowaną na podobnych 
zasadach co wiersz" [3: 71]. Прийом 
повторення, котрий насамперед 
використовували в поезії 
письменники, давав змогу Б. Прусу 
подати ті чи ті події новели яскравіше, 
а основне так, щоб читач їх запам’ятав 
або самотужки замислився над 
визначальними для твору фактами, 
акцентами, бо, як стверджував Е. 
Касперскі, новела "…w świadomości 
literackiej wtórnie nabrała znamion 
gatunku, który uosabiał wysokie wartości 
artystyczne jako konstrukcja elegancka, 
zharmonizowana pod względem stosunku 
części wobec siebie i wobec całości, 
związana trudnym do zrealizowania 
wyzwaniem prostoty, wyrafinowanej w 
redukcji wszystkich elementów do 
poziomu minimum" [10: 74].  

Появу перших новел Б. Пруса 
пов’язували в літературній критиці 
кінця ХІХ століття з принципами нової 
естетики того часу: "Inni wszakże, 
słuszniej chyba, warsztatową maestrię 
autora Placówki wiązali z nowymi 
zasadami estetyki, „która stara się 
piękności poetyckie wyjaśnić i 
wytłumaczyć, sprowadzając je na 
arytmetyczne i geometryczne proporcje”, 
choć mieli obawy, czy ta „artystyczna 
skończoność, ugruntowana na 
zredukowaniu wszelkich ułamków i liczb 
mieszanych do liczb całych” nie zagraża 
psychologicznej i społecznej stronie 
utworów" [11: 62].  

У новелах Б. Прус вдало комбінував 
елементи різних європейських моделей 
новел ХІХ століття, завдяки чому 
впевнено формував особливий тип 
прусівської новели, у якій зображення 
подій та характерів базувалося на 
акцентуації уваги на фізіологічних 
особливостях персонажів: лице, руки, 
постава, вираз обличчя. Формальний 
бік цього жанру мало цікавив 
письменника, а от зміст був дуже 
важливим, адже він відображав 
авторські естетичні принципи. 
Сформульована Б. Прусом концепція 
"естетики здорового глузду" послідовно 
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реалізувалася в його новелах. 
Письменник художню творчість 
розглядав як складний інтелектуальний 
процес, а тому багатогранне 
спостереження за життям людей 
різних соціальних прошарків лежало в 
основі більшості його новел. Про те, що 
між формою та змістом новел Б. Пруса 
існує деяка асиметричність, 
літературознавці активно заговорили у 
ХХ столітті. Проблема симетрії 
/асиметрії жанру новели Б. Пруса 
набула нового звучання й стала однією 
з актуальних у польському 
літературознавстві. Думки науковців 
щодо особливостей жанру новел 
Б. Пруса помітно різнилися. Зокрема, 
Кульчицька-Салоні розглядала всілякі 
жанрові комбінації новел Б. Пруса як 
слабкі інтегральні схеми, а 
М. Плачецький указував на те, що це 
унікально продумані та складні 
процедури змішування одних 
елементів жанру з іншими.  

Саме М. Плачецький симетрію 
вбачав у таких новелах Б. Пруса: 
"Pleśń świata", "Czego Faust narobił w 
pewnej aptece?", "Powracająca fala". У 
праці "Діалог Болеслава Пруса з 
новелою" (1976) М. Плачецький 
відзначав, що в новелах Б. Пруса 
помітною є "wahadłowe rozwijanie biegu 
zdarzeń” [15: 306]¸ а також "Wyostrzenie 
uwagi na opozycyjność Prusa względem 
teoretycznej świadomości gatunku i na 
jego poszukiwania nowych rozwiązań w 
części tłumaczy tę obfitość formuł 
kategorycznych, ale i tak zastanawiająco 
głębokie jest postrzeganie noweli jako 
zbioru reguł restryktywnych" [15: 309].  

Помічено, що завдяки прийому 
повторення в новелах Б. Пруса 
забезпечено умову симетричності цього 
жанру. Звороти, рефрени – це ті 
класичні прийоми, якими послугувався 
письменник. І саме вони забезпечували 
композиційну симетричність жанру 
новели, а це, зі свого боку, відповідало 
авторській стратегії побудови сюжету 
новели так, щоб вразити читача, 
затримати його увагу на перебігу 
важливих подій та перипетій новели. 
Повтори в новелах Б. Пруса надавали 

змісту новели певної ритмічності, що 
дало підстави літературознавцям 
стверджувати, що новела "Антек" за 
формою подібна до вірша: "Rama: „[…] 
komentarz ten wyzyskany został jako tak 
zwane ramy utworu”, „W ramie opowieści 
[…] Osią łączącą tę ramę”, „szkatułkowa 
kompozycja pozwala […]”, „Klamrowe 
zakończenie […]”, „Szkatułkowa 
kompozycja”, „szkatułka”, „rama”, 
„opowieść ramowa" [2: 75]. 

Переважна більшість дослідників 
новел Б. Пруса (Я. Кульчицька-Салоні, 
А. Каліновська, Дж. Філіп) зазначали, 
що митець на рівні форми комбінував 
в одному жанрі новели елементи інших 
жанрів, як-от: репортаж, фейлетон, 
анекдот, нарис та ін. У такий спосіб у 
новелах Б. Пруса "Kategoria symetrii 
zdaje się tym czynnikiem, który 
nieprzewidywalność chaosu narracji 
opowiadania, poddanego żywiołowi 
okazjonalności i potoczności, przekształca 
w uporządkowanie noweli" [2: 82]. 

Слушною є думка А. Мартушевської 
про те, що в новелах Б. Пруса можна 
простежити оригінальну авторську 
концепцію щодо моделювання сюжету 
вказаного жанру, адже саме короткі та 
уривчасті речення забезпечують 
стрибкоподібний розвиток подій. На 
думку дослідниці, письменник дуже 
добре вловив сутність гармонійного 
компонування подій у новелі. У 
концепції досконалості, якої 
притримувався Б. Прус у всьому, саме 
симетрія та гармонія були важливими 
чинниками сутності будь-яких явищ.  

У своїх "Нотатках…" сам Б. Прус 
чітко визначив сутність категорій 
"порядок" та "гармонія": "Porządek 
polega na harmonii części (wspieranie 
się), ich proporcji, formie i układzie. 
Harmonia i proporcja są częściami 
porządku. Są to więc fakta 
zaobserwowan w naturze, nie 
wyspekulowane przez filozofów. 
Podobnież: jedność i rozmaitość istnieją w 
naturze, mianowicie w związkach. Ogólne 
własności utworu. Jasność i typowość, 
ważność, jedność, rozmaitość, siła, 
umiarkowanie, ruch, rytm, harmonia, 
proporcja, wolność, prawo. Są to warunki 
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doskonałości i piękna, obowiązujące nie 
tylko cały utwór, ale i przedmioty 
wchodzące do niego" [16: 161–162]. 

Дискусія щодо того, чи справді Б. 
Прус намагався визволити новелу від 
тиску канонів, розгорнулася в праці 
"Gatunki literackie w twórczości 
Bolesława Prusa" (2007) Ельжбети 
Любчинської-Єзьорни, яка вдало 
повернула прусознавців до 
невирішеної проблеми симетрії / 
асиметрії новел письменника, адже 
переважна більшість дослідників 
жанру новели (С. Мелковські) 
відзначали, що в Б. Пруса помітне 
порушення архітектонічної рівноваги. 
Ще в 60-х роках ХХ ст. Я. Кульчицька-
Салоні стверджувала, що в той час 
"nowela była nazwą czysto 
konwencjonalną, używaną na określenie 
utworu krótkiego" [6: 8], а тому вчена 
зробила такий висновок: "Mamy więc 
prawo nazwać nowelami wszystkie te 
utwory Prusa, które nie są powieściami, 
wszystkie jego krótkie utwory bez 
względu na to, czy spełniają rygory 
klasycznej noweli" [6: 12]. Але ця думка 
суперечила сформованій концепції 
моделі жанру новели ХІХ століття.  

Сучасне польське 
літературознавство постійно активізує 
проблему симетрії / асиметрії новел Б. 
Прус. Зокрема, у статті "Симетрія у 
новелах Болеслава Пруса" (2014) 
Т. Будревич сформулював досить 
важливу проблему щодо особливостей 
жанру новели Б.  Пруса: "Czy Prus, 
wskutek swych ciągłych „dialogów” z 
gatunkiem noweli („układ odniesienia dla 
współczesnej im praktyki pisarskiej”2) 
wybierał formę łatwiejszą do napisania, 
czy zwycięsko przełamywał bariery i 
wyzwalał opowiadanie z niewoli 
nowelistycznej formy?" [2: 61], адже 
відомо, що Болеслав Прус усіляко 
намагався відійти від жорстких 
канонів, які існували щодо малих 
прозових жанрів новели та оповідання. 
Автор статті спробував розібратися в 
тому, настільки письменник робив це 
продумано чи інтуїтивно, а основне – 
чи була в цьому певна авторська 

стратегія й настільки це було 
ефективно для самого жанру новели.   

Т. Будревич узагальнив: "„Nawrót” 
(Szweykowski), „refren” (Opacki), 
„wiersz” (Labuda), „parabola” 
(Martuszewska) – wszystkie te terminy, 
którymi opisywano kompozycję 
nowelistyki Prusa, sygnalizują 
uporządkowanie według zasad 
najprostszych, ale w estetyce 
uniwersalnych" [2: 80]. Тож усі 
прийоми, які застосовував Б. Прус у 
новелах, є універсальними й такими, 
що урізноманітнили структуру жанру. 
Дослідник підсумовує: "Kategoria 
symetrii zdaje się tym czynnikiem, który 
nieprzewidywalność chaosu narracji 
opowiadania, poddanego żywiołowi 
okazjonalności i potoczności, przekształca 
w uporządkowanie noweli" [2: 82]. Тож 
симетричність новел Б. Пруса 
очевидна, адже вони на рівні форми та 
змісту підпорядковані особливій формі 
авторської нарації – нелінійній.  

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, увагу сучасних 
польських літературознавців 
привернули новели Б. Пруса 
насамперед незвичною композицією, 
унікальними формами нарації, 
прийомами повтору, компонування, 
які вчені розглянули як особливі 
експериментальні плани письменника. 
Окрім цього, дослідники помітили, що 
Б. Прус вдало поєднував в одному 
жанрі новели елементи інших жанрів 
літератури, що вказувало на 
новаторський підхід митця до 
жанрової парадигми новели загалом. 
Письменник тяжів до експериментів із 
композицією твору, а тому 
використовував математичні прийоми 
щодо конструювання новели, 
компонування подій у ній. У цьому Б. 
Прус вбачав революційні зміни щодо 
структури жанру новели, які суттєво 
звільняли її від усіляких канонів ХІХ 
століття.  

Письменник вважав, що всю новелу 
можна спростити до одного речення, а 
речення розгорнути завдяки художній 
фантазії митця у великий твір 
художньої літератури. Митець 
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розглядав прийом компонування всіх 
структурних елементів новели як 
унікальну можливість досягти рівня 
платонівсько-піфагорійської теорії 
тотальної гармонії. Звичайно, не 
завжди такі експерименти були 
ефективними для самого жанру 
новели, проте вони засвідчили, що в 
ХІХ столітті Б. Прус, по суті, 
деканонізував жанр новели.  

Вважаємо, що в подальшому новели 
Б. Пруса варто розглянути на рівні 
мікро- та макропоетики, аби 
узагальнити з позицій сучасної 
жанрології якісні зміни, яких зазнала 
новела польського митця в процесі 
експериментування.  
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EXCLUSIVE ADVERBS IN OLD ENGLISH? A CORPUS-BASED STUDY OF AN(E) 

O. Iu. Andrushenko* 

The study deals with means of expressing exclusive meaning in Old English records based on the 
texts of Helsinki Corpus TEI XML Edition 2011. The aim of the article is to investigate variant 
expressions in the English records of VII-XI cen. that laid the foundation for Present-Day English 
(PDE) exclusive focusing adverb only standing. The tokens retrieved from the Corpus are 
automatically analyzed with the help of #LancsBox which software package has been employed to 
analyse the data using the following tools from the package: KWIC, GraphColl, Words and Ngrams. 
Since focusing adverbs are known by their syntactic mobility as well as their interaction with Focus 
structure of the sentence the article investigates OE exclusive constructions from the perspective of 
scope and regularities of their positional variation as a result of information-structural effect. The 
notion of scope presupposes singling out two positions of the adverb: pre- and post-modification of 
the element it refers to. The methodology applied relies on c-commanding and phase principle 
enriched with Question Under Discussion method. The next methodological stage involves tagging of 
the sentence elements taking into account discourse representation structure. Thus, three major 
layers have been distinguished, viz. discourse given-new information, as well as, Focus and Topic of 
the sentence. As a result of the methods applied it has been proved that the form an(e) (PDE only) 
though correlating with sentence information structure has little, if any, effect on the arrangement of 
word-order constituents. Yet, the investigation has found that positional variations of the OE adverb 
are used as a mechanism of marking a peculiar type information actualization in the discourse, as 
well as, certain types of sentence Focus (informational, identificational, contrastive and emphatic), 
which are governed by the focus adverb position in relation to the word it modifies.  

 

Keywords: information structure, discourse representation structure, given/new information, 
Focus, focusing adverb, exclusive adverb, corpus. 
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Дослідження присвячене засобам вираження ексклюзивності в давньоанглійських писемних 
пам’ятках на основі фрагментів текстів, виокремлених із Helsinki Corpus TEI XML Edition 
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2011. Мета статті – визначити варіантні вирази в англійських пам’ятках VII–XI ст., що 
заклали основи для становлення фокусувального адверба only в сучасній англійській мові. 
Автоматичний аналіз токенів із корпусу здійснено на основі #LancsBox, програмне 
забезпечення якого використовували для аналізу даних за допомогою такого пакету 
інструментів, як KWIC, GraphColl, Words та Ngrams. Оскільки фокусувальні адверби відомі 
своєю синтаксичною мобільністю, а також взаємодією з фокусом речення, вивчення 
давньоанглійських ексклюзивних конструкцій здійснювалося з урахуванням області їх дії та 
особливостей позиційної варіації як результат інформаційно-структурного впливу. 
Поняття області дії передбачає виокремлення двох позицій окресленого адверба: пре- та 
постмодифікації елемента, до якого він належить. Використана методологія ґрунтується 
на с-командуванні та принципі непроникності фаз, доповнених методом відповіді на 
актуальне запитання. Наступна методологічна стадія передбачає тегування елементів 
речення з урахуванням структури репрезентації дискурсу. Так були виокремлені три 
основні шари: дана-нова інформація для дискурсу, а також Топік і Фокус речення. У 
результаті застосування запропонованих методів доведено, що форма an(e) (суч.-англ. only) 
хоча й корелює з інформаційною структурою речення, проте має незначний або жодного 
впливу на аранжування конституентів речення. Незважаючи на це, дослідження показало, 
що позиційні варіації давньоанглійського адверба використовуються як механізм маркування 
певного типу актуалізації інформації в дискурсі, а також окремих типів фокусу речення 
(інформаційного, ідентифікаційного, контрастного та емфатичного), що корелюють із 
позицією адверба та тим словом, що він модифікує. 

 

Ключові слова: інформаційна структура, структура репрезентації дискурсу, дана/нова 
інформація, фокус, фокусувальний адверб, ексклюзивний адверб, корпус. 

 

 
Introduction. The paper focuses on 

introducing exclusiveness in Old English 
(OE) as one of the basic semantic 
concepts in the language. In Present-Day 
English (PDE) this notion is mainly 
represented by focusing adverbials, 
which are morpho-syntactically realized 
as adverbial expressions (at most) or 
adverbs (only, just, exclusively, merely, 
simply, purely) [16]. The goal of this 
study is to discuss variant expressions of 
exclusiveness in the English records of 
VII-XI cen. that in PDE is represented by 
adverb only. In line with the research 
available [10; 33; 34; 38], the current 
investigation attempts to look at the 
relevant forms from the information-
structural perspective in order to cast 
new light on the main defining properties 
of exclusive adverbs in OE works, 
namely their interaction with Focus 
structure of the sentence.  

The research outlines the major 
properties of exclusive adverbs in PDE, 

narrowing its scope to PDE adverb only 
and its equivalents in Old English 
records. The investigation is based on 
Old English part of Helsinki Corpus 
containing 70 abstracts from Old English 
texts of Helsinki Corpus TEI XML Edition 
2011 [21] with 506,601 tokens and 
68,463 Lemmas. The automated analysis 
is made with the help of #LancsBox [8; 
9], which software package has been 
employed to analyse the data using the 
following tools from the package: KWIC, 
GraphColl, Words and Ngrams.  

Literature Review. In PDE excusive 
focusing adverbs such as only, just, 
exclusively, merely, simply, purely and 
solely are well represented in the 
language, which is proved by the browse 
search of these adverbs in COCA [12] 
with only ranking 112 among most 
widely used words in the Corpus (See 
Table 1). 

 Table 1.  
Frequency rank of exclusive adverbs in COCA 

Word PoS FREQ RANK 
just ADV 2270900 51 
only ADV 905093 112 
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simply ADV 166556 580 
merely ADV 40843 2140 
solely ADV 14236 441 
purely ADV 11697 5105 
exclusively ADV 4773 12948 

 
Focusing adverbs are known by their 

syntactic mobility, as well as, their 
interaction with Focus structure of the 
sentence (see among others: 18; 19; 30; 
36]. These properties are illustrated in 
example (1).  

(1) (Only1) Fred (only2) showed (only3) 
the exhibition (only4) to Mary. 

Other common structures in PDE are 
associated with focusing adverbs in its 
post-position to the element it marks. 
E.g. 

(2) I saw FRED only. 
The same tendency is observed in the 

records of VII-XI cen., while expressing 
exclusive meaning by means of 
prototypical Old English constructions: 
numeral an(ne) (one), demonstrative 
pronoun þæt an and prepositional 
phrase for an [38: 253]. While the pre-
modifying placement is typical for all 
three constructions, the post-

modification is characteristic of an per 
se. Moreover, constructions with 
numeral or demonstrative pronoun + 
numeral characterize other Germanic 
languages, i.e., Gothic, Old Icelandic and 
Old High German [38]. The same is true 
for Latin and Old Greek where these 
constructions are evidenced [14; 34]. 
Taking into account a wide range of 
literature on the question, the 
investigation mainly focuses on the 
exclusive constructions from the 
perspective of scope and regularities of 
positional variation as a result of 
information-structural effect. 

Methodology. The scope of pre-
position. In line with Sudhoff [40], it can 
be noted that an exclusive adverb always 
C-commands with the element it 
pertains to, which is exemplified in 
Figures 1-2.  

 
Fig. 1. Adverb only in the pre-position to subject 
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Fig. 2. Adverb only in the pre-position to the verb. 

 
It’s important to note that adverb only 

positioned before DP Fred, c-commands 
only with DP and cannon leave its scope. 
With relation to the phase principle [11] 
it means impossibility for focusing only 
to associate with VP in Fig. 1, while in 
Fig. 2 it c-commands with internal 
constituents within VP, i.e., V, DP or PP. 
Therefore, based on Fig. 2 all the 
mentioned constituents potentially 
function as sentence Focus with the 
exception of DP Fred. In such cases in 
PDE Focus scope can be determined by 
means of prosody [24], which is hard to 
identify in early written English records. 
However, methods of wide contextual 
analysis help investigate the clause to 
overcome this issue. This approach is 
associated with QUD (question under 
discussion) method [37] and 
presupposes establishing the discourse 
function, presupposition and descriptive 
content of the sentences.  

In accordance with this approach 
focusing exclusive adverbs provide a 
comment on the current question (CQ) 
weakening a salient or natural 
expectation. Thus, the antecedent should 
be weaker than the presupposed answer 
to the CQ. The presupposition for the 
exclusive only assumes its expression of 
one of the most likely true alternatives to 
the current question, which is “at least” 

as strong as its antecedent as long as the 
latter is the minimally expected true 
answer. Schematically, this looks as 
follows: MIN  (where  represents an 
antecedent) [6]. The descriptive value 
conveys the most likely true alternative 
for the CQ, which is “at most” as strong 
as its antecedent and can be displayed 
as MAX  [13]. Based on this, the 
operators for upper and lower scale are 
defined in (3a)–(3b) [6: 251]. 

(3a) MIN ( ) =  [p(w) p
]. 

(3b) MAX ( ) =  [p(w)
], where  is a pragmatically 

given pre-order on the propositions that 
constitute all the potential answers to the 
CQ. 

The scope of post-position. Unlike 
Old English the placement of exclusive 
only after the word it modifies in PDE can 
be characterized as obsolete. Referring 
back to instance (2) it can be noted that 
the exclusive in post-position is placed as 
close as possible to the element it refers 
to. According to Ross&Cooper [39: 370] 
focusing adverbs in PDE in their post-
position are stressed, which is also true 
for the German language [30]. While 
studying such examples in the Hungarian 
language, Kiss [29] indicates that the 
focusing adverb mostly refers to 
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identificational Focus, this hypothesis 
requires further verification in Old English 
records.  

Information-structural analysis. 
Apart from the prototypical association 
with Focus, other configurations have 
been described. Several studies indicate 
that some focusing adverbs and the 
constituent they operate on can be found 
in backgrounded part of the sentence (on 
Italian, see 1: 47; 17; 36] or refer to Topic 

information function [see 41]. However, 
with the later studies one has to be 
careful taking into account the fact that 
Topic and Focus belong to different 
information structural layers that can 
overlap in some instances [see: 2; 4; 5]. 
The current study adheres to Discourse 
Representation Theory [15] that singles 
out different types of given-new 
information summarized in Table 2 [2; 4]. 

Table 2.  
Assignment of tags in the extended annotation scheme for IS 

Layer Tags Short description  
Information 
status 

giv given (underspecified) 
giv-active active 
giv-inactive inacttive 
acc accessible (underspecified) 
acc-sit situationally accessible 
acc-inf inferrable 
acc-gen general 
new non-specific 

 
The analysis above is enriched with 

identification of Topic and Focus in the 
sentence specified in line with Krifka [31] 
and Reinhart [35].  Therefore, Topic 
represents the information the sentence 
is about (subdivided into aboutness, 
given, familiar and contrastive subtypes), 
whereas Focus is associated with salient 
or the most important information in the 
sentence [20: 143]. It is further 
partitioned into informational (a 
sentence element that stands for a great 
level of novelty) [25], identificational 
(refers to the presence of alternatives 
prior available in the discourse) [29], 

emphatic (represents the elements that 
demonstrate the extreme value on the 
scale of values) [22], exhaustive (renders 
the exclusion by identification with 
respect to the alternative propositions), 
contrastive (the components of the  
common ground that contain a 
proposition the sentence can be 
contrasted against) [32], verum (the 
truth value of the sentence) [15] and 
mirative (surprising or unexpected 
information) [24] Foci. Table 3 
summarizes the tags applied to the 
analysis the second type of dichotomy, 
viz. Topic/Focus.  

Table 3.  
Assignment of tags in the extended annotation scheme for Topic/Focus 

Layer Tags Short description  
Topic ab aboutness topic 

gt given topic 
ft familiar topic 

 ct contrastive topic 
Focus inf informational focus 
 idf identificational focus 
 cf contrastive focus 
 emph emphatic focus 

exhf exhaustive focus 
 vf verum focus 

mirf mirative focus 
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Results and Discussion 
Based on the assumption that 

numeral an(e) is a prototypical form that 
laid the foundation for an exclusive 
adverb formation in OE [10; 32; 33] 

Corpus analysis focuses mainly on its 
spelling varieties in the records and 
declensional types with reference to 
gender and case, which are represented 
in Table 4.  

Table 4.  
Numeral an(e) declension in Old English 

 Ān - "one" 
 Case Masculine Feminine Neuter 
 Nominative  ān ān ān 
 Genitive  ānes ānre ānes 
 Accusative  ānne āne ān 
 Dative  ānum ānre ānum 
 Instrumental  āne ānre āne 

 
The distribution of graphic variations 

of an(e) in the Corpus is as follows: 
Table 5.  

Graphic representation of an-forms in Helsinki Corpus 
Form Occurrences  Relative Frequency 

per 10K. 
Adverbial 
an(e) (%) 

a(a)n 604 11.84 8.28% 
anes 56 1.11 8.93% 
anne 54 1.07 5.56% 
ane 111 2.19 14.41% 
anum 182 3.59 23.85% 
anre 79 1.56 6.33% 
Overall  1086 3.06 11.23% 

 
The collocation report from LancsBox 

shows the collocation network for 
different forms given in Figure 3. 

In Figure 3, 173 collocates of an, 0 
collocates of aan, 18 collocates of anes, 9 
collocates of anne, 35 collocates of ane, 
52 collocates of anum and 30 collocates 
of anre have been displayed. There are 
no collocates shared among all nodes 
and additional 58 collocates that at least 
two nodes have in common (&, ær, æt, 

ðæm, ðæt, ða, ðam, ðe, ðonne, ðu, þær, 
þære, þæs, þæt, þa, þam, þe, þone, 
þonne, þy, and, be, butan, buton, cwæð, 
ealle, for, geare, gif, god, he, heo, hi, hie, 
him, hine, his, hit, ic, in, is, man, mid, 
mon, na, ne, niht, of, ofer, on, p, r, se, 
seo, swa, to, wæron and wæs). 

Tables 6-7 indicates Pearson’s 
correlations between search terms and 
P-values associated with them.  

Table 6.  
Pearson's correlations (r) between the search terms 

Variables an aan anes anne ane anum anre 
an 1.00 -0.07 0.11 0.10 0.09 0.16 -0.04 
aan -0.07 1.00 -0.02 -0.05 -0.03 -0.05 0.01 
anes 0.11 -0.02 1.00 -0.04 -0.02 0.26 0.03 
anne 0.10 -0.05 -0.04 1.00 0.15 0.00 -0.08 
ane 0.09 -0.03 -0.02 0.15 1.00 0.17 -0.04 
anum 0.16 -0.05 0.26 0.00 0.17 1.00 0.09 
anre -0.04 0.01 0.03 -0.08 -0.04 0.09 1.00 
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Fig. 3. Collocation network: an, aan, anes, anne, ane, anum and anre in Helsinki Corpus 

(Old English) (01 – Freq (5.0), L5-R5, C: 5.0-NC: 5.0) 
 
The correlation analysis is based on 

individual files in the corpus (n = 70). p-
values associated with the r coefficients 
are available below. 

Table 7.  
P-values associated with Pearson's correlations (r) 

Variables an aan anes anne ane anum anre 
an - 0.5567 0.3664 0.4075 0.4455 0.1962 0.7609 
aan 0.5567 - 0.8793 0.6736 0.8320 0.6713 0.9621 
anes 0.3664 0.8793 - 0.7426 0.8838 0.0279 0.7918 
anne 0.4075 0.6736 0.7426 - 0.2059 0.9793 0.5166 
ane 0.4455 0.8320 0.8838 0.2059 - 0.1669 0.7438 
anum 0.1962 0.6713 0.0279 0.9793 0.1669 - 0.4775 
anre 0.7609 0.9621 0.7918 0.5166 0.7438 0.4775 - 

 
The form an(e) is used mostly in a pre-

modifying position when it functions as 
an article (4) or numeral one (5). 

(4) Þǽr wæs án forehús æt þǽre 
cyrcan duru (COLEOFRI. 33). 
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(5) Þǽt bið se æresta geares monað 
mid Romwarum ond mid us. On ðæm 
monðe bið an ond þritig daga. 
(COMARTYR, JA00 A3-4) 

The contextual analysis of the 
sentences shows that the mentioned 
above form may occasionally function as 
a preposition on (6), therefore such 
examples were excluded from the Corpus 
analysis.  

(6) And alæd me of þysum grynum, þe 
her gehydde synt beforan me, forðam þu 
eart min gescyldend, Drihten, an þine 
handa ic befæste mine sawle. 
(COPAEIPS, R 30.5) 

Some instances demonstrate double 
reading of an(e): it can be interpreted 
either as a numeral one or as an adverb 
only (7). Such sentences were also 
removed from the current analytics.  

(7) Nu miht ðu understandan, þæt 
læssan ymbgang hæfð se man þe gæð 
onbuton an hus, þonne se þe ealle þa 
burh begæð. (COTEMPO, R 4.27-29). 

Occasionally, an(e) functions as an 
adjective, which is specifically evident 
while pre-posing the sentence 
constituent it is associated with (8), 
however, its interpretation as a numeral 
one is also possible.  

(8) He cwæþ þa to him, ic hit eom, ne 
ondrædaþ eow. Hig woldon hyne niman 
on þæt scyp & sona þæt scyp wæs æt 
þam lande þe hig woldon to faran. 
Soþlice oþre dæg seo menigeo þe stod 
begeondan þam mere geseah þæt þær 
næs butan an scyp & þæt se. 
(COWSGOSP). 

The excerpt in (8) an scyp can either 
be translated in PDE as one ship or the 
only ship, however, given that in the 
previous sentence PP on þæt scyp or DP 
þæt scyp refers to a definite ship, which 
is also evidenced by the preceding 
demonstrative þæt in DP, an in the 
construction butan an scyp most likely 
refers to the PDE adjective only. Similar 
examples of double interpretation are 
found in Borsworth&Toller’s Anglo-Saxon 
Dictionary [7]: 

(9) Ic bydde ðé, ðæt ðú lǽ te me 
sprecan áne feáwa worda I pray thee, 

that thou let me speak only [once for all] 
few words (Nicod. 11; Thw. 5, 40).  

(10) Cweþ ðín án word (speak thy 
word only), Mt. Bos. 8, 8). 

Interestingly, but in sentences (9)-(10) 
pre-posing an(e) relates to DP that 
represents new information and 
informational Focus. Hypothetically, this 
property of an(e) preposing DP might 
have an impact on the adverbial 
arrangement, which may precede the 
relevant sentence constituent or follow it. 
The analysis shows that adverbial an(e) 
in 65.4 % instances is placed after the 
word it modifies, while in the rest of the 
examples a pre-modification is more 
preferrable, these data correlate with 
Rissanen [38] who states that ca. 82% of 
Old English records demonstrate a post-
modifying an. The discrepancy in rate 
correlation between two studies though 
might be attributed to the fact that the 
current data considered pre-modifying 
instances of an in bulk, while in 
Rissanen [38: 258], as has already been 
mentioned, there are three separate 
forms in focus: an + DP per ce and þæt 
an construction and for an phrase (the 
latter is not represented in our Corpus 
search in its adverbial function).  

The ratio of an(e) form per ce in its 
pre- and post-modifying position to DP-
element in the data analyzed makes 
15.64% to 84.36%, which is close to M. 
Rissanen’s figures. To shed the new light 
and not to repeat the conclusions leaped 
at in the previous research the data were 
considered purely from information-
structural perspective to find whether 
there is a specific interrelation between 
these two positional variations and 
information actualization or Foci types.  

Post-modifying an(e) pertains to DPs 
that in traditional grammar represent 
the subject of the sentence or its object 
(both direct and indirect) with the latter 
ratio amounting to 83.3%. The word 
order patterns vary in terms of their 
element positioning i.e., SVO , SO

V, SXO V. However, the study of 
the clause structure shows that an(e) 
seems to demonstrate little impact on 
word-order variations, if any. Mostly, the 
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arrangement of sentence constituents is 
affected either by metrical constrains or 
the syntax of the main and subordinate 
clauses [23; 26]. This fact differentiates 
prototypical focusing adverbs from other 
information-structural markers in OE, 
cf. þa, þonne [27; 28]. Nevertheless, an(e) 
post-modification of the sentence 
elements demonstrates a specific 
correspondence to Focus types and 
information givenness in the discourse. 
Therefore, 100% of instances indicate 
that the element in Focus represents 
given-active or accessible information 
and only three types of Foci: contrastive 
(11), reaching 53.3%, identificational (12) 
with 38.3% in total and emphatic (13) 
evidenced in the rest of the tokens 
selected. The Topic is either marked as 
given or aboutness.  

(11) And hio þa seo eadiga Margareta 
hire fot up ahof and he hire sæde eall, 
þæt he wiste, and cwæð: Siððan Sathan 
gebunden wearð, siððan ic mid mannum 
æfre gewunode.  and manega godes 
þeowas ic gehwearf fram gode and [næfre 
ne mihte me nan man ofercuman] [new, acc, 

ct] [buton þu ane] [given, ct, cf]. (COMARGA). 
(12) ða he ðis eal dyde, ða he stod 

æfter us gewend, & cliopode æfter us, 
ðeah we from him gewende wæren; & 
ðeah he oferhogod wære, he us eft 
laðude to his hyldo. Ac swa swa we nu 
ðis reahton be eallum monnum, [swa [hit 
mæg] [æghwelc mon] [given-active, a-top] [be 
him anum] [given-active, idf] [geðencean] [new] 

(COCURA). 
(13) [Nyle [given-active, ct] [he ængum 

anum] [given-active, emphf] [ealle gesyllan 
gæstes snyttru] [accessible], [þy læs him 
gielp sceþþe þurh his anes cræft ofer 
oþre forð] [new]. (COCHRIST) 

Interestingly, the element in Focus, 
specifically a contrastive one, oftentimes 
is featured by a personal or a 
demonstrative pronoun (cf. 12), 
becoming the major characteristic of 
post-modifying an(e). The focused 
element is typically preceded by the 
negative conjunction butan. Such 

constructions are observed in simple 
sentences or main clauses with two 
variations of placing the adverb: SVO, 
butan S an(e) or SVO butan O an(e). It 
should be noted that the ratio in favour 
of an(e) marking the object is 1:5.   

Pre-modifying ane is found in two 
different sentence environments: ane per 
ce and in the constructions with the 
demonstrative þæt. Adverb ane as an 
antecedent is placed as close as possible 
to the Focus constituent which in 
91.67% is marked as informational 
Focus and new or inferred information 
(14). The rest of the instances pertain to 
emphatic Focus and given information 
(15). In the latter case the order of the 
constituents in the main clause seems 
untypical for Old English i.e., SXV, 
which may testify to the adverbial impact 
on word-order, however, due to scarcity 
of the data that remains only a 
hypothesis.  

(14) Her ælle & Cissa ymbsæton 
Andredescester, & ofslogon alle þa þe 
þærinne eardedon, [ne wearþ þær forþon 
an Bret to lafe] [new, inf] (COCHROA2, 
R.495.1-3). 

(15) Forgif me to are, ælmihtig god, 
leoht on þissum life, þy læs ic lungre 
scyle, ablended in burgum, æfter billhete 
turh hearmcwide heorugrædigra, laðra 
leodsceaðena, leng þrowian edwitspræce. 
[Ic] [giv-top] [to anum þe] [given-active, emph], 
[middangeardes weard]. [new], mod 
staþolige, fæste fyrhðlufan, ond þe, fæder 
engla, beorht blædgifa, biddan wille ðæt 
ðu me ne gescyrige mid scyldhetum, 
werigum wrohtsmiðum, on þone 
wyrrestan, dugoða demend, deað ofer 
eorðan. (COANDREA, R.80-87) 

The construction þæt (a)an and its 
spelling variant ðæt an occur 41 times in 
the Corpus, being registered in 21 texts 
out of 70 (0.75 per 10k tokens). Table 8 
demonstrates its overall allotment 
throughout Old English records of 
Helsinki Corpus.  
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Table 8.  
Distribution of the search terms þæt an and ðæt an in Helsinki Corpus (Old English) 

File Tokens Frequency Relative frequency per 10k 
COBYRHTF 4913 4 8.142 
COAELHOM 5677 3 5.284 
COAELIVE 7858 3 3.818 
COINSPOL 5619 2 3.559 
COGREGD3 5732 2 3.489 
COBOETH 11951 4 3.347 
COAPOLLO 7237 2 2.764 
COBENRUL 11035 3 2.719 
COLAW3 7692 2 2.600 
COGREGD4 5662 1 1.766 
COMETBOE 5856 1 1.708 
COBLICK 11837 2 1.690 
COWULF3 7958 1 1.257 
COCHROE4 19623 2 1.019 
COBEDE 11116 2 0.900 
COWSGOSP 11143 1 0.897 
COAELET3 11367 1 0.880 
COCHROA2 14877 1 0.672 
COAELET4 15021 1 0.666 
CODURHAM 21662 1 0.462 
COOROSIU (ðæt an) 9383 1 1.066 
COBOETH (ðæt an)  11951 1 0.837 

Figure 4 displays the relationship 
between both constructions. The circles 

in the figure represent individual texts in 
the Corpus. 

 
Fig. 4. Scatter plot with a regression line 
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The LancsBox analytics enables to 
check on the most frequent collocations 

for the constructions under analysis, 
given in Figure 5.  

  
Fig. 5. Collocation network: þæt (ðæt) an in Helsinki_Old_English (01 - Freq (5.0), L0-R5, 

C: 5.0-NC: 5.0). 
 
The data reveal that an in the 

construction functions as an adverb in 
32 sentences amounting to 78.05% of all 
the instances. In the rest of the tokens 
an is used in the sense of a cardinal 
numeral one (16), an indefinite article 
(17) or occasionally an ordinal numeral 
the first (18). 

(16) Ac þonne þa fif þing, swa we ær 
cwædon, eall gegadorede bioþ, þonne biþ 
hit eall an þing, & þæt an þing biþ God; 
(COBOETH, R 33.76.7). 

(17) Betwyx oþrum þingum nis na to 
forgytane þæt gode friþ þe he macode on 
þisan lande. swa þæt an man þe him sylf 
aht wære. (R 1086.95, COCHROE4). 

(18) Martha swanc. and maria sæt 
æmtig; On þisum twam geswustrum 
wæron getacnode twa lif. þis geswincfulle 
þe we on wuniaþ. and þæt ece þe we 
gewilniaþ; Þæt an lif is wræcful. þæt oþer 
is eadig; (COAELHOM, R 256.38-40). 

The analysis of the collocation þæt 
(a)an used adverbially allows to single 
out three typical constructions. In the 
first type, amounting to 12 instances, the 
phrase is followed by the conjunction 
þæt, with the focused element in the 
subordinate clause (19), in the second 
type the phrase precedes the focused 
element (20) amounting to 14 instances, 

in the third type an aligns with the 
demonstrative þæt following the 
constituent it marks (21) evidenced in 6 
examples. The latter ones were analysed 
as a post-modifying an(e) and were 
excluded from the data on ane as an 
antecedent. As long as an post-
modification is concerned, the focused 
element in (21) refers to given-active 
information and identificational Focus, 
which corresponds to the information 
highlighted above and correlates with the 
data obtained for Modern Hungarian 
(Kiss 2001). So, the assumption on the 
stressed an(e) in post-position may be 
characteristic of Old English records.  

(19) modum, & þær nan þing elles 
næs to ealles geares andlifene, buton 
þæt an, þæt he heafde ænne wingeard. 
(COGREGD3, P 57). 

(20) An ðing bið geset. toforan eallum; 
Nis þæt an ðing fram manegum. ac 
manega ðing sind fram ðam anum 
(COAELIVE, R. 242-6).  

(21) Nu þær ys an to lafe: nim þæt an 
& sete on foreweardum þam, & cweþ. 
(COBYRHTF <R 48.21>). 

The analysis of the sentence structure 
shows that 11 out of 12 þæt (a)an þæt 
constructions are preceded by negative 
adverbs or conjunctions na (no) – 5, 
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nales – 4, nis hit – 1, buton – 1, while the 
DP in the following subordinate clause 
contains a personal pronoun, mostly he 
(8 instances). In all these cases the 
structure with the exclusive adverb 
forms a separate projection marking the 
next CP which is in focus. E.g.  

(22) [TP [NEG [Nales [DP þæt an  [CP 
þæt [DP he gemæne] [vP [VP V[dyde] 
AdvP[þære]] DP [neowan cirican,]]]] [CP 
[þe of Ongolcynne gesomnod wæs], [CP 
[ac swilce eac þara ealdra biggengena 
Bretta & Scotta]]]]].  

The sentence structure investigation 
suggests the following: þæt an, þæt does 
not affect the word order in the 
subordinate clause, which is mostly 
verb-final, with some exceptions that 
may be ascribed to metrical rules in 
poetic records [38: 257]. Element an can 
be translated into PDE as not only that 
and is aligned with the CP that presents 
given-active or situationally accessible 
information with the entire clause being 
in Focus domain, while its elements 
render contrastive Focus in 100% with 
the sentence topic being tagged as given, 
evidenced by the pronominal. E.g. 

(23) Annotated IS of (9): [ForceP [Nales 
þæt an  [CP [þæt [he [gt] [gemæne dyde 
þære neowan cirican][giv-active, cf]] [CP [þe of 
Ongolcynne gesomnod wæs][giv-active], [CP 
[ac swilce eac þara ealdra biggengena 
Bretta & Scotta] [new, cf]]. 

The rest of the examples with pre-
modifying þæt an may, at times, have 
double reading as in examples (24), 
where an is either interpreted as an 
adverb only “except that only kind 
(kindred), who…” or as the numeral 
except that one kind (kindred), who…”, 
however, the adverbial sense seems more 
pronounced here.  

(24) Hy moston þa wel wif habban, 
þæt ne wurde ateorad þæt mære 
bisceopcyn þe com of Aarone. For þan þe 
[nan cyn] [ab] [comment-new [ne moste 
becuman to þam hade [butan þæt an 
cyn] [given-active, cf]], [þe com of Aarone] [given-

active]. (COAELET3, R 132-133). 
The Topic in (24) is tagged as 

aboutness, while the Focus in Comment 
part is contrastive. The focused part 

butan þæt an marks DP cyn, which 
indicates given-active information, since 
Aarones cynne was mentioned previously 
as For þan þe nan ne moste of oþrum 
cynne becuman to þæm hade, þæt he 
bisceop þare, butan of Aarones cynne 
(COAELET3, R 129). The same tendency 
is evidenced in other examples with þæt 
an construction preceding the word or 
phrase it marks as Focus (25) (6 
instances in total).  

(25) þa þa þis geban þus geset wæs, 
þa wæron mid gitsunge 

beswicene na þæt an his find ac eac 
swilce his  

frind, and him æfter foran and hine 
geond ealle eorþan 

sohton ge on dunlandum ge on 
wudalandum  

ge on diglum stowum, ac he ne wearþ 
nahwar (COAPOLLO, R 7.26-30). 

Concluding remarks. The 
investigation of an(e) used adverbially 
shows that it is dominantly placed after 
the word it modifies, which correlates 
with the peculiarities of information-
structural elements allotment in the 
sentence. The structures show that an(e) 
refers to four Foci types: informational, 
identificational, contrastive and 
occasionally emphatic. Although having 
no effect on the order of the elements in 
the clause, an(e) in its post-position 
relates to the element marked as given-
active information and identificational 
Focus, while pre-modifying placement of 
an(e) is observed in the DPs that 
represent new information and 
informational Focus.  With DP that relate 
to contrastive Focus, both positions of 
an(e) are typical, however, they differ 
structurally in terms of information 
actualization and the preceding 
conjunction. Whilst post-modifying an(e) 
is evidenced in DPs relating to both 
contrastive Topic and Focus, which are 
preceded by conjunction buton, the pre-
posing of an(e) is solely occurs with þæt 
an or þæt an þæt construction making a 
separate projection and introducing the 
entire clause as a contrastive Focus. The 
individual examples where an(e) marks 
DPs with emphatic Focus demonstrate 
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word-order rearrangement, though the 
number of overall constructions in not 
enough to prove this hypothesis in terms 
of frequency.  

 
REFERENCES 

1. Andorno C. Focalizzatori fra 
connessione e messa a fuoco. Il punto di 
vista delle varietà di apprendimento. 
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The article deals with the inner form of the somatic constructions in English phraseological units 
of Latin and French origin. 

Any natural language is always a mixture of the native language, and the borrowed ones. The 
process of borrowing, while being completely natural, still, complicates the structure of any language 
it influences. The English language is not in any way an exception. Throughout the history it has 
been influenced by its neighbours, especially – of the Romanic ones. And the same can be said 
about English phraseological stock. Studying phraseological units, influenced by Latin or French 
languages, is of great importance as it helps understanding the wealth of a language, which 
expresses the peculiarities of national culture. 

The authors singled out English phraseological units with somatic constructions. The attention 
was focused on phraseological units with the components "belly", "ear / ears", "eye / eyes", "face", 
"finger", "foot", "hand", "head", "heart", "nose" and "tongue" as the most numerous ones. Then the 
attempt of the etymological investigation and the analysis of the inner form of the phraseological 
units of Latin and French origin with somatic constructions were made. 

It was found out that not only metaphorical transfers but also metonymic ones are productive in English 
phraseological stock. The coincidence of the figurative, thematic and semantic orientation of the native 
and borrowed phraseological units is determined mainly by the universal nature of perception of the 
physiological parts of the body, mental activity, gestures, facial expressions et c. 
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АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛАТИНСЬКОГО ТА ФРАНЦУЗЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ: СОМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ 

Бігунов Д. О., Бігунова С. А. 

Статтю присвячено англійським фразеологічним одиницям латинського та 
французького походження із соматичними конструкціями. 

Практично будь-яка природна мова в сучасному світі за своєю суттю завжди є сумішшю 
рідної мови та запозичених мов. Процес запозичення, хоча і є абсолютно природним, водночас 
ускладнює структуру тієї мови, на яку він впливає. Англійська мова жодною мірою не є 
винятком із зазначеного правила. Протягом усієї своєї історії вона зазнавала впливу з боку 
своїх сусідів, особливо з романських мов. Те саме можна було б сказати й щодо англійського 
фразеологічного фонду. Дослідження фразеологічних одиниць латинського та французького 
походження є досить важливим, оскільки допомагає зрозуміти багатство мови, яка виражає 
особливості національної культури. 

Автори здійснили вибірку англійських фразеологічних одиниць із соматичними 
конструкціями. Особливу увагу приділено фразеологізмам із компонентами "живіт", "вухо", 
"око", "обличчя", "палець", "нога", "рука", "голова", "серце", "ніс" та "язик" як найбільш 
уживаним. Наступним етапом дослідження була спроба розглянути етимологічні джерела 
та аналіз внутрішньої форми фразеологічних одиниць латинського та французького 
походження із соматичними конструкціями. 

Автори роблять висновок про те, що в англійському фразеологічному фонді не лише 
метафоричні переходи є продуктивними, але й метонімічні. Збіг образної, тематико-
семантичної спрямованості власних та запозичених фразеологічних одиниць визначається 
переважно універсальним характером сприйняття фізіологічних частин тіла, розумової 
діяльності, жестів, міміки та інших понять. 

 
Ключові слова: власні фразеологічні одиниці, запозичені фразеологічні одиниці, соматичні 

конструкції, латинське походження, французьке походження. 
 

 
Introduction. When we talk about any 

language, we should always keep in mind 
one simple concept. Any natural language 
is always a mixture of the native 
language, and the borrowed ones. The 
process of borrowing, while being 
completely natural, still, complicates the 
structure of any language it influences. It 
creates numerous new exceptions in 
grammar, morphology, phonetics, 
stylistics and all the other domains of the 
language. Sometimes, it even creates new 
rules. 

The English language is not in any way 
an exception. Throughout the history it 
has been as influenced by its neighbours, 
especially – of the Romanic ancestry. And 
the same can be said about English 
phraseological stock. It goes without 
saying that studying phraseological units, 
influenced by Latin or French, is of great 
importance as it helps understanding the 
wealth of a language, which expresses the 
peculiarities of national culture. To some 
extent they are described by Branyon 

R. A., Brewer E. C., Stone J. R., Vaan de 
M. [2; 3; 10; 11] and other scientists, but 
we would like to add our piece of 
contribution to the topic. Therefore, 
various dictionaries [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 
11] and reference literature [2; 6; 12] have 
been thoroughly examined to achieve this 
goal. 

Thus, the subject matter of the given 
article is the inner form of the somatic 
constructions in English phraseological 
units of Latin and French origin. 

The main tasks of the research are: to 
single out English phraseological units 
with somatic constructions; to make the 
etymological investigation of the borrowed 
phraseological units of Latin and French 
origin with somatic constructions; to 
analyze the inner form of the somatic 
constructions in English phraseological 
units of Latin and French origin. 

Presenting the main research 
material. Somatic constructions, i.e. 
phraseological units which in their 
structure have a word denoting a part of 
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human body (eye, head, tongue et c.), are 
considered to be one of the most 
frequently set types of phraseological 
units in English. One of their most 
significant features is the existence of 
multiple analogues in different languages, 
analogues which are very close in their 
figurative meanings. It is this peculiarity 
that astonishingly differs body 
phraseological units from other thematic 
groups of phraseological units and which, 
to some extent, offers them a status of 
terms.  

The congruence of their figurative 
meaning in different languages is not 
explained only by their direct borrowing. 
It is known that names of the body parts 
represent the most archaic and, at the 
same time, the most constant lexical 
layer, which is tightly connected both to 
the general functional and sensual 
aspects of human being existence and to 
individual peculiarities of different 
language groups. 

Phraseological units with the 
component "belly" 

In the phraseological stock of the 
English language only a few 
phraseological units with the component 
"belly" have been found. Among 
borrowed ones the following should be 
mentioned: 

The belly has no ears (Lat. Venter non 
habet aures) or hungry bellies have no 
ears (Lat. Venter famelicus auriculus 
caret; Fr. Ventre affamé n’a point 
d’oreilles, La Fontaine) – when a person 
is hungry, he / she won’t listen to any 
ideas or advice as they can only think 
about their empty stomach. 

Among native phraseological units the 
most wide-spread are: 

fire in the (one’s) belly (nat., 
R. L. Stevenson) – a lot of decisiveness 
and eagerness for doing something. The 
origin of this idiom is not known but 
there are some versions. For example, a 
version with heartburn and a version 
with strong alcohol seem rather 
interesting. A person who is suffering 
from heartburn or a person who is 
drinking spirits fell something similar to 
the fire in their bellies. And, if  speaking 

about an ambitious person, they say that 
he or she has something “burning” inside 
that makes this person achieve his/her 
goal, so a metaphoric transfer is quite 
possible in this case; 

to go belly up (belly-up) (nat., inf.) – 1) 
to break down; 2) to become bankrupt. 
It’s an allusion to a dead animal or a fish 
that being in the water float with their 
bellies upwards; 

one’s eyes are bigger than one’s belly 
(nat.) – a wish to get or achieve 
something exceeds somebody’s 
possibilities. It can be assumed that this 
phrase got its figurative meaning from an 
ordinary domestic situation when 
someone had taken more food than they 
could eat. 

Phraseological units with the 
component "ear / ears" 

Apart from phraseological unit The 
belly has no ears (Lat. Venter non habet 
aures) which is mentioned above, only 
one phrase with the component “ear / 
ears” has been found: 

The walls have ears (Lat. Parietes 
habent aures; Fr. Les murs ont des 
Oreilles) – advice to the person to speak 
not so loud if he / she doesn’t want to be 
heard by other people. According to 
Cicero, Dionysius (the ruler of Syracuse) 
had a large ear-shaped room under his 
palace. With the help of this Dionysius’ 
Ear, he could hear all the conversations 
in his palace. Cf. Fields have eyes, and 
the woods have ears. 

Phraseological units with the 
component "eye / eyes" 

Eyes are the most important sense 
organ of a person because with the help 
of eyes (the organ of vision), a person 
sees. In the phraseological image of 
borrowed and native phraseological 
units, the metonymic transfer "eyes – 
eyesight" is presented: 

jump / leap to the eyes (Fr. Sauter aux 
yeux) – something becomes evident during 
watching or reading; 

keep one’s / both eye /eyes open (nat.) – to 
watch carefully; to observe; 

see with half an eye (nat.) – to understand 
from the first glance; 
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believe / trust your eyes not your ears 
(Lat. Oculis magis quam auribus credimus 
/ Oculis magis habenda fides quam 
auribus) – people should believe 
something only if they have seen it 
themselves and they shouldn’t pay 
attention to any words as there are no 
proofs that these words are true. 

Moreover, the same metonymic 
transfer can be found in proverbs, for 
example:  

Keep your mouth shut and eyes open 
(Lat. Claude os, aperi oculos) – if a person 
is silent, i.e. keeps their mouth shut, 
they won’t give away any information but 
will hear more. And if a person keeps the 
eyes open it means that he or she will be 
more attentive than usual and in this 
case will notice more. 

Four eyes see more than two (Lat. Plus 
vident oculi quam oculus) – two people will 
definitely notice more than one person. 

At the same time the associative complex 
of the component "eye / eyes" is associated 
with the knowledge that a person closes 
eyes during his or her sleep:  

sleep with one’s eye open (Fr. Dormer les 
yeux ouverts) – sleep light. 

Besides, the ancestors were fully 
convinced that eyes also played other 
important roles in people’s lives, for 
example, eyes helped to understand the 
person:  

the eyes are the mirror / window of the 
soul (Fr. Les yeux sont le miroir de l’âme) – 
looking into somebody’s eyes it is possible 
to find out his or her true character, 
emotions and feelings. Cicero is said to 
have used the phrase Ut imago est animi 
voltus sic indices oculi which means The 
face is a picture of the mind as the eyes are 
its interpreter. This phrase gave birth to 
the proverbs Vultus est index animi with 
its English phraseological calque The face 
is the index of the mind and Oculus animi 
index which got its phraseological calque 
The eye is the index of the mind. 

Moreover, an eye could obtain some 
magic power. Evil creatures’ gaze could 
jinx, disarm, kill and what not. The inner 
form of phraseological unit the head of 
Medusa (Lat. caput Medūsae; Fr. la tête de 
Méduse) – news, event, etc. that petrifies 

the receiver – associates with the myth 
about Medusa, one of the Gorgon sisters. 
She was punished by Athena and was 
turned into a terrifying monster with 
snakes instead of hair and a stare which 
petrified any person who looked into her 
eyes. Besides, because of this myth some 
more metaphors appear: Medusa (Lat. 
Medūsae; Fr. Méduse) / Gorgon (Lat. 
Gorgūs) – a disgusting, hideous, frightening 
woman and to gorgonize – to turn into stone 
with a fearful gaze. Despite the fact that the 
component “eye / eyes” is not presented in 
the inner form of the indicated 
phraseological unit, its meaning contains 
the idea of watching that is why this 
phrase is placed in this thematic group. 

Phraseological units with the 
component "face" 

Until recently the inner world of an 
individual was of great interest to the 
psychiatrists, philosophers, poets, but, at 
the same time, of little interest to linguists. 
However, lately the situation has been 
changing and interest in the words, which 
denote emotions, is continuously growing 
both theoretically and lexicographically. 

Native and borrowed phraseological 
units serve as examples of metonymy “face 
– an expression of feelings or emotions”: 
contempt, joy, sadness, anger, etc.  

The face is the index of the heart / mind 
/ soul (Lat. Vultus est index animi) – all 
person’s emotions can be understood by 
their facial expressions; 

(to have / to make / to pull / to wear) a 
long face (nat.) – a serious, sad or unhappy 
look 

to make face against (to) (Fr. faire face à) 
– to deal with something, to confront;  

to put on a brave / bold face (nat.) – to 
try to remain brave, happy, calm etc. when 
face a misfortune or a dangerous situation. 

Phraseological units with the 
component "finger" 

In English phraseological stock there 
are native and borrowed phraseological 
units with the component "finger" that 
present the complex of associations "a 
finger – a necessary and very familiar part 
of the body": 

can / could count on one’s / the fingers 
(of one hand) (nat.) – to be able to count 
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something with ease because the amount 
is very small; 

snap one’s fingers at smb./ smth. (Lat. 
Concrepo digitis, Cicero) – to demonstrate 
the absence of respect for someone or 
something, esp. by making a sharp sound 
with one’s fingers; 

to have a finger in every pie / many 
pies. (Lat. Esse rei particeps; Fr. Mettro la 
main à la pâte) – to deal with a lot of 
things, to interfere in everything. This 
idiom probably appeared as a result of 
noticing people’s behaviour in the kitchen. 
As it was full of tasty dishes, the people 
couldn’t fight temptation and had to taste 
them. But of course they did not want to 
be noticed by cooks, so they used their 
fingers to stick them into dishes quietly 
and then to lick them tasting the food. 

(finished) to the fingernail (Lat. Ad 
unguem or Lapis ad unguem coaequantus) 
– done ideally or perfectly. The origin of the 
idiom comes back to the ancient times, 
when sculptors having finished their work, 
checked it with their fingertips to find any 
surface roughness. 

To put one’s finger / hand between the 
bark and the tree (Fr. Entre l'arbre et 
l'écorce il ne faut pas mettre le doigt) – to 
interfere into affairs which the person 
should have stayed out and because of 
this spoil them. This phraseological unit is 
another example of human’s knowledge 
about surrounding world. People, 
obviously, noticed that some things, e.g. 
the bark of the tree and its wood, should 
be inseparable otherwise these things 
would be damaged, i.e. the tree would die.  

His fingers are all thumbs (Fr. Ce sont 
les deux doigts de la main.) – is used to 
describe someone who has done 
something awkwardly with their hands. 
Presumably, it appeared as a hint that the 
person had done something so clumsily 
that it was easy to imagine that he or she 
had thumbs instead of all fingers. 

(at one’s) fingers’ ends / fingertips AE 
(Lat. Scire tanquam ungues digitosque 
suos) – to know something perfectly well 
(used both for knowledge and ability to 
cope with a task). The origin of this phrase 
was, probably, caused by knowledge that 

nothing could be known better than 
somebody’s own fingers. 

Phraseological units with the 
component "foot" 

Component "foot" was only found in a 
few native and borrowed phraseological 
units:  

show the cloven foot / hoof (nat.) – to 
expose evil intentions, an awful character 
etc. in spite of the attempts to hide them. Its 
roots may lie in the beliefs that Satan has 
cloven feet; 

from head to heel (Lat. A capite ad 
calcem); from head to foot / from top to toe 
(Lat. Ab unguibus usque ad verticem); from 
feet to head (Lat. A pedibus usque ad 
caput) – somebody’s whole body; 
completely;  

to carry / to sweep somebody off his feet 
(nat.) – to make such a great impression 
on someone that he or she falls in love 
with that person. This metaphor means 
that having seen somebody, he or she is 
almost knocked down by unexpected 
emotions which were caused by that 
person. 

Phraseological units with the 
component "hand" 

The hand is of particular importance for 
a person and plays a very significant role 
in all labour operations. In English 
phraseological stock borrowed 
phraseological units with a metaphor-
metonymic transfer "hand – a mode of 
action" are fixed: 

with a short hand (Lat. Brevi manu) – 
immediately, at once; 

with a heavy hand (nat.) – with too much 
force, too strictly; 

(to have) an open hand (Lat. Plenā manu) 
– generously; 

from hand to hand (Lat. Per manūs) – to 
give something directly to someone; 

with a sparing hand (nat.) – very careful 
and economical; 

(to live) from hand to mouth (Fr. vivre au 
jour le jour) – to live very poorly; 

Many hands make light work (Lat. 
Multae manus onus levius faciunt) – a lot of 
helpers can cope with work easier and 
quicker. 
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Some expressions with a metaphor-
metonymic transfer "hand – struggle" are 
noticed:  

with armed hand (Lat. Per manūs; Fr. à 
main armée) – with the help of arms; 

to fight hand to hand (Lat. Ad manum (in 
manūs) venire / Proelium in manibus 
facere) – struggle in which people fight so 
closely to each other that they use their 
hands and knives. 

A few phraseological units with a 
metaphor-metonymic transfer “hand – 
power” are found: 

to have long hands, presumably, is a 
variant of the proverb Kings have long 
hands (Lat. An nescis longas regibus esse 
manus, Ovid) – to be powerful people; 

One hand washes another / the other 
(Lat. manus manum lavat, Seneca) – two 
people help each other to reach one goal; 

to have / to hold in the palm of one’s 
hand (Lat. In alicujus manūs (manum) 
venire (incĭdĕre)) – to have something or 
somebody under one’s complete control or 
influence. 

Phraseological units with the 
component "head" 

The phraseological stock of the English 
language contains native and borrowed 
phraseological units with the key 
component “head”, in the image structure 
of which the metonymy "head – mind 
(mental abilities) " is presented: 

to get / to take it into one’s head (Fr. Se 
mettre ach dans la tête) – to make someone 
or oneself understand something. To some 
extend this expression is similar to the 
proverb "Put it into your pipe and smoke it" 
(nat., spoken) – the person has to accept 
something done or said in any case; 

to give / to let somebody his head (nat.) 
– to let someone make his own decisions. 
Presumably it is based on riding a horse 
when a person lets it go as fast as it wants 
without controlling. 

to have one’s head in the clouds / to be 
up in the clouds ( Lat. Caput inter nubile 
(condit), Virgil) – to think impractically, to 
be absent-minded or to be a daydreamer. 
Its roots may lie in the attitude to a person 
with strange or fantastic ideas. In ancient 
times people believed that clouds were 
impossible to reach and, when someone 

started telling something not quite 
ordinary,they were advised to take their 
head out of the clouds (i.e., something 
which was too far from their usual life) 
and to get to the ground. Sometimes this 
phrase is used about a person who has too 
high an opinion of themself. 

Lack of wisdom is represented in Beard 
grows, head doesn’t grow wiser (Lat. Barba 
crescit caput nescit, Erasmus). 

When a person cannot decide what 
variant of two to choose, the idiom neither 
head nor tail (Lat. nec caput nec pedes, 
Cicero) is used. It comes from a habit of 
some people while being in confusion to 
toss the coin into the air choosing earlier 
one of its sides – heads or tails.  

to break Priscian’s head (Lat. diminuere 
Priscianis caput) – to violate grammar rules 
(Priscian was a famous Latin grammarian). 

Two heads in one hat / under the same 
hat (Fr. deux têtes sous le même bonnet) – 
two people have the same opinion or way 
of thinking. The origin is unclear. 

The complex structure of the image also 
includes a metonymy "head – person" (a 
person is named after a part of the body): 

to fling /to throw oneself at somebody’s 
head (Fr. Se jeter à la tête de quelqu’un) – 
to make great efforts to interest a possible 
admirer.  

To be over head and ears / to be head 
over ears [in live, in debt, etc.] (Fr. Avoir des 
dettes pardessus la tête) – completely, 
fully. The synonymous idioms are from 
head to heel ( Lat. a capite ad calcem) and 
from feet to head (Lat. A pedibus usque ad 
caput). These phraseological phrases could 
originate as an allusion to a person in 
water. 

To put one’s head in the lion’s / wolf’s 
mouth (Lat. liberatus sum de ore leonis/ 
lupus) – to place oneself in a great danger, 
sometimes without any necessity; 

Phraseological units with the 
component "heart" 

Phraseological units with the 
component "heart" activate in the mind 
the idea of a heart as a receptacle of 
feelings and emotions: 

to make one’s heart bleed (nat., 
Chauser) – to feel great pity for somebody; 
in our time it can be used ironically, 
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emphasizing that from the speaker’s point 
of view the person doesn’t deserve any 
sympathy; 

a heart of oak (Lat. et perdet robur 
cordis illius) – a very brave and courage 
person; 

with open heart (Fr. à cœur ouvert) – 
frankly, sincere; 

open-hearted (Fr. Avec le cœur sur la 
main) – a frank, sincere person; 

faint-hearted (nat., Shakespeare "Henry 
VI") – a person with a lack of courage; 

at the bottom of one’s / the heart / the 
chest (Lat. ab imo pectore, Julius Caesar) – 
with great feeling, candidly. To some 
extent it is similar to Shakespeare’s 
phrase from “Hamlet”: in my heart of 
hearts – very deep inside; 

with a light heart / light-hearted (Fr. à 
cœur ouvert) – carefree, glad, happy. 

with a heavy heart (Fr. Avoir le cœur 
lourd) – to be very sad;  

(to have) a heart of gold (Fr. un cœur 
ouvert d’or) – to be very kind and 
generous; 

to open one’s heart to somebody (Fr. 
ouvrir son cœur à qn) – to talk frankly 
about feelings, problems, etc. 

heart (speaks) to heart (Lat. Cor ad cor 
loquitur, Augustine) – when two people 
talk frankly about their feelings; 

to do somebody’s heart good (nat.) – to 
please someone, to make someone 
happier; 

to eat one’s heart out (nat.) – to feel 
great sorrow or to be very jealous;  

to wear one’s heart on / upon a sleeve 
(nat., Shakespeare "Othello") – to show 
frankly and openly one’s own feelings. 

The examples demonstrate that the 
heart can "have" both positive and 
negative feelings and emotions. The 
cognitive structures of borrowed and 
native phraseological units are almost the 
same. 

Phraseological units with the 
component "nose" 

Several phraseological units with the 
component "nose" are presented in 
English phraseological stock. The most 
widely used are: 

to bite / snap one’s nose / head off 
(nat.) – to answer very angrily, almost 

rudely and without any reason;  
to cut off one’s nose to spite one’s face 

(Lat. male ulciscitur dedecus sibi illatum, 
qui amputat nasum sum; Fr. Se couper le 
nez pour faire dépit à son visage) – trying 
to punish someone, a person harms 
himself / herself; 

of wiped nose (Lat. emunctae naris, 
Horace) – of matured judgment. The origin 
is uncertain but it is possible that ancient 
Romans noticed that the sense of smell 
was getting worse when they had colds 
and running noses. Buying food, they 
could easily be cheated being given some 
stale or smelly products. But when the 
nose was wiped or blown, everything 
changed and at that moment that person 
had an advantage of those dishonest 
sellers and it would be difficult to fool him 
or her again. In such a way, thanks to his 
wiped nose the buyer could make a right 
decision. Cf. The buyer has need of 
hundred eyes, the seller of but one. 

to lead smb. by the nose/ to be led by 
the nose (Lat. naribus trahere; Fr. mener 
qn par le bout du nez) – to control 
somebody (or be controlled by someone) 
completely. This is a metaphorical 
transfer from the cattle that had to go 
there where the owner led it because of 
ropes in the rings through their noses. 

Not to see an inch beyond one’s nose 
(Fr. Ne pas voir plus loin que le bout de son 
nez) – to think only about oneself and 
one’s own nearest events without paying 
attention to other people’s affairs or 
something what will happen in future. 

Phraseological units with the 
component "tongue" 

People pronounce sounds and words 
using their active and passive organs of 
speech among which the tongue plays a 
rather important role. That is why it is 
often identified with the speech. The 
metonymic transfer "tongue – speech" is 
reproduced both in native and borrowed 
phraseological units: 

a slip of the tongue (Lat. Lapsus 
linguae) – when someone said something 
that he or she wasn’t intending to, a 
mistake which is made because of 
tiredness, anxiety, etc.; 

to have a thing on the tip of 
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somebody’s tongue (Lat. in labris natat) – 
when a person is sure that he / she 
knows something (e.g., a name, an 
address, etc.) but cannot recollect;  

to have the tongue well hung (Fr. Avoir 
la langue bien pendue) – never be at a 
loss of words, to be always ready to 
answer or say something;  

to wag the tongue (nat.) – is said about 
a person who likes to chat or gossip;  

to hold one’s tongue (Lat. favete 
linguis, Horace, Ovid; Lat. Clāvus in 
lingua, Aeschylus) – keep silent. It is quite 
possible that this idiom led to the proverb 
– A still tongue makes a wise head. 

to speak with / to have one’s tongue in 
one’s cheek (nat.) – to speak insincere or 
to joke; 

(to have) an ox on the tongue (Lat. bos 
in lingua, Aeschylus) – to have a reason 
for silence, usually because of hush 
money. This idiom alluded to the oldest 
Greek coins of certain value with an ox 
stamped on them.  

Conclusions. In English phraseological 
stock not only metaphorical transfers are 
productive but also metonymic ones, e.g. 
"eyes – eyesight", "head – mind (mental 
abilities)", "tongue – speech", etc. The 
coincidence of the figurative, thematic 
and semantic orientation of the native 
and borrowed phraseological units is 
determined mainly by the universal 
nature of the perception of the 
physiological parts of the body, mental 
activity, gestures, facial expressions and 
so on. In the group of somatic 
phraseological units, the universality of 
metonymic transfers is noted. At the level 
of inner form, the semantically key 
component belongs to the basic level of 
categories. Only somatic lexical units, 
which are known to a wide range of 
people, are involved in the formation of 
phraseological units. Everything that is 
hidden, not known to an average person, 
or has a highly specialized character (e.g., 
ball-and-socket joint, large bowel, etc.) is 
not used in creating of phraseological 
units. 
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The article is devoted to the study of English scientific terminology and the identification of lexical, 
structural and semantic features of terms in Herbert Wells' novel "The Time Machine". Science fiction 
novels are full of terminological units which describe the latest achievements of mankind and depict 
future technologies. Highlighting mainly the scientific developments and technological advances, the 
science fiction novel under study is still relevant. 

The bulk of science fiction vocabulary is naturally based on terminological lexis which expresses the 
concepts of different scientific processes and phenomena in detail. The study and functioning of 
terminological systems is under the umbrella of terminology studies which deal with special vocabulary 
in terms of its typology, origin, form, meaning, as well as its usage, classification and formation. 

The analysed terms from different branches of science are an integral part of the science fiction novel 
"The Time Machine". They are perceived and described in their nominative meaning as specific details of 
scientific and technical processes and phenomena. Terms are constantly evolving and these changes are 
actively reflected in science fiction, increasing the role of terminological vocabulary in it. Herbert Wells' 
novel "The Time Machine" highlights a large group of scientific terminological vocabulary which is 
semantically related to the concepts of various social sciences – Maths, Physics, Chemistry, Biology, 
Geography, and Astronomy. The terminological vocabulary used in Herbert Wells' science fiction novel is 
characterized by simple terms (noun terms, adjective terms, verb terms, adverb terms) and complex 
terms.  
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ЛЕКСИЧНІ, СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
В РОМАНІ Г. ВЕЛЛСА "МАШИНА ЧАСУ" 

Білик О. І., Малишівська І. В., Пилячик Н. Є. 

Статтю присвячено дослідженню англомовної наукової термінології та виявленню 
лексичних, структурних та семантичних особливостей термінів у романі Герберта Веллса 
"Машина часу". Науково-фантастичні романи насичені термінологічними одиницями, які 
описують новітні досягнення людства та зображують технології майбутнього. Популярність 
науково-фантастичного роману зумовлена висвітленням наукових розробок та технологічних 
досягнень. 

Основна частина науково-фантастичної лексики базується на термінологічній лексиці, яка 
докладно описує поняття різних наукових процесів та явищ. Вивченням та функціонуванням 
термінів та терміносистем займається термінознавство, яке досліджує спеціальну лексику з 
позиції її типології, походження, форми, значення, а також використання, класифікації та 
формування. 

Проаналізовані терміни з різних галузей науки є невід’ємною частиною науково-
фантастичного роману "Машина часу". Вони сприймаються та описуються у своєму 
номінативному значенні як конкретні деталі науково-технічних процесів і явищ. Терміни 
постійно змінюються, і це активно відображено в науковій фантастиці. У романі Герберта 
Веллса "Машина часу" проаналізовано велику групу наукової термінологічної лексики, яка 
семантично пов’язана з поняттями різних соціальних наук – математики, фізики, хімії, біології, 
географії та астрономії. Термінологічна лексика, використана в науково-фантастичному 
романі Герберта Веллса, виражена простими (терміни-іменники, терміни-прикметники, 
терміни-дієслова, терміни-прислівники) та складними термінами.  

 
Ключові слова: Герберт Веллс, наукова фантастика, структурний тип, прості терміни, 

складні терміни, термінологічна лексика. 
 

 
Introduction. The research of modern 

linguistic studies, which are devoted to 
the principles of lexical and semantic 
groups, are based on the doctrine of the 
systemic nature of vocabulary. This way 
of analysing such groups makes it 
possible to trace the ways of formation 
and lexical content of terms and the 
processes of their transformation into 
structurally organized complexes – 
terminological systems.  

Terminological vocabulary is widely 
and variously used in works of fiction, 
particularly in the language of science 
fiction novels. With the development of 
science and technology an increasing 
number of lexical units that denote 
objects and phenomena, technologies 
and processes of various technical and 
scientific fields of knowledge are 
constantly enriching the language. 
Terminological units not only penetrate 
into scientific texts, but also appear in 
unusual spheres of their functioning – in 
works of fiction. Authors use terms in 
literary texts not only to describe certain 

scientific phenomena, subjects of 
technical fields of knowledge, but also to 
express the characteristics of heroes, 
their preferences and occupations. 

Analysis of previous research. The 
notions of term and terminology evoke 
great interest, mostly due to rapid 
development in technologies and the 
growth of social awareness of scientific 
issues. The number of linguists involved 
in studying terms and their lexical and 
semantic potential is constantly 
increasing (Condamines 2010; Budin 
2001; Felber 2002; Kristiansen 2006; 
Vakulenko 2013).  

There are different approaches to the 
definition of a term and in this article we 
appeal to Pearson’s interpretation and 
view a term as a word or phrase which 
has been assigned an agreed meaning 
and has been officially approved and 
published in a standard [9: 23]. Not all 
terms are standardized; thus, non-
standardized terms are worth including 
in a definition of a term, and according 
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to Pearson should be called subject-
specific terms [9: 25]. 

In this research, the classification of 
terms is based on the findings of Dubuc 
[5] and Gaivenis [7]. The terms can be 
divided into two main groups – simple 
(consisting of one word with or without 
affixes) and complex (consisting of at 
least two words).  

The aim of the article. The goal of 
the research is to single out and analyse 
lexical, semantic, and structural 
peculiarities of the terms in Herbert 
Wells' novel "The Time Machine" and to 
distinguish their functional potential for 
revealing author’s intentions. 

Results. The term is considered to be 
a verbal definition of a concept that is 
part of the system of concepts of a 
particular field of professional 
knowledge. Terms are the most 
changeable layer of the vocabulary of any 
language. In the special literature, they 
have the main semantic meaning and are 
essential elements; in fiction – 
terminological vocabulary is crucial for 
both creating the background and 
understanding the issues of the work. 
Author’s aesthetic taste and skill 
determine the use of terms in their 
novels. Terms can perform certain 
stylistic functions in the texts. 
Terminological units also serve to vividly 
convey thoughts, to create a genuine 

image. It is worth mentioning that the 
term acquires a special expression when 
the author uses it along with non-
stylistic linguistic elements (for example, 
with colloquial and everyday words) for 
stylistic and expressive purposes. The 
frequency of terms use also depends on 
the genre of literature. For instance, the 
language of science fiction describes the 
latest achievements of mankind in the 
field of physics, astronomy, chemistry 
and others. It leads to the constant use 
of a significant number of terms in texts. 
Authors use terms in order to give a 
general idea of the facts of social, 
industrial, scientific and other activities 
depicted in novels.  

Appealing to the division of scientific 
terminological vocabulary, presented in 
the monograph "Modern Ukrainian 
literary language. Vocabulary and 
Phraseology" [1], we agree that terms are 
often related to concepts used in various 
social sciences such as: Mathematics, 
Physics, Chemistry, Biology, Physiology, 
Zoology, Geography, Geology, 
Astronomy. Thus, in the studied novel 
"The Time Machine" the following 
semantically related groups of words are 
distinguished: biological, chemical, 
astronomical, technical, medical, 
geographical and mathematical ones. 
The statistical data of the usage of terms 
in the novel are presented in Table 1: 

Table 1.  
The use of terminological units in the novel 
Terms Frequency of usage in the novel (%) 

Technical terms 14.7 
Chemical terms 14.5 

Astronomical terms 12.2 
Biological terms 18.8 
Medical terms 13.3 

Geographical terms 8.8 
Mathematical terms 17.7 

Total 100 
 
The number of technical terms used in 

the novel is high because the main 
character of the book tells his friends 
about the possibilities of time travel. He 
shows them a big vehicle, shares with 
them the principle of its operation and 
claims that he will definitely visit 

different eras and return at the specified 
time. To do this, it was necessary to 
describe the principle of operation of the 
time machine in detail, and this 
presupposes the need to use technical 
terms in the novel. Such type of terms in 
general literary language is a natural and 
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usual necessity and the result of the 
development of science and technology. 
Herbert Wells describes his time 
machine and the principle of its 
functioning, so technical terminology is 
an integral part of the science fiction 
genre. The following lexical units make 
up the group of technical terms: starting 
lever, invention, subterranean / 
underground ventilation, incandescent 
lights, machine, telephone, telegraph, 
velocity, drains:  

"I took the starting lever in one hand 
and the stopping one in the other, 
pressed the first, and almost immediately 
the second"; 

"That is what dismayed me: the sense 
of some hitherto unsuspected power, 
through whose intervention my invention 
had vanished"; 

"The fire burned brightly, and the soft 
radiance of the incandescent lights in the 
lilies of silver caught the bubbles that 
flashed and passed in our glasses"; 

"Putting things together, I reached a 
strong suggestion of an extensive system 
of subterranean ventilation, whose true 
import it was difficult to imagine" [10]. 

The given sentences exemplify the 
usage of the most vivid technical terms 
in the context under study. The technical 
terms in the language of science fiction is 
the result of the development of author’s 
thinking under the influence of new 
technologies, so that his work does not 
lag behind the technical innovations of 
the time, but also ahead of them. 

The novel is full of biological terms as 
the author tries to give the detailed 
description of imaginary worlds from the 
future with their inhabitants and 
environment: organism, human race, 
fungi, minerals, mineralogy, bacteria, 
species, nocturnal Thing, daylight race, 
evolution, extinction, Ichthyosaurus, 
Brontosaurus, Megatherium, a fossil 
Belemnite, etc.: 

"I came out of this age of ours, this 
ripe prime of the human race, when Fear 
does not paralyse and mystery has lost 
its terrors"; 

<…> the inevitable process of decay 
that had been staved off for a time, and 

had, through the extinction of bacteria 
and fungi…; 

"It reminded me of a sepia painting I 
had once seen done from the ink of a 
fossil Belemnite that must have perished 
and become fossilized millions of years 
ago"; 

 "I recognized by the oblique feet that 
it was some extinct creature after the 
fashion of the Megatherium" [10]. 

As it can be seen from the examples, 
some terms are easily understood even 
without any specific scientific knowledge 
(human race, extinction, bacteria, fungi), 
while the comprehension of others calls 
for further investigation of the subject 
(Megatherium, a fossil Belemnite). The 
usage of such terms doesn’t interfere 
with the general understanding of the 
plot but gives the lively picture of the 
science fiction world. 

Although chemical terms can make it 
difficult for readers who are not very 
familiar with chemistry to understand 
the text properly, without the use of 
these terms the author would not have 
been able to describe the various 
chemical processes in detail. We 
distinguish the following chemical terms 
in the novel: molecule, atom, rust, 
sulphur, gunpowder, saltpeter, nitrates, 
nickel, chemical reaction, explosives, 
fermentation, camphor, paraffin wax, 
volatile substance, etc.: 

"This appeared to be devoted to 
minerals, and the sight of a block of 
sulphur set my mind running on 
gunpowder"; 

"I found no explosives, however, nor 
any means of breaking down the bronze 
doors";  

"I fancied at first that it was paraffin 
wax, and smashed the glass accordingly. 
But the odour of camphor was 
unmistakable. In the universal decay 
this volatile substance had chanced to 
survive, perhaps through many 
thousands of centuries" [10]. 

The diversity of such terms 
contributes to the image of the main 
character – an outstanding scientist who 
is profoundly aware of chemical elements 
functioning. 
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The author utilizes a wide range of 
astronomical terms in his novel: Milky 
Way, solstice, sun’s disk, Mercury, Sirius, 
sun belt, planet, pole of earth, 
constellation, moonlight, etc.:     

"But the Milky Way, it seemed to me, 
was still the same tattered streamer of 
star-dust as of yore"; 

 "Presently I noted that the sun belt 
swayed up and down, from solstice to 
solstice, in a minute or less…"; 

"Either the moon or the planet 
Mercury was passing across the sun’s 
disk" [10]. 

Astronomical terms are perceived in 
the language of the novel "The Time 
Machine" quite naturally and contribute 
to the connotation of the title itself.  
Therefore, in the novel under study, the 
use of astronomical terminology plays a 
special role representing the individual 
style of the author, his thematic ideas 
and style of narration. 

Like the above mentioned groups of 
terms, medical terms contribute to the 
general scientific atmosphere of the 
novel: arteries, blood, retina, 
hypertrophied, preventative medicine, 
contagious disease, skeleton, skull, 
putrefaction, languor, nausea, etc.: 

"I won’t say a word until I get some 
peptone into my arteries"; 

"And I shall have to tell you later that 
even the processes of putrefaction and 
decay had been profoundly affected by 
these changes"; 

"With the last twenty or thirty feet of it 
a deadly nausea came upon me";  

"The ideal of preventive medicine was 
attained. Diseases had been stamped 
out. I saw no evidence of any contagious 
diseases during all my stay. And I shall 
have to tell you later that even the 
processes of putrefaction and decay had 
been profoundly affected by these 
changes" [10]. 

   The main purpose of the author's 
nominative use of medical terms is 
creating the picture of the professional 
world and giving credibility to the images 
in the novel. 

The geographical terms of the novel 
also include the units from geological 

science: surface of the earth, scale, 
bronze, granite, carbuncles, aluminum, 
quartz, rust, iron, lignite, etc.: 

"Even now, does not an East-end 
worker live in such artificial conditions 
as practically to be cut off from the 
natural surface of the earth?"; 

"I went through gallery after gallery, 
dusty, silent, often ruinous, the exhibits 
sometimes mere heaps of rust and 
lignite, sometimes fresher"; 

"There in the flickering light of the 
lamp was the machine sure enough, 
squat, ugly, and askew; a thing of brass, 
ebony, ivory, and translucent glimmering 
quartz" [10].  

The analysis of this group of terms 
makes it clear that some units are 
marginal, that is they may belong to 
more than one scientific sphere – either 
Chemistry or Geology. This often 
depends on context and author’s 
intentions to give readers the valid 
picture of the science fiction world. 

As mathematics is a fundamental 
science and the basis for many other 
sciences, mathematical terms are often 
used in science fiction mostly for the 
most preserving its direct meaning: 
mathematical line, mathematical plane, 
cube, direction, dimension, length, 
breadth, thickness, duration, figure, 
geometry, right angle, diagram, vertical 
line, etc.:  

"You know of course that a 
mathematical line, a line of thickness 
NIL, has no real existence"; 

"There is, however, a tendency to draw 
an unreal distinction between the former 
three dimensions and the latter, because 
it happens that our consciousness moves 
intermittently in one direction along the 
latter from the beginning to the end of 
our lives"; 

"The geometry, for instance, they 
taught you at school is founded on a 
misconception" [10]. 

The analysis of lexical and semantic 
peculiarities of terms is not complete 
without studying their structural 
characteristics in the novel. Appealing to 
the research of Gaivenis and Dubuc, the 
following classification is applied in this 
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article: simple and complex terms [5; 7]. 
Simple terms consist of one word with 
affixes or without them, while complex 
terms can be subdivided into terms 
consisting of two words and terms 
consisting of three words and more 
words [7].  

The analysis of the simple terms in the 
novel made it possible to subdivide them 
into noun terms, adjective terms, verb 
terms, and adverb terms. 

The noun terms form the largest 
group of simple terms. This structural 
group includes the lexical units from all 
above mentioned thematic groups. For 
example: radiance, paradox, cube, 
direction, duration, dimension, diagram, 
barometer, velocity, surface, laboratory, 
bar, lever, nickel, quartz, arteries, rod, 
skull, switchback, dial, solstice, 
substance, vapour, molecule, atom, 
explosion, creature, machine, theory, 
blood, invention, telephone, telegraph, 
granite, aluminum, rust, moss, planet, 
catastrophe, camphor, wax, sulphur, 
gunpowder, saltpeter, nitrates, 
mineralogy, mechanism, evolution, 
hypothesis, underworld, race, retina, 
science, disease, putrefaction, decay, 
drains, ventilation, etc.: 

"Our mental existences, which are 
immaterial and have no dimensions, are 
passing along the Time-Dimension with a 
uniform velocity from the cradle to the 
grave" [10]. 

The group of adjective terms is 
characterized by the diversity of its units: 
vegetarian, subterranean, preventative, 
contagious, biological, underground, 
nocturnal, educational, industrial, 
zoological, carnivorous, airtight, 
mechanical, transparent, leprous, etc.:  

"Plainly, this second species of Man 
was subterranean"; 

"The Morlocks at any rate were 
carnivorous! " [10]. 

Some adjectives are used only once in 
the novel and perform the descriptive 
function, while others are exploited 
several times to emphasize the 
peculiarities of the setting in the novel: 

"I thought of the flickering pillars and 
of my theory of an underground 

ventilation. <…> There were three 
circumstances in particular which made 
me think that its rare emergence above 
ground was the outcome of a long-
continued underground habit. <…> There 
is a tendency to utilize underground 
space for the less ornamental purposes 
of civilization; <…> there are 
underground workrooms and 
restaurants, and they increase and 
multiply. <…> I mean that it had gone 
deeper and deeper into larger and ever 
larger underground factories, spending a 
still-increasing amount of its time 
therein, till, in the end! <…> Such of 
them as were so constituted as to be 
miserable and rebellious would die; and, 
in the end, the balance being permanent, 
the survivors would become as well 
adapted to the conditions of underground 
life…" [10]. 

The importance of the term 
underground in the novel can be justified 
also by the fact that it formed a new 
derived word: 

"What had happened to the 
Undergrounders I did not yet suspect" 
[10]. 

It is obvious that verb terms play a 
significant role in the description of some 
technical, chemical, biological and other 
processes to create an accurate picture 
of scientific world in the novel "The Time 
Machine": to deliquesce, to accelerate, to 
economize, to fossilize, to accumulate, to 
illuminate, to desolate, to decay, etc.: 

 "He can go up against gravitation in a 
balloon, and why should he not hope 
that ultimately he may be able to stop or 
accelerate his drift along the Time-
Dimension, or even turn about and 
travel the other way?"; 

 "But I could find no saltpetre; indeed, 
no nitrates of any kind. Doubtless they 
had deliquesced ages ago" [10]. 

It was noticed that some lexical units, 
for example decay, may belong to 
different structural groups: 

"The Eloi, like the Carlovingian kings, 
had decayed to a mere beautiful futility"; 

"I presently recognized as the decaying 
vestiges of books"; 
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"<…> these would be vastly more 
interesting than this spectacle of old-
time geology in decay" [10]. 

Such flexibility of the mentioned term 
enables the creation of the gloomy 
atmosphere of certain scenes in the 
science fiction novel. 

Though the group of adverb terms is 
rather sparse, it still contributes to the 
formation of a convincing picture of 
scientific world, indicating different 
directions, movement, the nature of 
some phenomena: vertically, physically, 
artificially, hermetically, etc.: 

"It was of white marble, in shape 
something like a winged sphinx, but the 
wings, instead of being carried vertically 
at the sides, were spread so that it 
seemed to hover"; 

"I found it in a sealed jar, that by 
chance, I suppose, had been really 
hermetically sealed";  

"At intervals white globes hung from 
the ceiling – many of them cracked and 
smashed – which suggested that 
originally the place had been artificially 
lit"; 

"I judged, then, that the children of 
that time were extremely precocious, 
physically at least" [10]. 

The complex type of terms is formed 
as a result of combining several words 
that express a certain terminological 
concept. These lexical units are 
preferable when one word fails to render 
the essential features of the given 
scientific notion. 

Two-word complex terms can be 
presented by the following combinations: 
noun + noun (e.g. time traveller, time 
machine, Plane of Time), adjective + noun 
(e.g. mathematical plane, solid body, right 
angle, flat surface, experimental 
verification, starting lever, stopping lever, 
Jurassic times, Triassic Age): 

 "So that it was the Psychologist 
himself who sent forth the model Time 
Machine on its interminable voyage"; 

"Its evil eyes were wriggling on their 
stalks, its mouth was all alive with 
appetite, and its vast ungainly claws, 
smeared with an algal slime, were 
descending upon me" [10]. 

Herbert Wells is the master of creating 
science fiction texts and the terms used 
in his works are characterized by rich 
lexical, semantic and structural 
diversity. That is why complex terms 
found in the novel consist not only of two 
words but also three and more elements. 
What is more, these terms are crucial for 
the composition of the novel as they 
contribute to generating the complete 
images of the characters and setting of 
the story. The most eloquent examples of 
such complex terms are: Three-
Dimensional representations, Four-
Dimensioned being, higher educational 
process, an old-world savage animal, Age 
of Unpolished Stone: 

 "All these are evidently sections, as it 
were, Three-Dimensional representations 
of his Four-Dimensioned being, which is a 
fixed and unalterable thing"; 

"And this same widening gulf – which 
is due to the length and expense of the 
higher educational process and the 
increased facilities for and temptations 
towards refined habits on the part of the 
rich…"; 

 "It may be that he swept back into the 
past, and fell among the blood-drinking, 
hairy savages of the Age of Unpolished 
Stone" [10]. 

Conclusions. It is natural that the 
language of science fiction comprises a 
wide range of terms through which the 
concepts of different spheres of science 
are expressed, various processes and 
phenomena are described in detail. The 
study of terms and terminological 
systems are studied by way of analysing 
their typology, origin, form, meaning and 
functioning. In the article semantic, 
lexical and structural peculiarities of 
terms in the novel "The Time Machine" 
are studied. The terms singled out in the 
novel belong to such branches of science 
as Mathematics, Physics, Chemistry, 
Biology, Geography, Geology, Astronomy. 
The novel was written at the end of the 
19th century – the period of rapid 
industrial development and this found 
its reflection in the book. The carried out 
analysis shows that medical, technical 
and chemical terms predominate in the 
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text. Structurally the terms from the 
book fall into two groups – simple and 
complex. The simple terms are 
represented by the noun + noun and 
adjective + noun structures. The complex 
terms comprise mostly two words but 
also some three and more word 
structures can be found. Further 
research presupposes the analysis of 
terms in the author’s other novels and 
determinological processes in particular. 
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HUMANIZATION TENDENCIES IN PRESENT-DAY ENGLISH GRAMMAR 

O. V. Hyryn* 

The article highlights the latest changes in the grammar system of the English language and 
explains their connection with social phenomena peculiar of not only native speakers of English, but 
also the whole modern world. In addition to the recurring social factor, such as generation change, 
the article examines the unique extralinguistic factors observed in the world after World War II as 
well as the impact of these factors on English, and grammar in particular. 

It is argued that the postwar world is characterized by the processes of democratization and 
humanization, which in their turn put forward the principles of politeness and respect in 
interpersonal communication. The article emphasizes that in addition to lexical and phonetic means 
of implementing these principles, the language also has grammatical means that can express the 
speaker's attitude to the interlocutor. 

The peculiarity of grammatical means is that they developed from the grammatical units already 
present in the language, the meaning of which was reconsidered precisely due to the processes of 
democratization and humanization, thus causing systemic changes in English morphology. The 
article examines in detail the grammatical tools that ensure polite and inoffensive speech, including 
hedging means, modal verbs and constructions. 

In addition, the article considers changes in the meaning and use of modal verbs and modal 
constructions. The greatest semantic change can be observed in the following verbs: should, ought, 
have, need, cannot. A common feature of these changes is the tendency to non-imposing position of 
the speaker and consequently – to an opposite point of view, friendliness toward the interlocutor 
and respect for their personality. 

The results of the study can be considered as the confirmation of systemic grammatical 
phenomena in the English language caused by extralinguistic factors. 

 

Keywords: democratization, humanization, educated speech, hedging, modality.  
 

ГУМАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ АНЛІЙСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ 

Гирин О. В. 

У статті досліджено новітні зміни в граматичній системі англійської мови та пояснено їх 
зв’язок із соціальними явищами, у яких перебувають не лише носії англійської мови, але й 
увесь сучасний світ. Окрім повторюваного соціального чинника, такого, як зміна поколінь, у 
статті розглянуто унікальні екстралінгвістичні чинники, які спостерігають у світі після 

                                                 
* Candidate of Philological Science (PhD), Associate Professor 
(Zhytomyr Ivan Franko State University) 
oleg_hyryn@ukr.net 
ORCID: 0000-0002-3641-2440 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

62 
 

Другої світової війни,  досліджено вплив цих чинників на англійську мову загалом та на 
граматику зокрема. Стверджено, що післявоєнний світ наповнений процесами 
демократизації та гуманізації, які, зі свого боку, висувають на перший план у 
міжособистісному спілкуванні принципи ввічливості та поваги. У статті наголошено, що, 
окрім лексичних та фонетичних засобів реалізації цих принципів, у мові наявні також 
граматичні засоби, які здатні виражати ставлення мовця до співрозмовника. Особливістю 
граматичних засобів є те, що вони розвинулися з уже наявних у мові граматичних одиниць, 
значення яких було переосмислено саме завдяки процесам демократизації та гуманізації, 
спричинивши системні зрушення в англійській морфології. 

У статті докладно розглянуто граматичні засоби, які сприяють ввічливому та 
необразливому мовленню, зокрема засоби хеджування, модальні дієслова та конструкції. 

Окрім того, проаналізовано зміни в значенні та використанні модальних дієслів і 
модальних конструкцій. Зокрема, найбільшої семантичної зміни зазнали should, ought, have, 
need, cannot. Спільна ознакав цих змінах – тенденція до ненав’язливості позиції мовця, а 
отже, поваги до протилежної позиції, доброзичливості до співрозмовника та поваги до 
особистості. 

Результати дослідження підтверджують системність граматичних явищ в англійській 
мові, спричинених екстралінгвістичними факторами. 

 
Ключові слова: демократизація, гуманізація, виховане мовлення, хеджинг, модальність. 
 

 
Defining the problem. It is common 

knowledge that almost any natural live 
language undergoes constant changes [3; 
4; 9]. English as one of them displays the 
same features, however its levels – 
phonetic, lexical and grammatical – are 
characterized by a different rate of 
change. Scopes of new vocabulary enter 
a language virtually on a daily basis. As 
far as phonetics is concerned, every 
generation has its pronunciation 
peculiarities [18]. Grammar, namely 
morphology and syntax, on the other 
hand, are subject to considerably slower 
change [7], the former though being 
more flexible than the latter. We 
conclude from available linguistic 
research [6; 7] that systemic 
morphological changes happen in 
English once in several hundred years 
(200-300 – the time between sub-periods 
in the chronological periodazation of the 
English language development into 3 
periods and 2 subperiods for the Old and 
Middle English periods and 3 subperiods 
for the New English [1: 91–92]) and 
syntactic – in 500-700 hundred years 
(the shift towards analytization, 
grammaticalization etc.).  

Grammatical and semantic analysis of 
literary works of various genres as well 
as contemporary oral speech suggests 
that the 20th century saw certain social 

and cultural events, that brought about 
significant grammatical change to 
English in late 20th – early 21st centuries. 

The aim of this paper is to define the 
nature and systematize recent 
morphological changes in English. 

Methods. This research suggests 
some linguistic issues, which should be 
considered while tracing morphological 
change, as well as the usage of the 
scientific methods of analysis, synthesis, 
description, statistical analysis, and 
comparison, as well as linguistic 
methods of semantic analysis and 
substitution in order to illustrate the 
trends in recent morphological change. 

Analysis of previous research. As it 
has been noted, English grammar 
gradually evolves, though the nature and 
the scope of such change tend to receive 
primarily post-factum diachronic 
highlight, whereas phonetic and lexical 
innovations receive linguistic attention 
almost immediately once systemically 
attested. 

Since the 1960s generative linguists, 
whose main research object is grammar 
and namely syntax, have tried to come to 
terms with the indisputable fact that 
languages do change. They have however 
focused on language transmission 
between older and younger generations 
as the suitable setting for the change. 
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Following this approach, language 
change corresponds to a different 
parameter setting, reconsidered by the 
new generation as a result of reanalysis 
of the existing grammar rules [17: 230)]. 
Indeed the basis of the hypothesis about 
the so-called internal cause of language 
change is imperfect language 
transmission from one generation to the 
next. This assumption is not new, as 
shown in Weinreich, Labov and Herzog 
(1968) [21], since similar views were 
supported by Herman Paul back in the 
19th century. Similar to modern 
generativists, Paul too saw the 
competence of individual speakers as the 
proper object of linguistic research [16]. 

Despite the substantial history and 
various implementations, the "child 
based theory" [4: 44] leaves a number of 
basic questions, which still remain 
unanswered: 

- how do children all over the speech 
community of various size independently 
come up with the same imperfect 
language transmission and reanalysis at 
about the same time? 

- why does this happen with certain 
generations, whereas preceding 
generations of children (who admittedly 
in their time had a different, often lower 
level of schooling standards) did quite 
well preserving language parameters the 
same way as their parents did? 

- and consequently: why does 
grammar often exhibit no changes over 
remarkably long periods of time? 

Thus these questions show that the 
child based theory by itself does not 
account for the causes, why a language, 
grammar in particular may be changing. 

Moreover, a brief research of adults’ 
speech would discover development of 
innovations among adult population, 
especially in specific social groups, and 
that those innovations are more likely to 
spread within certain types of 
community and less likely to spread 
within other types. Such field works have 
taken place and have provided no 
evidence for a crucial role of children as 
agents of change [12, 21-36]. 

Results and Discussion. Not denying 
the child-based-theory, this paper will 
argue that certain historic and cultural 
events are the ultimate cause and source 
of a language change, whereas a new 
generation in a speech community is 
that layer of speakers, who are more 
susceptible to the linguistic change (c.f. 
[9]). However certain processes may 
happen naturally due to internal 
linguistic factors. 

Let’s take one subtle change which 
seems difficult to explain, why it 
happened, but there may as well be no 
need to do it since it displays no obvious 
link to any social, historic, or cultural 
factors. There is a number of verbs in 
English that take an object in either the 
gerund form or the infinitive form. Both 
of these constructions are still in use, 
but there has been a steady shift over 
time from the "to" to the "-ing" 
complement. 

When comparing the language of 
Ernest Hemingway (first half of the 20th 
c.) and Ben Mezrich (early 21st c.) a shift 
in constructions like they started to walk 
towards they started walking becomes 
obvious. These two authors are being 
opposed in this research since the 
language, that they use in their works, is 
informal and colloquial. Thus, 
indicatively start +infinitive in 
Hemingway’s short stories [5] was 
attested in 60 instances, whereas start + 
gerund – in 12 (83% and 17% 
respectively). 

By contrast in Ben Mezrich’s novel the 
ratio is 26 to 13 (67% and 33% 
respectively). 

(1) If he had been better with women 
she would probably have started to worry 
about him [5: 28]. 

(2) We can start interviewing people, 
throw the word around that we’re looking 
for someone [11: 30]. 

 Similar trend is observed regarding 
verbs "begin", "like," "love," "hate," and 
"fear". However, not all verbs in such 
constructions have taken part in the 
change: "stand," "intend," and "cease" 
display the shift towards the infinitive as 
a complement. 
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Thus we see and can note a change, 
which is non-systemic and thus 
seemingly sporadic. Trying to explain it 
would be a challenge and would present 
little if any sociolinguistic interest. 

Some other changes however we can 
try and explain, and in finding the 
reason, we can precisely see a definite 
direction in which grammar is moving 
thus causing systemic novelties in the 
language. The latter and rather recent 
ones are those, caused by primarily 
extralinguistic factors, which have taken 
place in the post-war 20th and 21st 
century. Among other factors we define 
acceleration of democratization and 
humanization processes. Moreover, some 
politologists add demilitarization to the 
list [19:  137]. This seemingly non-
linguistic factor however brings about 
quite humanitarian consequences, 
among which is quality change of 
scientific, state and managerial units, 
public institutes, lifestyle and 
consciousness of many people burdened 
with stereotypes from "Cold War" times 
[19: 138]. Such humanitarian 
consequences cannot but be explicated 
by language means of various levels. 

Democratization, though having 
different forms and achievements in 
different nations and states, is reflected 
in universal urge to, on the one hand, 
eliminate authoritarian and totalitarian 
regimes, and on the other hand – build 
advanced just society and legal state. 
Humanization means that politics and 
state cease being self-goal and self-value. 
They become means of meeting the 
growing human requirements, defending 
their rights, freedoms and interests. In 
international political theory, 
"humanization" is considered as growing 
impact of moral norms on this sphere, 
making it more human, in order to 
acknowledge human self-value as a 
complete rights and freedoms 
enforcement [19: 140]. 

The paper interprets humanization 
and democratization as post-war, post-
colonial social features introduced or 
reinforced by a number of historic 
events, both completed and ongoing: 

failures of non-democratic systems 
(fascism, nacism, communism, ruscism 
etc.), passage of the 1964 Civil Rights Act 
in the USA, loss of major colonies by 
Great Britain, France, Netherlands, 
Portugal etc., collapse of Soviet Union 
and non-democratic regimes in post-
soviet states. Basically all these events 
have a common thread – in all of them in 
the centre there stands a human being, a 
personality, whose dignity and rights 
must be acknowledged and respected by 
others, as opposed to the human being 
as a senseless unit within a larger, more 
important state mechanism. Thus the 
principles of consideration and 
politeness in communication stand out 
among others. 

In sociolinguistics and conversation 
analysis, politeness strategies are speech 
acts that express concern for others and 
minimize threats to self-esteem ("face" 
[15]) in particular social contexts. 

The best known and most widely used 
approach to the study of politeness is the 
framework introduced by Penelope 
Brown and Stephen C. Levinson [2]. 
Their theory of linguistic politeness is 
sometimes referred to as the "'face-
saving' theory of politeness."  

The theory has several segments and 
aspects, but it mostly deals with the 
concept of "face," or social value, both to 
oneself and to other participants of the 
interaction. Social contacts require all 
participants to cooperate in order to 
maintain everyone's face – that is, to 
simultaneously maintain everyone's 
needs of being liked and being 
independent (or being seen as such). 
Thus, politeness strategies develop to 
negotiate these interactions and achieve 
the most favourable outcomes. 

Linguistically speaking, politeness is 
usually associated with interjections like 
"Please", "Thank you" and "You’re 
welcome", whereas impoliteness or 
rudeness suggests the absence thereof 
and/or the presence of vulgarisms, 
obsoletisms etc. All the mentioned 
means belong to the lexical level of the 
language. As far as the phonetic level is 
concerned, it involves intonation, namely 
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pitch, stress and tempo, which can 
render indifference or involvement, 
offensive or comforting messages. 

We will understand politeness as 
practical application of good manners or 
etiquette aimed at remaining friendly in a 
conversation and not offending others 
either by attitude or words. 

Correspondingly we can distinguish 
between certain politeness strategies: 
friendly politeness strategies, that are 
aimed at stressing the speaker’s good 
attitude towards the interlocutor 
(combining criticism with compliments, 
using jokes, honorifics, nicknames, 
defining common ground, using tag 
questions and special discourse markers, 
familiar jargon and slang, phraseological 
units); and softening strategies that are 
intended to avoid giving offence by 
showing understanding of other 
participants’ feelings (grounding, 
questioning, hedging, and presenting 
disagreements as opinions). Hedging in 
this paper is viewed upon in conformity 
with my previous research [8]. 

Obviously, in different cultures and 
speech communities, different politeness 
strategies are used, whereas others are 
absent. People who grow up in 
communities that are more oriented at 
softening strategies may find that they 
create an impression of detached or cold 
people if they find themselves in a 

community where friendly politeness is 
emphasized more. They may also 
mistake some of the conventional 
friendly politeness strategies as an 
expression of genuine sincere friendship 
or closeness. Conversely, people 
accustomed to utilizing only friendly 
politeness strategies may find that they 
are perceived as unsophisticated or bold 
individuals if they find themselves in a 
community that is more oriented at 
softening strategies. Alternatively 
speakers with prevailing friendly oriented 
politeness strategies may as well perceive 
"softeners" as a feature of weak-willed 
people, etc. (c.f. [10]). 

However, cultural representation of 
politeness strategies, especially in cross-
cultural communication does not 
constitute the subject matter of this 
research thus remaining a perspective 
direction for further insight into the 
matter. 

Grammatical level is often overlooked 
in search of "polite" linguistic means. The 
following table (with the preserved 
grammar, punctuation, and orthography) 
with seemingly polite and impolite 
negative comments to various posts in 
social media can serve an illustration of 
how a statement can seem rude or 
offensive without the usage of vividly 
expressive lexical and phonetic means. 

 
Polite disagreement comments 

 
 Impolite disagreement comments 

Comments to a joke: Please vaccinate. I have no desire to learn the entire Greek 
alphabet 

(3) Well, you don’t have to 
(4) So scientifically speaking, virus 

mutate within unvaccinated hosts only? 

(5) Well, you are a doctor you should 
already learned Greek alphabet on the first 
place …. 

(6) Open your mind and learn it, it may 
do you good 

Comments to a post with a picture: Map Ranks Languages From Least To Most 
Difficult To Learn 

(7) Would love to see this with signed 
languages added 

(8) Try to learn Danish... 
 

Comments to a post with a picture: Magnificent Linguistic Family Tree Shows How all 
Languages are Related 

(9) I majored in Linguistic and English (10) It actually shows that not all 
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& American Studies in Japan. This tree, I 
see, quite closer to the accurate theories 
and historic data. Unfortunately the roots 
and the relation among East Asian 
languages both in spoken and written 
systems which are very old from ancient 
times, for example, are still not clear. 

languages are related. Uralic has its own 
tree. Where are the rest of the languages? 
Also their own tree and not related? It’s a 
cool image but a bit anti climatic. It says all 
the languages are related. It’s not all the 
languages. And they’re not all related. 

Since these are examples of mainly 
disagreement comments, polite 
sentences contain softening strategies. 
Indeed sentence (3) has double hedging 
(well and a modal expressing lack of 
necessity, rather than unsoftened 
imperative). Sentence (4) is an example 
of questioning, sentence (7) – 
disagreement (in this case even 
suggestion of improvement) presented as 
an opinion; sentence (9) contains mainly 
grounding (authour’s education) as well 
as hedging and an opinion. 

As the comparison with the non-
offensive comments suggests, sentences 
(5), (6), (8), (10) contain "disrespectful" 
grammar. Here this adjective is used in 
quotes, as by themselves, the following 
grammatical phenomena have neutral 
semantics (neither positive nor negative), 
but in the argumentative discourse they 
obtain offensive patronizing meaning:  

- imperative sentences (examples (5), 
(8)); 

- semantics of the modal – reproach 
(example (6)); 

- non-hedged categorical statements 
(example (10)). 

The list and the examples above are 
naturally non-conclusive and are used 
only with an illustrative purpose. 
Contemporary oral and written speech 
provides evidence that among 
grammatical means, aimed at expressing 
friendly and non-offensive utterances, 
there can be: 

- the use of tag questions instead of 
direct statements (You were here 
yesterday, weren’t you?) 

- the use of negation in that part of 
the sentence which refers to the 
speaker/author, rather than to the 
addressee (I don’t think you know me 
rather than I think you don’t know me) 

- the use of various types of 
grammatical hedges. 

The latter include: 
- modal verbs used instead of notional 

or link vebs (Such a measure might be 
(instead of is) more sensitive to changes 
in health after specialist treatment); 

-parenthetic phrases (we feel that, I 
believe, to our knowledge, it is our view 
that etc.); 

- adding a clause to the sentence thus 
making the statement the object clause 
([It is possible that] you are wrong.); 

- adding "if" clauses ([If true,] our study 
contradicts the myth that men make 
better managers than women.); 

- usage of simple "if" sentences ([If we 
can] move on to the next point for 
discussion.); 

- the use of passive voice ([It was 
concluded that] sleep deprivation has 
three effects on cognitive performance.); 

- the use of a past tense form instead 
of a present tense form (I think thought 
you might want to rest for a while.); 

- the use of continuous / progressive 
instead of simple / indefinite tense and 
infinitive forms (I will complete be 
completing my task soon. My aunt might 
arrive be arriving here soon); 

- the use of declarative, or 
interrogative sentences instead of the 
imperative (It’s cold in here. Could you 
close the window, please? - both 
meaning: Close the window!) or a 
combination of them (Do not interrupt me! 
– I was talking. Is that OK with you?) 

Democratization and humanization 
however cause not only shifts in the 
language towards more polite semantics 
of grammatical units, but also towards 
the accountability for one’s actions or 
absence thereof. This could be best 
shown by the change in the use of some 
modal verbs and modal expressions in 
the recent decades. 
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Negative form of the modal verb can 
serves a vivid example of this 
humanization shift. 

Can’t – among other meanings 
(physical impossibility, prohibition) has a 
meaning of theoretical 
improbability/disbelief, thus rendering 
the idea that something is 100% 
impossible to happen or be happening 
[13: 56]. In the whole analyzed novel by 
B. Mezrich the latter meaning wasn’t 
attested not even once. It can be 
explained by the idea that stating 
something as definitely impossible 
suggests that it is beyond someone to do 
it, but since human beings within the 
current paradigm are in the centre of the 
Universe [20], everything is possible for 
them. 

A similar shift has occurred in the use 
of modal phrase to have (got) to. Its basic 
meaning of circumstantial necessity and 
obligation [13: 62] (i.e. when one has no 
choice but comply with the conditions, 
suggested by the environment) 
contradicts to the assumption of the 
“almighty human” and thus is frequently 
replaced by the notional verb to need, 
thus suggesting that the necessity is not 
caused by the environment, but comes 
from within the person, (i.e. whatever 
one is doing – it is their decision). 
Compare: I have to go – I need to go. 

In the analyzed 21st c. novel [11] in the 
present tense to have to was attested in 1 
sentence, to have got to – in 3, got to – in 
2 sentences, whereas to need was 
registered in 70 instances. 

As for other modal meanings, actions 
which are presented as advisory in the 
present or past (past regret/reproach) 
underwent serious changes due to the 
mentioned democratization principle. If 
not directly asked, giving an advice in 
itself has become an impolite act, as it is 
treated as being partonizing and 
condescending [14]. Indeed in a 
democratic society an advice to have its 
effect and meaning, has to be supported 
with certain level of the advisor’s 
expertise. Traditional modal means of 
giving advice (should, ought) and 
reproach (should+have+participle II, 

ought+have+participle II) sound binding 
and consequently are being rejected by a 
democratic speech community. Such a 
shift of attitude can be traced in the 
mentioned literary works. It has to be 
noted though that as an advice and 
reproach we will consider the use of 
should and ought (with or without perfect 
infinitive) regarding all but 1st person. 

In Hemingway’s short stories should 
as an advice is attested in 44 out of 94 
instances. However, considering the 
mentioned linguistic softening means of 
politeness, out of these 44 instances, 39 
represent unhedged advice which today 
would be considered impolite: (example 
(11)) 

(11) You should not say such things, sir 
[5: 258]. 

Ought in the novel as an advice is 
used in 42 (all unhedged) out of 64 
instances. 

(12) You oughtn’t to go out in the heat 
now—it’s silly [5: 248]. 

In Ben Mezrich’s novel should as an 
advice is attested in 8 out of 18 
instances, and ought isn’t attested at all. 
Only one example of should represents 
an unhedged and thus impolite advice. 
The rest of the sentences with should 
contain hedges of some kind. 

(13) Maybe you should try getting a 
girl back to your dorm, first [11: 20]. 

In Hemingway’s short stories should 
(with perfect infinitive) as a reproach is 
attested in 12 out of 24 instances, and 
ought (with perfect infinitive) – in 12 out 
of 12 – all unhedged. 

(14) You ought to have seen me, Manos 
[5: 150]. 

In Ben Mezrich’s novel should (with 
perfect infinitive) as a reproach is 
attested in 4 out of 9 instances, and 
ought (with perfect infinitive) isn’t 
attested at all. And the mentioned 4 
instances in the novel do not contain 
impolite past advice or reproach as they 
all occur as an inner monologue and are 
never explicitly expressed. 

(15) Eduardo should have realized it 
earlier [11: 120]. 

Eduardo in the novel is the logophoric 
centre of the narration so he reproaches 
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himself and thus is not offending 
anyone. 

As the examples illustrate, the use of 
an "imposing" modal phrase containing 
ought and unhedged should have become 
highly unlikely.  

In everyday communication, however, 
there remains a need to express an 
advice or an instruction in some form. So 
consequently, there are linguistic means 
of giving advice in those cases when it is 
socially acceptable, that do not 
contradict the politeness principle. Such 
advice is non-binding and more 
informative than imperative, e.g: 

(16) You should do it this way. I’ll show 
you the way how I would do it. 

(17)  Check if the process has 
begun. We want to/wanna make sure 
that the process has begun. 

(18) Buy these screws in any shop. You 
can actually buy these screws in any 
shop. 

(19) Try this way. You may want to try 
this way. 

Sentence (16) represents the 
preferable way of doing a certain activity 
as a mere option. The person being 
advised in such a manner in no way 
would feel patronized. Sentence (17) not 
just shows the usage of softening 
construction make sure but also puts the 
advisor on the same involvement level as 
the person, being advised by using 
pronoun we. In sentences (18) and (19) 
we observe a transposition of modal 
meaning from advice/imperative to 
possibility thus making it non-binding.  

Similar process can be observed 
regarding "non-democratic" prohibitions. 
Instead of negative imperative Don’t do it! 
We are more likely to come across You 
don’t want to (wanna) do it! 

Conclusion. Both intralinguistic and 
extralinguistic factors are capable of 
initiating semantic shifts in the 
language, affecting not only the lexical 
level of a language, but also 
grammatical. The second half of the 20th 
and the early 21st century is the time of 
such changes, which have shifted 
accents in interpersonal communication 
thus emphasizing humanistic and 

democratic approach to speech. This 
process has brought about a shift in 
modal semantics and the formal means 
of performing certain speech acts, which 
may become a trigger to systemic 
changes in grammatical semantics in 
English. 
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ПОБУТ ПОЛІЩУКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ 

Г. І. Гримашевич* 

У статті за матеріалами записів сучасного  говіркового зв’язного мовлення від 
представників старшого покоління проаналізовано репрезентований вербально побут  
поліщуків – жителів населених  пунктів Середнього  Полісся Житомирщини. Увагу 
акцентовано на функціонуванні в діалектних текстах побутової лексики як виразника 
народного побуту. Зокрема, простежено функціонування номенів на позначення назв одягу, 
взуття, їжі та кухонного начиння, домашніх тварин, сільськогосподарських рослин. Названі 
лексико-семантичні групи побутової лексики спеціально досліджено у зв’язному мовленні, 
оскілки саме діалектний текст відображає категоризацію буття народу, є вербальним 
виявом його матеріальної культури, складник якої – побут. Дослідження названих вище 
лексико-семантичних груп побутової лексики зумовлено домінуванням тематики 
спонтанних діалектних текстів, адже інформанти насамперед розповідають про своє 
повсякдення, господарювання, про те, що їх хвилює найбільше. Зроблено висновок про те, що 
основний репертуар побутової лексики перебуває в активному вжитку діалектоносіїв, не 
зазнаючи динаміки та впливу екстралінгвальних чинників, зберігаючи виразні говіркові риси 
середньополіського етномовного континууму. Натомість частина репрезентантів 
побутової лексики, насамперед назви одягу, взуття та кухонного начиння, зменшили 
активність свого побутування з огляду на архаїзацію низки номенів у зв’язку зі зникненням 
позначуваних ними реалій та заміною їх іншими елементами побуту поліщуків, що 
закономірно спричинило зміни й у номінації вказаних складників побуту. Водночас 
дослідження побуту поліщуків крізь призму діалектного тексту дає підстави зробити 
висновок про тяглість і переємність цієї основної складової життєдіяльності людини як у 
лінгвальному, так і в культурному плані.  

 
Ключові слова: діалектний текст, середньополіські говірки, побут, побутова  лексика, 

назви одягу, назви взуття, назви їжі, назви кухонного начиння, назви домашніх тварин, 
назви сільськогосподарських рослин. 
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POLISHCHUK'S LIFE THROUGH THE PRISM OF DIALECT TEXT 

Hrymashevych H. I. 

The article on the basis of recorded materials of modern spoken communication from 
representatives of the older generation analyzes verbally represented everyday life of the 
Polischuks' who are the residents of the Middle Polissia settlements of Zhytomyr region. Attention is 
focused on the functioning of everyday vocabulary in dialect texts as an expression and 
representation of everyday life. In particular, the functioning of nomens to designate the names of 
clothes, shoes, food and kitchen utensils, domestic animals, and agricultural plants has been 
traced. 

The named lexical-semantic groups of household vocabulary have been specially studied in 
coherent speech, since it is the dialect text that is representative of the categorization of the people's 
life, verbal expression of its material culture, the component of which is everyday life. The study of 
the above-mentioned lexical-semantic groups of everyday vocabulary is conditioned by the 
dominance of the topic of spontaneous dialect texts, because the informants primarily speak about 
their everyday life, management, about what worries them the most. 

It is concluded that the main repertoire of everyday vocabulary is in the active use of dialect 
speakers, without mentioning the dynamics and influence of extralingual factors, preserving 
expressive speech features of the Central Polish ethnolinguistic continuum. Instead, part of the 
representatives of household vocabulary, primarily the names of clothes, shoes and kitchen utensils, 
have reduced the activity of their everyday life due to the archaization of a number of nomens in 
connection with the disappearance of the realities they denoted and their replacement by other 
elements of the Polissia people's life, which naturally caused changes in the nomenclature of the 
specified household components. At the same time, the study of polishchuks' life through the prism 
of the dialect text gives grounds to draw a conclusion about the persistence and continuity of this 
main component of human life, both linguistically and culturally. 

 
Keywords: dialect text, Middle Polissia dialects, everyday life, household vocabulary, names of 

clothes, names of shoes, names of food, names of kitchen utensils, names of domestic animals, 
names of agricultural plants. 

 

 
Постановка наукової проблеми. 

Евристичний  потенціал діалектних 
текстів як основного джерела 
діалектологічних  досліджень упродовж 
останніх  десятиріч усе більше 
привертає   увагу дослідників з  огляду 
на репрезентацію в зразках зв’язного 
говіркового мовлення не тільки суто 
лінгвальної  інформації, яка важлива 
передовсім для різноманітних   
діалектологічних студій, а й культурної 
складової,  оскільки діалектний текст – 
репрезентант матеріальної   та 
духовної культури діалектоносіїв.   

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Текстоцентризм  
українських діалектологічних   студій 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. зумовив 
появу в науковому обігу достатньої 
кількості як збірників діалектних  
текстів, які репрезентують говіркове 
мовлення всіх наріч українського 
діалектного континууму і які можуть 
бути надійним джерелом для вивчення 

говіркових  особливостей на різних  
мовних рівнях (автори та упорядники 
текстів П. Гриценко, О. Малахівська, 
Н. Прилипко, Г. Аркушин, Ю. 
Бідношия, Л. Дика, В. Мойсієнко, Г. 
Гримашевич та ін. (поліське наріччя), 
К. Глуховцева,   В. Лєснова, І. 
Магрицька, В. Семистяга, З. 
Сікорська, І. Ніколаєнко, Г. 
Мартинова, Т. Щербина, А. Таран та ін. 
(південно-східне наріччя), М. Лесюк, І. 
Сабадош, Н. Хобзей, Н. Гуйванюк, Т. 
Тищенко, І. Гороф’янюк, Н. Коваленко, 
О. Пискач,  О. Миголинець, Т. 
Ястремська, Н. Хібеба, В. Шелемех 
(Різник), Н. Руснак, В. Бузинська, Н. 
Глібчук, Л. Хомчак, І. Романина та ін. 
(південно-західне наріччя)), так і низки 
наукових праць, у яких порушено 
різноманітні проблеми дослідження 
діалектного  тексту, указано на його 
евристичну цінність для 
діалектологічних досліджень, 
визначено важливість зразків 
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говіркового зв’язного мовлення для 
вивчення структурних рівнів 
української діалектної мови, його 
значення для розв’язання низки 
важливих питань багатьох 
гуманітарних наук, окрім діалектології, 
насамперед лінгвокультурології та 
етнолінгвістики  (П. Гриценко,  Г. 
Аркушин, Г. Воронич, О. Малахівська, 
Н. Прилипко, Н. Руснак, К. Глуховцева,  
Г. Мартинова, Л. Фроляк, Н. Хобзей, Т. 
Ястремська, Л. Рябець, Н. Коваленко, 
Л. Дорошенко, Л. Москаленко, М. 
Поістогова, Л. Рябець та ін.). Така 
увага саме до діалектного тексту 
водночас  зумовлена ще й тим,  що 
записи живого розмовного мовлення – 
репрезентант категоризації буття 
народу, вербального вияву його 
матеріальної та духовної культури [8: 
1], адже діалектний текст – унікальне 
джерело мовної інформації, у якому 
функціонують усі елементи діалектної 
системи <…> він розкриває аспекти, 
які виходять за межі мовознавства, 
тому що діалектний текст – це життя, 
зафіксоване в мові [12: 558]. Зазначене 
вище підтверджує, що діалектні тексти 
уможливлюють реконструкцію певних 
елементів чи фрагментів народної 
культури різних етнічних груп,  
оскільки діалектний текст, з одного 
боку, – джерело збереження відомостей 
про традиційну культуру, а з іншого – 
форма відображення картини світу 
мовців [9: 286], що свідчить про 
беззаперечний зв’язок традиційної 
культури й мови, що, за словами 
П. Гриценка, не перебільшення й не 
метафора, бо народні говірки 
вражають обсягами збереженої в них 
інформації про унікальну культуру, її 
самодостатність і багатогранність [6: 
4], яка репрезентована в діалектному 
тексті.  

Проаналізовані напрацювання в 
означеній царині узагальнює  думка Л. 
Фроляк про те, що українська 
гуманітарна наука посилила увагу до 
фіксації та опису усних і писемних 
зв’язних текстів як до специфічного 
свідчення когнітивного досвіду носіїв 
культури, як до скарбниці колективної 

народної і родової пам’яті та як до 
джерела так званої "мóвленої історії" 
[16:  61]. Водночас Я. Литвиненко, 
досліджуючи орнітологічну лексику 
східнополіських говірок, вважає 
особливо актуальними для інформантів 
теми, пов’язані з людським 
існуванням, народним побутом і 
культурою, устроєм сільського життя, 
особливостями господарювання [9: 
272]. Життєвий шлях селянина, його 
побут крізь призму тектсу 
досліджувала І. Гороф’янюк на 
матеріалі автобіографічних текстів, у 
яких інформанти розповідають про 
події, що організовують сільське життя, 
– роботу, сім’ю, звичаї [3: 84], тобто, 
власне, побут селянина-подолянина 
(правда, усі проаналізовані тексти 
пов’язані з голодом). У цій царині варто 
відзначити низку публікацій про 
побутову лексику Східної 
Слобожанщини, з-поміж яких і про 
житлові та господарські будівлі [2] К. 
Глуховцевої, напрацювання М. 
Волошинової про побут жителів цієї 
самої території, репрезентований 
записами про народну їжу та напої [1], 
ґрунтовні дослідження 
західнополіських побутовізмів Ю. 
Грицевича  [4; 5], монографічний опис 
родильного обряду Т. Тищенко [14] та 
ін. 

Мета дослідження – 
проаналізувати мовне втілення побуту 
поліщука за матеріалами сучасних 
діалектних текстів, записаних у 
середньополіських говірках 
Житомирської області. Матеріалом для 
написання статті слугували власні 
записи зв’язного говіркового мовлення 
із середньополіських говірок 
Житомирської області, діалектні 
тексти, уміщені у виданні «Єдність у 
різноманітності. Поліщуки» [7], та 
матеріали (аудіозаписи) 
діалектологічної практики, зібрані в 
досліджуваному ареалі студентами 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
впродовж останніх років.   

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
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отриманих наукових результатів. 
Відображення побуту в діалектних 
текстах насамперед реалізується 
завдяки функціонуванню в них 
побутової лексики, до складу якої 
входять слова, що називають предмети 
та явища, поширені в побуті всіх груп 
населення. Дослідники зазначають, що 
до побутової лексики належать назви 
житла, меблів, господарських 
предметів, одягу та взуття, їжі й 
напоїв, посуду та кухонного начиння, 
свійських тварин і птахів, знарядь 
праці, трудових процесів і дій, назви 
звичаїв, обрядів, ігор, розваг та ін. [15: 
493].  

Цілком закономірно в основі 
побутової лексики – загальновживані 
слова, якими люди послуговуються в 
повсякденному житті. Лінгвісти 
вважають, що побутова лексика 
найближче стоїть до загальновживаної, 
але відрізняється специфічним 
побутовізмом [10: 43]. Водночас, 
досліджуючи побутову лексику 
української літературної мови, учені, з 
одного боку, відзначають найбільшу 
стійкість цієї тематичної групи лексики 
[17: 124], а з іншого –  вважають цю 
категорію лексики дуже змінною, 
оскільки зі зміною побуту змінюються 
й пов’язані з ним реалії [11: 105], адже 
побутова лексика належить до 
найбільш динамічних груп, бо в ній 
швидко відбуваються процеси 
архаїзації та оновлення складових 
елементів, причина яких полягає в 
тому, що зміни в навколишній 
дійсності передовсім позначаються на 
лексичній системі, зокрема й у 
побутовій лексиці [13: 278]. Зазначене 
вище цілком підтверджує й аналіз 
побутової діалектної лексики, 
представленої в зразках зв’язного 
говіркового мовлення, оскільки 
літературна мова й діалектна мова – 
дві самодостатні системи, які 
розвиваються кожна по-своєму, але 
мають спільні тенденції в цьому 
процесі та у функціонуванні різних 
груп лексики. 

Побутова лексика – цілісне 
утворення, до складу якого входить 

велика кількість лексико-семантичних 
груп, багата й складна система, яка 
впродовж останніх десятиріч з огляду 
на динаміку низки її елементів та 
важливість для репрезентації мовного 
та культурного буття українців різних 
ареалів українського етномовного 
континууму привертає до себе увагу 
діалектологів-лексикологів. Зазначимо, 
що різні групи побутової  лексики були 
предметом спеціального 
діалектологічного  дослідження в 
багатьох українських говорах,  зокрема 
назви одягу та взуття (М. Никончук, Я. 
Закревська, Ф. Бабій, Н. Гуйванюк, Л. 
Анісімова (Пономар), Д. Неділько, Н. 
Клименко, З. Бичко, Г. Гримашевич, Т. 
Піцура, Г. Березовська, М. Костишина, 
О. Гавадзин, О. Новіцька, Л. Шеремета, 
С. Личук та ін.), назви їжі,  напоїв та 
кухонного начиння (К. Глуховцева, Е. 
Ґоца, Г. Чорноморець, М. Волошинова, 
В. Різник, О. Новіцька, Ю. Грицевич, І. 
Левчук та ін.), назви свійських   
тварин і птахів (М. Никончук, Г. 
Аркушин, В. Куриленко, О. Пискач, Я. 
Литвиненко та ін.),  будівельна  
лексика (М. Никончук,  О. Євтушок, Л. 
Поліщук та ін.),  назви рослин,   із-
поміж яких і сільськогосподарських (Т. 
Тищенко, М. Поістогова, І. Гороф’янюк, 
Р. Сердега та ін.), назви хатніх речей, 
житлових приміщень  (Г. Мартинова, 
К. Глуховцева, Г. Козачук, Л. Тищенко, 
Т. Піцура, Д. Ігнатенко, О. Чаган та 
ін.). Водночас зауважимо, що 
переважна більшість названих вище 
діалектологів досліджували вказані 
групи побутової лексики, спираючись 
здебільшого на матеріал, зібраний за 
допомогою програм-питальників, 
оскільки такий метод фіксації 
говіркового матеріалу превалював у ІІ 
пол. ХХ ст. Натомість початок ХХІ ст. 
репрезентований в українській 
діалектології низкою досліджень груп 
побутової лексики за матеріалами 
діалектних текстів, оскільки саме в них 
номени на позначення елементів 
указаної лексики функціонують у всій 
повноті й дають змогу виявити їх 
системний характер та особливості 
вживання в мовленні говірконосіїв. 
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Опрацювання опублікованих та 
зібраних власноруч чи за допомогою 
студентів зразків зв’язного діалектного 
мовлення дає підстави констатувати, 
що діалектні тексти з теренів 
Середнього Полісся – це не тільки 
повноцінне інформативне джерело для 
дослідження лінгвальних особливостей 
цього архаїчного ареалу, а й для 
вивчення побуту поліщуків, бо в 
спонтанних говіркових оповідях 
представлена як автентика діалектного 
мовлення, так й особливості 
менталітету, світогляду, матеріальної 
та духовної кульутри. 

Цілком закономірно інформанти 
найчастіше розповідають про своє 
повсякдення, оскільки це те, з чого 
складається їхнє життя. Найбільшими 
за кількістю та досить 
інформативними є тексти, що містять 
опис випікання хліба та фрагменти 
приготування основних страв. 
Поліщуки, як і загалом українці, 
вважають основним продуктом 
харчування хліб. Очевидно, саме через 
це зафіксовано чимало оповідей про 
процес випікання хліба (а шо ж теĭ 
хл´êб / мо'йа о'нучка / пе'кти ͥ  / 
рожчіи'ни ͥт´ тре о / хаĭ перено'чуйе а 
'утром му'к’і до'бав’іт´ да заме'с´іт´ 
хара'шо <…>  а 'утром  заме'с´іт´ 
т'реба ру'койу 'добре  да ў 'д´êжку о  / 
а по'тôм хаĭ 'топ’іц:а ў пе'чê /а хл´êб 
у'же ў 'д´êз´ц´і пудниͥ'майец:а  / 
пудниͥ'майец:а / йак на д'рожчах 
'т´êсто пудни ͥ'майец:а / ўже раз 
пуд'н´аўс´ / у'же нач’і'наĭ пек'ти ͥ  // 
ко'лис´ же не бу'ло ц´іх 'хормул не'чого / 
так на чере'н´ê по'садиͥш / повиͥ'майеш 
да по'миͥйеш во'диͥчкойу по'верху і под 
'ни ͥзом деĭ хл´êб // ну а 'йаґже / 
рушниͥч'ком нак'ри ͥйеш / по'миͥйеш 
/рушниͥч'ком нак'риͥйеш б'йêлен´кіим 
/шоб бу'ло там же з'найеш і пиͥ'л´ука 
йа'ка чиͥ  шо / а по'тôм у'же йак 'лêто 
/ мо'йа о'нучка / то ўже с ка'пусти ͥ  

'лиͥст´е рвем да на хл´êб лиͥст'кіи 
кла'дем [7: 26]), його важливість у 
житті кожного, а також спогадів про ті 
часи, коли не вистачало хліба, що 
призвело до голоду ('йêсти ͥ 'тоже не 
бу'ло шо // 'йêл´і і пух / і ма'куху / і 

'жолуд´і ў 'жорнах  мо'лол´і / а 'баба 
'каже / шо не росчʼі'н´аĭте х'л´êба 
п'роти ͥ ок'на / бо стул´ хтос´ пот´аг'не 
// т´аг'н´êт ту 'д´êжку ў ку'ток / бо 
не бу'ло шо ĭ т´аг'тиͥ // ус´о'го бу'ло 
од'на 'мʼіска му'к’і тоʹйê /  шо ў 
'жорнах на'дерл´і на д'войе / на т'ройе 
// а лиͥʹне 'баба чут´ бôл´ш во'диͥ / до 
ўже ĭ не'ма ч’ім доколо'ти ͥт´ [7: 111]; 
'лиіповиͥ / лиіст / 'лиіповиͥ р'валиі да 
пом'пушк’і та'к’і пиік'лиі / то 'добр´і 
шче бу'лиі / а 'голод 'дуже буў 
про'т´іўниі / х'леба не бу'ло [7: 49]; у 
два'надцат´ ча'сôў 'ноч’і ўста'вали ͥ і 
хо'диͥлиͥ / шоб бо'ханочку 'хл´êба 'ўз´ат´і  
[7: 78]; х'л´êба бу'л´і 'жадни ͥйе / а 
т'епер / хва'л´іт 'бога / х'лêба не'ма / 
то пр´іĭ'шоў ў 'лаўку / ку'пʼіў х'л´êба / 
г'рошʼі йе // а 'тодиͥ  го'ти йа'ке де 
зер'но / йе ро'бʼіш да к'рути ͥш / да 
де'реш йо'го / да кор'жа пе'чеш а'бо 
йа'ку га'лушку [7: 87];  ʹйêлиі хлêб  / 
свôǐ пеʹклиі / ʹс´êялиі ʹжиіто / пшеʹн´іцу 
/ веʹзли ў ʹм’ел´н´іцу / моʹлоли / поʹтом 
розчи′н´алиі і пеʹклиі хл´êб // каʹн’ешно 
хл´êб буў ʹдуже хоʹрошиі / паʹхушчиі / і 
ўже туʹда н´іʹйаких с′м’ес´еǐ не 
добаʹўл´алиі так / йак теʹпер <…> 
ваʹрениік’і з тоʹйê муʹк’і роʹб’ілиі / ну 
ўс´аку йеʹду придуʹмл´алиі ʹл´уде / 
то′му шо не куʹпл´алиі н´і ʹрису / н´і 
верм’іʹшел´і / бо не буʹло гʹрошеǐ / от 
так коʹлиіс´ ′жиілиі (с. Лукішки 
Овруцького р-ну), та про сучасне 
життя, коли хліб можна  в достатній 
кількості купити, щоб забезпечити 
свою життєдіяльність (ўже ĭ хʹл´êба 
хваʹтайе / оʹдо ʹвоз´ат´ поʹпуд хаʹтами 
і хл´êб <… > таʹкого шче в’êк не буʹло / 
шо до ʹхати хл´êб воʹзили // а ʹзарез 
йаʹка добриʹн´а / да йаʹк’і ж хл´êб 
ʹдобри / х’іʹба ти свôĭ таʹк’і хл´êб пекʹла 
ʹдобри / йак ў ʹжорнах моʹлоли / ч’і 
ʹмати / ч’і хто // таʹкого йа шче 
хʹл´êба ʹкаже не йêў [7: 45]; а та му'ка і 
'б’êла / і 'чорна / і хл´êб 'б’êлиĭ і 'чорниĭ 
// о те'пер у'же / 'господиͥ / даĭ / 
'господиͥ / шоб так і ў'мерти ͥ 'добре / 
йак те'пер 'добре // хл´êб і 'чорниĭ йе / 
і 'б’êлиĭ йе / і кор'жа пе'чʼі // і деру'на 
пе'чʼі [7: 74]. Представлена в зразках 
говіркового зв’язного мовлення 
лексема хл´êб виразно демонструє одну 
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з визначальних рис середньополіських 
говірок – наявність звука неоднорідної 
артикуляції [ê] на місці ѣ, яку 
діалектологи фіксують ще з ІІ половини 
ХХ сторіччя в досліджуваному 
етномовному континуумі. 

Крім хліба, на Поліссі, як і на 
теренах усієї України, часто варили 
борщ як повсякденну страву, а також 
як обрядову (під час поховального 
обряду борщ –одна з основних 
обов’язкових страв), причому борщ 
може бути зелений (із щавлем), 
червоний (із буряками та капустою), із 
кислої капусти, з додаванням квасолі 
та грибів, із м’ясом і пісний тощо. 
Очевидно, через частоту вживання 
такої їжі в середньпополіських 
говірках зафіксовано чимало рецептів 
приготування борщу: спо'чатку 'треба 
поста'вʼіт´ на 'плиіту кас'трул´у з 
во'дойу / шоб г'рêласа // 'пот´ім 
бʼе'рем м'йасо / на'р´êзуйем ку'сочкамʼі 
/ 'можна брат´ і 'кураче м'йасо / а 
'можна і с´вʼі'н´іну / 'кʼідайем те м'йасо 
у 'воду // во'но там со'бʼê 'вариіца / 
'разом з м'йасом т'реба 'кʼінут´ гр´і'бʼі 
/ ў 'нашом кра'йу рос'те ба'гато 
'бʼêлиіх гр´і'бôў / мʼі йіх збʼі'райемо / 
'сушиім // гр´'ібʼі 'пʼеред тиім / йак 
дода'ват´ у боршч / йіх 'тр´еба 
ош'париіт´ і 'добр´ен´ко про'мʼіт´ / 
ў'кʼінут´ гр´і'бʼі // 'покʼі м'йасо з 
гр´і'бамʼі 'вар´іца /  'тр´еба полу'пʼіт´ 
'бул´бу / на'р´êзат´ йі'йê 'кубʼікамʼі і 
то'д´і дода'ват´ у кас'трул´у // 'разом 
з 'бул´бойу т'р´еба на'р´êзат´ і 
до'бавʼіт´ ка'пусту / 'моркву // 
ка'пуста шоб бу'ла моло'да / шоб не 
та'ка твер'да // о / шоб у борш'чê 
во'на не бу'ла твер'да // 'пот´ім 'зразу 
ж мʼі добаў'л´айемо па'сол´у // па'сол´у 
'пʼеред тиім / йак йі'йê т'р´еба 
замо'чʼіт´ // йа за'мочуйу па'сол´у на 
нôч / шоб во'на бʼіст'р´êĭ ва'р´іласа / 
'покʼі ўсе це 'вар´іца / бʼе'рем бу'рак / 
трем 'його на тер'тушку /  'дал´ше 
'лупʼім циібу'лиіну і 'мʼелко 'рêжем / 
бу'рак і циі'бул´у т'р´еба пу'джариіт´ на 
о'л´êйах / о / до'дат´ ту'дúі 'пару 
'ложок то'мату і шче т'рошкʼі 
по'жар´іт´ 'його // у'же йак наш боршч 
до'варуйеца / дода'йем до 'його цеĭ 

по'жараниі бу'рак і циі'бул´у / 'пос´л´е  
'ц´ого боршч 'майе ще 'трохʼі покʼі'пêт´ 
// йак наш боршч зва'р´іўса / мʼі 
забʼі'райем 'його з плиі'тиі і 
остаў'л´айем на д'вацат´ мʼі'нут / шоб 
вôн 'добр´е насто'йаўса // 'пот´ім / 
йак вôн насто'йаўса / 'його ўже 'можна 
пода'ват´ із сме'танову (с. Кишин 
Олевського р-ну); йак йа ва'ру боршч / 
да // йа ва'ру боршч йак / бурач'кôў 
облуп'л´у / у'кʼіну бурач'кʼі 'ц´ілийе 
там / з'найеш 'пару бурач'кôў чʼі 
с'кôл´ко / смот'ра с'кôл´ко 'будеш 
ва'рúіт // і у ме'не шчо'раз йак / 
ква'сол´а / т'рошкʼі ква'сол´і і там 
йа'кʼіх 'пару картоп'лиінок шче т'реба 
/ і м'йасо т'реба ту'диі / а то'д´і ц´е 
ўсе 'вариіца / бура'чок / кар'топел´ка і 
м'йасо // а то'д´і ўже йа вʼіт´а'гайу т´і 
бурач'кʼі / ўже вониі так йак з'вараца 
/ то то'д´і йа йіх тру на 'терточку / а 
то'д´і криі'шу ка'пусту да 'кʼідайу / 
шоб во'на покʼі'пʼêла / бо бура'чок 
ва'рениĭ  / а то'д´і ўже бе'ру / там 
у'же лиіс'точка / 'перчʼіку ў'сиіпйеш / і 
ўже за'жаруйу теĭ боршч 'морквочкойу 
і помʼі'дорчиʼіком / йак йе / а йак не'ма 
/ до 'соус 'ложечку / шоб т'рошкʼі вôн 
був кʼіслу'ватиіĭ /і ўже полу'чайец´а 
то'д´і 'добриіĭ боршч / а  шче ĭ 
сме'танка тре / йак йо'го 'йêстиі та 
забе'лúіт /  до ўже то'д´і 'добриіĭ боршч 
/ і шоб буў шче ĭ гриіб да ў'кʼінуў / то 
ше ĭ 'лучʼ:іĭ буў бʼі // о'це 'стоко 'треба 
до то'го бор'шчу (с. Бехи 
Коростенського р-ну); ну а йак ′треба 
нава′рит´ бо′ршчу / то йа ĭду ў ′л´ох / 
бе′ру кар′топл´у / чер′вониĭ бу′рак / 
′моркву / да ка′пусту // от приш′ла 
йа ў ′хату // бе′ру к’і′дайу ′тейе / 
обс′мажуйу м′йасо / к’і′дайу м′йасо / а 
по′том йа к’і′дайу кар′топл´у / 
ква′сол´у // а там п’ідва′рилос´а 
т′рох’і / то йа ўже кри′шу ка′пусту // 
бура′к’і тру на ти ͤр′тушку / да 
к’і′дайу на с′коворду / п’ід′жаруйу // 
н´е ци′бул´у ўпе′ред / а то′д´і бура′к’і / 
а то′д´і ту ′моркву / да ′соус / да 
′сипл´у ′того ′перец´ / да ′сахар / да 
′пасту коло′чу роск’і′дайу / да ўсе 
туш′куйу да ĭ запраў′л´айу боршч // 
да ĭ го′товиĭ боршч (с. Кануни 
Новоград-Волинського р-ну); ну йак / 
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′чист´у кар′топел´ку / ′чист´у бурач′ка 
/ морк′в’інку / ква′сол´ку ′сиіпл´у у 
каст′рул´ку / це ўсе ′к’ідайу / м′йасо 
об’а′зат´ел´но / ну о′це во′на ′вариіца / 
′тод´і йа криі′шу ка′пусту / ка′пуста 
ўже з′вариіца / то′д´і йа йо′го 
за′жаруйу це ўсе / ну ш′кварочк’і 
д′рôбнен´ко на′рêжу / циі′бул´ку 
д′рôбнен´ко накриі′шу / во′но 
под′жаруйеца та йа ′к’ідайу у 
каст′рул´ку і п′робуйу / йак′шо ′хочу / 
шоб буў к’ісло′ватиǐ / то ′уксуса лиі′ну 
/ а н´е / то ′к’іслойе ка′пустиі ў′к’іну / 
ну а по′тôм го′тов’іǐ боршч на′к’ідайу / 
да шче ту′диі сме′тани / да ǐ ′мона 
′й̀êстиі (с. Заріччя Овруцького р-ну).  

Водночас поряд із хлібом і борщем 
неодмінним також основою їжею 
поліщуків є сама картопля (при'ходиў 
ў′чора до су'с´ідки / да ǐ ка'жу / 'треба 
'йакос´ кар'топл´у поса'дит´ / бо шо 
йак і те і кар'топл´а т′реба / 'йакже 
не 'будеш 'мати кар'топл´і / не 'будеш 
'мат´ шо зи'мойу 'йести [7: 39]) та 
низка страв із неї: та на'вар´іш 
кар'топл´і з луш'паĭками / да ў'сиͥплеш 
на стôл / 'хоште 'йêжте / йак 'хоште 
[7: 102]; на'варат´ кар'топл´і з 
луш'пинами пос'таўл´ат´ 'деко на 
сто'л´ê / на'сипйут´ / борш′чу та'кого 
на'варат´ [7: 131]; по'шт´і 'кажди ден´ 
ва'ру со′лон´ік’і / це п′росто налуп′л´у 
кар′топл´оў / да ў ча'вун / да посо'л´у 
/ да на'л´:у во'дойу / да ў п’êч // 
з′варац:а / в’ік’і'дайу ў 'м’іску і йе'мо з 
моло'ком с′в’êж’ім ч’і 'к’іслиім / а'бо з 
йа'к’ім са'латом / а'бо із 'салом / а 
ко'л´іс´ то шче ǐ із ро'солом із 'бочк’і з 
ка'пустойу (с. Старі Велідники 
Овруцького р-ну); з ка'ртопл´оў 
'роб’імо д´еру'ниі / д'ран´ік’і / 
картоп'л´ан´ік’і / нат'ру на 'м’елку 
'т´ертку об'лупл´аниіх кар'топл´оў / 
т'рохі одца'д´у / ў'кіну 'ложок дв’ê 
му'к’і / во'тру циі'бул´у / посо'л´у да ǐ 
'жару на о'л´êйі а'бо на ж’і'ру / на 
с'мал´циі (с. Листвин Овруцького р-ну)). 
Тести про сучасне життя демонструють 
розширення лесико-семантичної групи 
назв страв, до складу яких входить як 
інгредієнт картопля. У досліджуваному 
ареалі, як і літературній мові,  лексема 
картопля переважно має форму 

однини, водночас на півночі 
Житомирської області цей номен 
функціонує як іменник  pluralia 
tantum, що й відзначено в текстах. 

Порівняно з минулим сьогодні 
асортимент страв на Поліссі набагато 
різноманітніший, особливо на свята: 
ʹзаре шо / ўʹс´ак’ійе вʼіготоўʹл´айут´ 
стʹрав’і да ўʹс´ак’ійе саʹлати // а то 
так шо там / ну холоʹдец´ / мʹн´асо з 
карʹтошкойу ʹжарине//  потʹраўку 
таʹку роʹб’іли ну і  ўсе // і там 
зап’іʹвали камʹпотом [6: 13]; ʹзаре йêк 
нагоʹтовет на ʹпразниік / то шо твоʹйа 
дуʹша жеʹлайе / і ʹразне мйаʹсне / шо 
ʹхочеш / і коʹўбас / йаʹк’іх ʹхочеш / і 
голуʹб’і / і наʹл´іс´н´ік’і / і ʹўс´акійе 
саʹлатиі / а шо ўже отоʹго ʹўс´акого 
соʹлодкого / то і куʹпованого / і 
доʹмашн´ого / аж стоʹлиі гʹнуц:а (с. 
Шоломки Овруцького р-ну). 
Представлені записи діалектних 
текстів репрезентують особливості 
невибагливої народної поліської кухні, 
основними інгредієнтами якої є хліб, 
борщ і картопля та вироби з неї. 
Зауважимо, що назви їжі – досить 
стабільний складник лексикону 
поліщуків, який практично не зазнає 
динаміки, хоча активність 
побутування зазначених номенів різна, 
оскільки залежить від віку 
говірконосія, його особистих уподобань 
тощо. 

Із групою лексики їжі безпосередньо 
пов’язані номени на позначення 
сільськогосподарських рослин. Аналіз 
зібраного фактичного матеріалу дає 
підстави стверджувати, що з-поміж 
злакових на Поліссі здебільшого 
вирощували жито, дещо рідше – 
пшеницю та інші (овес, ячмінь, раніше 
– ще й гречку та льон), натомість 
городина вражала своєю 
різноманітністю, насамперед це 
картопля, буряки, огірки, цибуля, 
часник, квасоля, кукурудза, редиска 
тощо: йа с′тала го′родами зан´і′маца / 
го′родом / с′тала ′с´ейат´ ′моркву / 
бура′ка / пет′рушку / ′ред´ку ′саме 
наǐ′перш / прода′вала / а ′там 
утор′гуйеш к′рêпко за ту ′ред´ку / а 
ро′боти / а ро′боти / одбаў′л´аǐ // 
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′хочеца наǐ′перш кар′топл´і нако′пат´ / 
на ′тôǐ ′самоô / ′ред´ц´і / кар′топл´у 
по′садим / ′ред´ку за′с´êйем / [7: 47]; да 
треш теĭ л´он / да пра'деш теĭ л´он / 
да ′м’ічеш / да сну'йеш йо'го / да тчеш 
йо'го [7: 75]; в’і'рошчувала бура'к’і по 
сто 'десет´ цент'нерôў з г’ек'тара / 
в’і'рошчувала йа бура'кôў [7: 92]; часом 
бу′вало / шо х′лопц´і / д´іў′чата 
куку′рузу лу′зали / ′лушчили ква′сол´у 
/ а ми оби′рали / теж ′лушчили / а 
во′ни го′товили ве′чер´у / галуш′ки / а 
о′собен:о пол′таўс´к’і ва′рили / 
ва′реники ва′рили [7: 116]; ′с´êйал´і 
′ж’іто / пше′н´іцу / йа′чмêн / о′вес / 
′даже го′рох / а′л´е по′бôл´ш ′ж’іто / 
та′к’е в’і′соке / а шче ў ′д´êцтв’і 
′помн´у бу′ло ба′гато ′гречк’і на ′пол´і / 
м’і йі′йê ′пот´ім то′ўкл´і // ′заре ц´о′го 
менш ′с´êйемо / бо не′ма здо′роўйа 
обро′бл´ат / а′л´е го′род д´ерж’і′мо / 
′сад´ім ка′ртопл´і / бура′к’і кор′мов’ійе і 
сто′лов’ійе со′б’ê / на ′йурейа ′с´êйу 
гу′рк’і / ′сад´ім ка′пусту / шоб з´і′мойу 
′к’іслу ′йêс´т´і з ′бочк’і / і ша′ткованку 
/ ква′сол´у / ′ред´ку ′красну / а на 
′з´іму ′чорну / ′моркву / хо′ча ц´еǐ год 
йа′кас´ не′ўдала /  кійа′х’і / гар′бузиі (с. 
Білка Овруцького р-ну).  

Водночас зібрано чимало зразків 
говіркового мовлення про гриби та 
ягоди, які поліщуки збирають у лісі й 
без яких не мислять свого життя, 
вважаючи сам ліс і ці його дари 
неодмінною складовою свого побуту, а 
часто й хорошим заробітком улітку: а 
там с′тил´ки гри′б’іў страш′не // а 
ко′лис´ хо′дили моло′дийе ′д´êти ўсе по 
кус′тах / йа зн´і′майу ′хустку / 
назби′рала ′поўну ′хустку цих гри′б’іў / 
шче йе / йа но′шу да ў кушч йіх ′сипл´у 
// да ў кушч на′сипала таку / йа 
знайу / та′ку / страш′не тих гри′б’іў 
ўже наб′рала / ше ў ′хустку // йа не 
знайу / йак йа йіх же прине′сла не 
′помн´у // приш′ла до′дому ўже //  ǐду 
до ′матери / йак н´і′чо не бу′вало 
/′мамо/ бе′рêт´ ′хуру / не ка′жу 
п’ід′воду / ′хуру / да гри′б’іў заба′гато 
нано′сила / не з′найу / шо ўже ′мати 
ўз´а′ла / при′ходит´ / приве′зла ўже ў 
л´іс до то′го ку′шча // оǐ оǐ-оǐ / і ′праўда 
/шо ′треба ′хура // ′дуже  цих гри′б’іў 

нано′сила до′дому [7: 52]; йа ′коло ′л´êсу 
′в’ірос / з ′д´êцтва л´у′бл´у хо′д´іт по 
гр´і′б’і / йа ′прамо од:и′хайу там / у 
′л´êс´і / ба′ром і ′нос´імо ′б’êлиійе гр´і′б’і 
/ крас´н´у′к’і / соўйа′к’і /  ′бабк’і / 
′пол´с´к’ійе / по′л´ак’і /пр´/ібо′лотух’і / 
с´іро′йêжк’і / йе та′к’ійе ′кр´епк’ійе 
с´іро′йêжк’і ′пудл´іпк’і / л´і′с´ічк’і / 
вос´е′н´ê з´е′л´ôнкі / ′козиі / ко′л´іс´ бу′ло 
ба′гато р´і′жкôў / ′зар´е ′йакос´ на′ма / 
а′л´е ко′з´л´ач:а хва′тайе (с. Черевки 
Овруцького р-ну); у нас чо′рн´іциі не 
′кажут / ′кажут ′йагодиі // і ўс´ê 
пон´і′майут / шо це чо′рн´іциі // шче 
ро′стут су′н´іциі / л´есо′в’ійе су′н´ічкі / 
о′ж’іниі / струг′в’іниі / бруш′н´іциі / 
журах′в’іниі / буйа′к’і // да ′само бôл´ш 
′ход´імо по ′йагодиі (с. Прибитки 
Овруцького р-ну). Відзначені назви 
виразно демонструють лексичне 
багатство середньополіських говірок та 
збереження фонетичних особливстей 
цього ареалу. 

На відміну від назв їжі та 
сільськогосподарських рослин, група 
лесики на позначення посуду та 
домашнього чи кухонного начиння 
впродовж останніх десятиріч зазнала 
динаміки, оскільки саме в цій ділянці 
побут поліщука значно змінився: а 
по′том у′же ′трохи по′шло ўже то′д´і / 
′стали ′ватн´ійе од´і′йала ўже ў 
про′дажиі / подод´е′йал´н´ік’і ′сталиі 
′л´уде шит´ і над´е′валиі ўже т′рох’і / 
ўд´е′валиіса та′к’ім долад′н´еǐшиім / а 
то ра′д´ужкойу зас′теле / а кро′ват´і 
йа′к’ійе бу′лиі дереў′йан:иійе / о′це 
зап’і′шиі / ′буде інт´е′ресно / ′будут´ 
сме′йаца  /оту′диі ў ту дере′ўйан:у 
кро′ват´ ло′жиілиі со′лому ′жиітн´у / 
на′лажувалиі / по′том ра′д´ужкойу 
закриі′валиі та′койу полот′н´анойу і це 
так ′спалиі // і шче ′шиілиі <…> 
та′к’ійе здо′ров’ійе ра′д´ужкиі ′с´êриійе / 
сши′валиі / це ўже йім од´е′валиіса так 
йак ′зараз подод´е′йал´н´ік / то то′д´і 
бу′ло/ ўд´е′валиіса (с. Лукішки 
Овруцького р-ну); ко'л´іс´ бу'л´і та'к’ійе 
'ґендзуриі / ст´е'кл´аниійе / 
обп'л´ет´ениійе ло'зойу ч’і со'ломойу / у 
йіх нал´і'вал´і га'рêлку / а 'заре у'же у 
грах'в’іниі л´:ут´ (с. Листвин 
Овруцького р-ну); у мі'н´ê і за'ре у 
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то'ку сто'йат 'бодн´і / 'кадоўб’і 
ва'л´ік’ійе / щче ко'л´іс´ д´êд моǐ ро'б’іў / 
на'сиіпайу ту'диі з´ер'но / му'ку (с. 
Черевки Овруцького р-ну).  

Насамперед зміни в лексичному 
наповненні позначилися на номінації 
кухонного начиння, посуду, хоча 
окремі складові збережені від 
найдавніших часів, а також елементів, 
пов’язаних із процесами ткацтва та 
прядіння, які самі теж залишилися вже 
в минулому: ко'лиͥс´ же 'д´êжк’і та'к’ійе 
бу'лиͥ / да те'пер же не'ма ĭ 'д´êжок // 
у'же вониͥ порос:иͥ'палиͥс´ [7:  24]; і дв’і 
'ложк’і / і дв’і 'м’іски // о'це ўс´о'го ў 
ме'не на ха'з´аĭств’і // ка'жу / шо даĭ 
ме'н´і ў 'чомус´ зва'рит´ // 'материни 
бан´а'ки / каст'рул´і 'материни // н´е 
/ ни // от да'ла йа'когос´ ме'н´і 
бра'тиха бан´ач'ка [7: 19]; там бу'ла ў 
нас ну п'ража / на та'ке мато'виͥло / 
мо'тали ͥ цу п'ражу / ну во'ни цу п'ражу 
зн´а'ли / 'н´імци ͥ і подпа'лилиͥ тим 
мато'ви ͥлом у пе'ч’і д'рова // м’і 
при'йіхалиͥ / ца п'ража 'в’ісит´ на 
ко'лочку [7: 65]. Динаміка лексики 
вказаної групи може бути предметом 
окремої наукової розвідки, що 
уможливить визначення ступеня її 
архаїзації. 

Неодмінним атрибутом поліського 
житла є вироби з тканини як елемент 
декору оселі, які й досі збережені 
разом із номенами на їх позначення: 
рушниі'к’і на с'тену 'в’ешалиі / к’і'л´і'м’і 
/ ′хату ўби′рали рушни′кам’і / 
рушни′ки в’іш’і′вали / йа′к’ійе ў ко′го 
бу′ли / ў нас пове′денцийа / і′кони 
за′в’ешуват´ / рушни′ком / 
фас′карточки / рушни′ки на с′тену 
′в’ешали / к’ілі´і′м’і ўже с′тали ткат´ 
/ ′даже і йа ′в’іткала / о′д´інацат´ 
к’іл´і′моў / са′ма йа сиро′тойу бу′ла не 
м′н´êла не′чого ′бат´ко ка′заў / оǐ мо′йа 
доч′ка ўс´ê ′робйат / а ти не м′н´êйеш 
/ а йак приͥ ш′лос´ / ′замуж пош′ла / 
ўро′дилас´ ′д´êвочка / ′бачу ўс´ê тчут / 
да′ваǐ і йа со′б’êі скуб′ти / і п′расти 
са′ма і кра′сит´ / ше ж так покра′сит´ 
т′реба шо б бо′рон´` бо / не об′л´езло / 
у′же до три′дцатка л´êт / ′ўйêсит ос´ 
/ у доч′ки / коў′йор / це у′же ′тридцат´ 
л´êт вôн ′ўйêсит і вôн ′даже не 

зно′сиўс´ [7: 49–50]; л´уб'лу в’іши ͥ'ват´ / 
в’іши ͥ'вайу рушни'к’і / 'наволочк’і / 
прос'тин´і / от / 'можеш поĭ'ти ͥ  
по'бачиͥт´ / он у тоĭ 'хат´і / л´уб'л´у 
в’іши ͥ'ват´ / 'даже 'дочка мі'н´і 
при'несла / шоб йа йіĭ 'в’іши ͥла / хоч 
мі'н´і ўже 'с´емдис´ат 'в’іс´ім 'рок’іў / 
але йа шче л´уб'л´у ц´у ро'боту [7: 78]; 
'заре 'добре // л´еж’і'мо на д´і'ванах / 
на коў'рах / на па'ласах 'ходиͥмо / хл´êб 
до 'хатиͥ ве'зут´ / 'булк’і / шо тво'йа 
ду'ша ж’е'лайе // 'сахар мʼ еш'камʼ і 
бе'рут´ [7: 111].  

Досить значною кількісно та часто 
представленою в зафіксованих текстах 
є група лексики на позначення одягу 
та взуття, причому, на відміну від 
інших, у цій частині лексики 
спостерігаємо значну динаміку 
впродовж ІІ пол. ХХ – початку ХХІ ст. 
насамперед через те, що раніше значну 
частину елементів народного костюма 
виробляли самостійно: чоло′в’êч’ійе 
шта′ниі бу′л´і ш’і′рок’ійе / к′расниійе 
а′бо ′б’êлиійе / ′ш’іл´іса з полот′на і 
назиі′вал´іса шаро′варам’і / на ′пойас´і 
пр´іў′йазвалас веа′ровочка / йе′ка 
д´ер′жала йіх на ′пойас´і // доў′жиінойу 
по ′кôсточк’і // шоб во′ниі бу′л´і 
к′расниійе (бо ўс´ê во′ниі бу′л´і ′с´êриійе) 
кра′с´іл´і у вол′\ховому ′л´іс´т´і // 
спод′н´іца за ц´′в’êтом мог′ла бут йе′ка-
′н´ебуд´ (у ко′го йе′ка бу′ла) // за 
х′вормойу пра′ма і доў′га / а′бо мог′ла 
бут на ре′з´інциі / а мог′ла п′росто 
зап’і′нац:а по′ла на по′лу // хвар′тух 
бу′д´ен:иі ′ш’іўса з йа′когос´ кус′ка 
полот′на / от п′раз´н´ічниі ′майе бут 
обе′зат´ел´но ′б’êл´ен´к’і з ′в’іш’ітиім’і 
по йôм к′в’êточкам’і / а′бо п′росто 
й′е′к’імс´ ор′наментом // за′ўйазваўса 
′з:аду // вôн буў ко′рочшиім од 
спод′н´іциі // ко′му-ко′му / а от 
ба′ремениім жон′кам обе′зат´ел´но 
т′реба бу′ло но′с´іт хварту′ха шчод′н´а 
/ шоб д´і′т´а наро′д´ілос на ′лиіс´ен´ке / 
а з ′кôскам’і на го′лôўциі (с. Черевки 
Овруцького р-ну); 'ш’іл´і спод'н´іциͥ  
полот'н´ани ͥ йе 'так’ійе да на 'себе ўсе 
полот'н´ане бу'ло з сво'го тру'да // ўсе 
бу'ло // у'ч’іл´іса п'раст´і / т´еĭ л´он 
тре'пат / да 'т´ерл´і / да ўсе /  ну ўсе 
скла'дал´іса на о'д´ежу / бо 'в’ечк’і 
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д´ер'жал´і / да п’інчак’і 'ш’іл´і  [7: 80]), 
натомість зараз ці елементи побуту 
купують, що, закономірно, 
позначилося й на номінації вказаної 
групи лексики ('заре у'се куп'л´айемо 
на ба'зар´і ч’і ў мага'з´ін´і // 'кохту / 
спод'ниіцу / шта'ниі / 'маǐку / тру'сиі / 
йа'кус´ б'л´узку // хуст'к’і йа'к’ійе 
'хочеш йе на ба'зар´і // <…> 'обуў йа'ка 
// зиі'мойу 'вал´енк’і / 'бурк’і / 'осен´:у 
'чоботиі ч’і са'пожк’і / га'лош’і / 
'л´êтом йа'к’ійе ш'л´опанциі ч’і тапк’і 
(с. Заріччя Овруцького р-ну). Самі 
інформанти досить часто порівнюють 
той одяг, який носили раніше, із тим, 
що зараз: йа / на'приклад / хо'дила ў 
кух'ваĭц´і за с´êм к’і'лометроў / і 
зи'мойу / і ў 'вал´анках книж'к’і но'сила 
[7: 12], ми з 'йеўкойу шче 
понак'ладували / дес´ та'ка то'д´і 
'мода бу'ла / нак'лали 'вишити 
фарту'хи [7: 17]. 

Як зазначено вище, у житті 
поліщуків значну роль відігравав ліс, 
який давав їжу, хоча водночас у лісі 
збирали й основний матеріал для 
виготовлення найпоширенішого для 
поліщуків взуття – постолів, якими 
жителі північних районів 
Житомирщини послуговувалися ще до 
60-х років ХХ ст., тому в пам’яті 
діалектоносіїв старшого покоління 
збереглася як низка назв такого взуття 
(посто′ли, лича′ки, ′лапт´і, ′лапц´і, 
кручов’і′кі, вербов’і′к’і, лутов’і′к’і, 
′л´іпов’ікі, ′л´іпн´ік’і, верчов’і′к’і, 
лозов’і′к’і та ін.), так і процес їхнього 
виготовлення: іш′л´і в л´êс / ′д´ерл´і 
′лиіко з ло′зиі / а′бо ′дуба / а′бо ′л´іп’і / 
′рêзал´і плас´′т´інк’і / йêк ′л´енточк’і / 
рос′парвал´і / і во′ниі ста′вал´і м′йак’ійе 
/  ′ч’іс´т´іл´і ′нож’іком / б′рал´і ш′тиір´і 
/ ч’і шêс´т´ ′палочок / а по′тôм ′чараз 
′ц´ійе ′палочк’і пропус′кал´і ′лиіко / 
ро′б’іл´і та′ку к′л´êточку /  
перепл´е′тал´і ўдоўж і ўпопа′рек / а з 
кра′йôў полу′чал´іс ′ушиі / про′т´агвал´і 
во′лок’і у ′вушиі   і ўз′вал´і (с. Черевки 
Овруцького р-ну); ′тату / пле′т´êт´ 
посто′ли // то по′кам’іс´ ′бат´ко 
посто′ли поп′л´ôў / то ўже жини′хи 
роз′б’еглис´ / не′ма жини′хоў // ну / а 
по′том <…> йа со′б’і ку′пила / ку′пили 

ми йа′к’ійес´ чобот′ки / бо′т´іночки 
бу′ло ў шо ў′зуца  [7: 60], хоча поліщуки 
молодшого віку знають тільки назви, 
хоча самі такого взуття вже не бачили. 

Елементом традиційного поліського 
побуту та господарювання є 
тваринництво, оскільки поліщуки – 
працьовиті люди, які й сьогодні не 
мислять свого життя без домашнх 
тварин, як і їхні предки. Практично в 
кожному господарстві були корова й 
теля, свині, кури, рідше – гуси: 
ко'рôўка ў нас йе і те'л´атко / і 
поро'с´атко ше держ’і'мо сôб’ê [7: 93], 
о'дна 'т´отка да'ла нам ма'л˙ен´ке 
те'л´атко / 'друга / поро'с´атко / а 
'д´адко даў 'п’іўника і 'курочку [7: 10]; ў 
ха′з´аǐств’і бу′ла і ко′рôвка / і 
сви′н´ачка / ′в’ітопл´у / нава′ру [7: 43]; 
да ĭ ко'рова йе / да ĭ поро'с´а йе / у'се 
т'реба годовати ͥ / да у'се т'реба 
дер'жати ͥ [7: 87];  а'ле ў ′каждом дво'рê 
бу'ла ко′рова / 'л´уде дер'жали ко′роўки 
/ бу'ло сво'йе моло'ко <…> дер'жали 
′л´уде/ і гу'сеǐ де'ржали/ і ку'реǐ і 
'обшем ха'з´айство де'ржали (с. 
Лукішки Овруцького р-ну); бу′ло 
чо′тири каба′ни / бу′ло чо′тири 
поро′с´ати / о та′ких чи′малих / то 
в’ін за′р´ізаў теж / те′лиц´а бу′ла 
та′ка ′б’іл´ша / н´іж п’іўто′ра ′года / о 
за′р´ізаў те′лиц´у о чо′тири цих 
поро′с´ат / о ′кури / ′гус´і там бу′ло 
чи′мало о те′лиц´у по′р´ізаў [7: 41]. 
Назви домашніх тварин – постійна й 
стала група лексики, яка не 
поповнюється новотворами й зберігає 
виразні діалектні особливості 
передовсім на фонетичному рівні.  

Отже, автентичне говіркове 
мовлення, представлене в діалектних 
спонтанних текстах, у яких 
репрезентовано побут поліщука, дає 
змогу простежити за функціонуванням 
лексем на позначення предметів 
побуту, виявити їх системний 
характер, зробити узагальнення про те, 
що побутова лексика 
середньополіських говірок – загалом 
стабільна система, яка водночас реагує 
на зміни в традиціях і побуті 
діалектоносіїв, що зумовлює 
перенесення низки номенів із 
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тематичних груп побутової лесики до 
пасивного словникового запасу, 
закріплюючи за ними місце на 
периферії лексикону говірконосіїв, 
заміну низки найменувань з огляду на 
зникнення чи трансформацію 
номінованих реалій. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, тематика 
спонтанних діалектних текстів, 
зафіксованих у середньополіських 
говірках Житомирської області, дає 
підстави виокремити в них 
насамперед найбільший пласт 
побутової лексики, до складу якої 
входять назви одягу, взуття, їжі та 
кухонного й домашнього начиння, 
домашніх тварин, сільсько-
господарських рослин. Переважна 
більшість репрезентантів  побутової 
лексики перебуває в активному 
вжитку говірконосіїв, не зазнаючи 
динаміки та впливу екстралінгвальних 
чинників, водночас зберігаючи 
насамперед на фонетичному рівні 
виразні діалектні риси 
середньополіського етномовного 
континууму. Водночас незначна 
частина побутовізмів, насамперед 
назви одягу, взуття та кухонного й 
домашнього начиння, упродовж ІІ пол.  
ХХ – початку ХХІ ст. зменшили 
активність свого функціювання з 
огляду на архаїзацію низки номенів у 
зв’язку зі зникненням позначуваних 
ними реалій та заміною їх іншими, що 
цілком закономірно зумовило зміни й у 
номінації вказаних складників побуту. 
Натомість основний масив лексикону 
поліщука в царині побутової лексики 
засвідчує тяглість цієї групи лексики 
як репрезентанта основної складової 
життєдіяльності мешканців 
досліджуваного ареалу в лінгвальному 
та культурному планах.  

Перспективи наукового пошуку 
вбачаємо не тільки в дослідженні 
вербальної репрезентації інших 
елементів побуту як складової 
матеріальної культури поліщуків крізь 
призму діалектного тексту, зразків 
якого наразі зібрано багато, а й у 
вивченні номінації обрядовості жителів 

Середнього Полісся як складника 
духовної культури та виразника 
світогляду говірконосіїв.    
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"ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ" ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ЯК ПЕРШИЙ 
ЗБІРНИК УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ 

Л. В. Дика* 

У статті запропоновано розглянути "Записки о Южной Руси", опубліковані в 1856–1857 
рр., як перший збірник (протохрестоматію) українських діалектних текстів. Підкреслено 
новаторство П. Куліша у створенні видання, зокрема подання в книзі паспортизації 
записаних матеріалів – вказівки імені, віку інформатора, місця його проживання та виду 
діяльності, обставин запису тощо. Важливу роль в оформленні текстів як діалектних (а не 
тільки фольклорних) пам’яток зіграла спеціально розроблена орфографічна система, 
спрямована на максимально точну передачу українських звуків, а також відзначення 
наголосів у всіх словах (зокрема й логічних наголосів, які дають змогу передавати 
ритмомелодичну структуру фраз). Переклад українських текстів російською мовою, 
зроблений П. Кулішем для удоступнення змісту для російськомовних читачів, із погляду 
сучасної діалектології можна вважати аналогом глосаріїв у сучасних збірниках діалектних 
текстів (в окремих випадках П. Куліш робив спеціальні примітки щодо значення та 
вживання певних українських лексем). У статті зазначено, що, попри редакторські 
втручання в первинний текст, П. Куліш зберіг у багатьох випадках місцеві особливості, що 
дає змогу чіткіше уявити, якою бачив П. Куліш українську літературну мову, тобто які 
елементи, особливо фонетичного та граматичного рівнів, він вважав загальноукраїнськими; 
наприклад, серед фонетичних особливостей – рефлекс і на місці ě, етимологічних о та е. 
Водночас збереження в текстах місцевих особливостей, наприклад, дієслів з інфінітивом на -
т’, може вказувати на те, що П. Куліш припускав варіантність у літературній мові й 
фіксував форми, які не суперечать духу української мови. Така позиція виявилася 
далекоглядною, оскільки в сучасній українській літературній мові ці форми є нормативними, 
як і форми родового відмінка іменників жіночого роду ІІІ відміни солі – соли. Матеріал, 
розглянутий у статті, розширює бачення мовної програми П. Куліша, яку він реалізовував у 
своїх літературних творах та перекладах, і ролі рідного П. Кулішу східнополіського говору. 

 
Ключові слова: Пантелеймон Куліш, діалектна хрестоматія, літературний стандарт, 
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"NOTES ON SOUTHERN RUS" BY PANTELEIMON KULISH AS THE FIRST 
COLLECTION OF UKRAINIAN DIALECTAL TEXTS 

Dyka L. V. 

The article suggests considering "Notes on Southern Rus", published in 1856-1857, as the first 
collection (proto-rader) of Ukrainian dialectal texts. The novelty of P. Kulish in the creation of this 
publication is emphasized, in particular, the presentation of the passporting of recorded materialsin 
the book  – indicating the name, age of the informant, their place of residence and type of activity, 
recording circumstances, etc. An important role in the design of texts as dialectal (and not only 
folklore) monuments was played by a specially developed orthographic system aimed at the most 
accurate transmission of Ukrainian sounds, as well as the marking of accents in all words 
(including logical accents that allow to convey the rhythm and melodic structure of phrases). The 
translation of Ukrainian texts into Russian, made by P. Kulish in order to make the content 
accessible to Russian-speaking readers, from the point of view of modern dialectology can be 
considered an analogue of glossaries in modern collections of dialectal texts (especially since in 
some cases P. Kulish made special notes on the meaning and use of certain Ukrainian lexemes). The 
article states that despite the editorial interventions in the primary text, P. Kulish preserved local 
features in many cases, which makes it possible to more clearly imagine how Kulish saw the 
Ukrainian literary language, that is, which elements, especially of the phonetic and grammatical 
level, he considered to be all-Ukrainian, for example, among the phonetic features – the reflex of i in 
the place of ě, etymological o and e. At the same time, the preservation of local features in the texts, 
for example, verbs with the infinitive in -t', may indicate that Kulish assumed a possible variant in 
the literary language and fixed forms that do not contradict the spirit of the Ukrainian language. 
Such a position turned out to be far-sighted, since in the modern Ukrainian literary language these 
forms are normative, as well as the genitive forms of feminine nouns of the 3rd declension soli – soly. 
The material discussed in the article expands the vision of P. Kulish's language program, which he 
implemented in his literary works and translations, and the role of Kulish's native Eastern Polisian 
dialect. 

 
Keywords: Panteleimon Kulish, dialect reader, literary standard, Eastern Polisian dialect. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

"Записки о Южной Руси", 
упорядковані Пантелеймоном Кулішем 
і видані в 1856–1857 рр., ще за життя 
автора отримали високу оцінку його 
сучасників, зокрема Т. Шевченко 
назвав "Записки…" діамантом у 
сучасній історичній літературі [17: 38]. 
Сам П. Куліш вважав свою працю 
енциклопедією різноманітних свідчень 
про народ, який говорить "языкомъ 
Южно-Русскимъ". Одним із мотивів 
опублікувати цей "літопис минулого" 
було бажання задовольнити в 
тогочасних українців прагнення 
самопізнання, показати внутрішній 
образ народу "Южной Руси", "яким він 
був у давнину і яким ми бачимо його 
сьогодні" [7: 6]. Очевидно, саме через 
широту, багатство й об’ємність 
матеріалу ця праця вже понад півтора 
століття привертає увагу етнографів, 
фольклористів, істориків, останнім 

часом мовознавців. Особливо ця книга 
цінна тим, що в ній відбита тогочасна 
українська мова, адже, крім давніх 
легенд, переказів, дум, пісень, 
записаних від кобзарів, лірників, 
оповідачів, у ній подано зразки живої 
народної мови. З цього погляду 
"Записки…" можна розглядати як 
перший збірник діалектних текстів. 
Загалом, як влучно зауважив 
М. Дмитренко, "коли називаємо ім’я 
Пантелеймона Куліша, то в контексті зі 
словами “робота”, “творчість” органічно 
вживаємо поняття “вперше” та  
“Україна”" [4].  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. П. Куліш і в царині 
мовознавства був першим у багатьох 
питаннях. Особливу роль П. Куліша 
дослідники відзначали в плані 
нормалізації української літературної 
мови. Як пише А. Даниленко, 
"Кулішева мовна програма була 
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покликана не просто витворити взірці 
високого стилю української мови, але 
“європеїзувати” її новий стандарт у 
дусі найрозвиненіших мов. За 
неординарним розв’язанням 
нормалізаторських проблем Куліша 
можна назвати творцем “Третього 
Риму” на мовознавчому полі" [2: 92]. 
Внесок П. Куліша в розвиток 
української літературної мови 
підкреслював Ю. Шевельов: "…сучасна 
українська літературна мова може бути 
пов’язана з ім’ям великого 
українського поета Тараса Шевченка і, 
до певної міри, його сучасника Панька 
Куліша… Шевченко дав приклади, 
взірці поетичної мови, Куліш зробив те 
саме для оповідної та історичної прози" 
[16: 83].  

Але найяскравіше хист Куліша-
філолога, мовознавця, діалектолога, як 
пише О. Кумеда, проявився саме в 
"Записках о Южной Руси". Водночас 
дослідниця підкреслила деяку 
непослідовність у практиці 
записування текстів: з одного боку, П. 
Куліш розробив спеціальний 
фонетичний правопис, щоб якомога 
точніше передати особливості живої 
вимови, а з іншого – дозволив собі 
втрутитися в оригінальний текст, що 
суперечить сучасним підходам до 
діалектних записів. На думку 
дослідниці, численні приклади такої 
редакторської роботи можуть свідчити 
про "позицію вченого, свідомого своєї 
ролі у формуванні мовно-літературного 
стандарту" [9: 44]. Додамо, що 
очевидно П. Куліш прагнув 
удоступнити свій матеріал якомога 
ширшій аудиторії, серед якої, з одного 
боку, освічені кола "Северно-Русскаго 
населенія", у яких прокинулось 
особливе бажання пізнати ближче 
"Южную Русь", а  з іншого – українці, 
які відчули прагнення до самопізнання 
[7: 5]. Напевно, тому П. Куліш 
намагається – очевидно, на підставі 
попередніх спостережень – дати 
соціальну оцінку мовним явищам і 
вибрати такі, які збігаються "с общимъ 
Малороссійскимъ выговоромъ" [7: 46]. 
Як слушно зауважує А. Даниленко, "П. 

Куліш прагнув добирати таких мовних 
одиниць, які б єднали, а не 
роз’єднували українських мовців" [3: 
101]. З цього погляду П. Куліш 
виступає і як соціолінгвіст, і як 
нормалізатор української літературної 
мови, який уже на той час інтуїтивно 
відчув основні критерії у відборі 
мовних явищ, одним із яких є їх 
поширеність на значній, однорідній з 
мовного погляду, території. Як 
зазначав Ю. Шевельов, "норми 
літературної мови тим кращі, чим 
більше вони відповідають тенденціям 
розвитку й чим на більше число мовців 
вони спираються" [15: 34]. Тому П. 
Куліш, з одного боку, замінює 
вузьколокальні риси, наприклад, 
чернігівське акання, дифтонги на місці 
етимологічного о, інші ніж і рефлекси 
ятя, а з іншого – зберігає в записаних 
спонтанних текстах й у фольклорних 
матеріалах окремі говіркові 
особливості, які, як він припускає, 
"непротивныя слуху степовика" [7: 46]. 
Відбиття цих особливостей у "Записках 
о Южной Руси" й дає нам підставу 
розглядати цю працю як перший 
збірник діалектних текстів або як 
протохрестоматію українських 
діалектів.   

Мета дослідження – показати, 
чи можуть тексти, подані в "Записках 
о Южной Руси", слугувати матеріалом 
для діалектологічних досліджень. Цю 
проблему, а саме можливість 
використання фольклорно-
етнографічних джерел для розв’язання 
діалектологічних проблем, попередньо 
окреслила М. Ткачук [13: 60]. У нашому 
випадку йдеться про записи 
спонтанного діалектного мовлення, 
здійснені П. Кулішем.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. В 
українському мовознавстві першою 
діалектною хрестоматією прийнято 
вважати працю М. Дурново 
"Хрестоматія по малорусской 
діалектологіи", видану 1913 р. Як 
зауважує автор, у ній весь матеріал, 
крім одного запису, узято з друкованих 
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джерел [5: 3]. Відповідно, говорити про 
точне відтворення живого мовлення не 
доводиться. Водночас записи робили 
різні люди, які по-різному передавали 
діалектне мовлення. Натомість у 
"Записках…" подано переважно 
тексти, які записав сам П. Куліш;  
лише невелику кількість зафіксували 
інші особи, зокрема О. Афанасьєв, О. 
Шишацький-Ілліч, Е. Руліковський, М. 
Ніговський; мовлення селян, що є 
предметом нашого розгляду, записав 
лише П. Куліш.  

П. Куліш неодноразово підкреслює, 
що він намагався якомога точніше 
передати авторський текст, що всі 
історичні спогади він зафіксував у 
тому вигляді, як вони передаються з 
вуст в  уста, від покоління до 
покоління: "Вмѣстѣ съ легендой о 
временахъ отдаленнейшей Татарщины, 
въ умѣ моего Кіевскаго нищаго 
сохранилось воспоминаніе и о 
послѣднихъ Татарскихъ набѣгахъ на 
Южную Русь. Вотъ оно слово въ слово" 
[7: 5]. П. Куліш пише, що він змушував 
своїх мовців по кілька разів 
повторювати розповіді, при цьому 
стежив за мовленням оповідача з 
олівцем у руках, щоб зафіксувати 
"подлинный тонъ и складъ его рѣчи, 
безъ поправокъ" [7: 3]. Розмови селян 
П. Куліш теж намагався відтворити 
якомога ближче до оригіналу: "здесь 
приводятся подлинные слова его" [7: 
46]. Про точність запису мовлення 
непрямо може свідчити й враження Т. 
Шевченка від прочитання "Записок…", 
який у своєму щоденнику писав, що 
ніби з живими бесідує зі сліпими 
лірниками й кобзарями [17: 38]. 
Зауважимо, що не всі сучасники П. 
Куліша розуміли наукову вартість його 
матеріалів. Зокрема, В. Івашків пише 
про скептичне ставлення 
М. Максимовича до праці П. Куліша: 
"можна припустити, що цією 
“болтовнею” Максимович називав не 
лише народні перекази, а й численні 
зразки звичайної селянської розмови, 
яку Куліш розумів не лише як 
необхідний чинник конкретної праці 
фольклориста, а й як складову всього 

фольклору. Це було його переконанням: 
він вважав, що без таких, здавалося б, 
нефольклорних записів 
народнопоетичний збірник буде 
неповним" [6: 271].  

Сьогодні обов’язковою вимогою до 
запису й публікації діалектних 
матеріалів є їх точна паспортизація – 
дані про мовця (ім’я, рік і місце 
народження, освіта, вид заняття, хто й 
коли записав текст тощо).  Відсутність 
точної локалізації, як слушно зауважує 
М. Ткачук, ускладнює використання 
фольклорно-етнографічних матеріалів 
як діалектологічного джерела [13: 62]. 
Про цінність етнографічних матеріалів, 
їхній брак, а також важливість їх 
коректного оформлення  вчені 
заговорили на початку ХХ ст., зокрема 
В. Петров писав: "Потреба в нових 
відомостях і записах почувається так 
гостро, що треба дякувати за кожну 
присилку матеріялів, якими б 
незначними вони не здавались. Хай не 
весь матеріял, намічений для досліду, 
пощастило зібрати, хай не все 
виконано завдання! Коли записано, 
скажімо, дві-три пісні, два-три 
оповідання, то й те слід одіслати до 
наукової інституції. Треба лише 
означити, де й коли од кого записано 
даний твір" [11: 155]. Ці підходи – де, 
коли й від кого записано матеріал – 
уже можна простежити в записах П. 
Куліша.  

П. Куліш, збираючи матеріал, 
орієнтувався переважно на мовців 
старшого віку. В одній зі статей В. 
Петров наводить цікавий фрагмент 
листа П. Куліша: "Року 1843-го Куліш, 
цей основоположник української 
етнографії писав до одного  з аматорів 
народньої творчости: «Я тепер ходжу 
як бджола на сотах: де тільки зустріну 
сиву голову, не відійду від неї без того, 
щоб не вижати з неї запашної квітки 
народньої поезії, або ж в преданні, або 
ж в пісні" [11: 153]. Важливо, що П. 
Куліш подає коротку характеристику 
людей, яких записує, зокрема 
наголошує, що поміж старцями-
сліпцями часто трапляються люди з 
гарною пам’яттю, яка втримує без 
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жодних втрат багато пісень і 
розповідей [7: 2], а також зазначає 
біографічні дані; більшість 
інформантів в нього ідентифіковані, 
серед них – кобзарь Архипъ Никоненко 
Оржицкій; кобзарь Андрей Шутъ 
Александровскій; разскащикъ Семенъ 
Юрчéнко Мартыновскій; лирникъ 
Дмитро Погóрѣлый Звенигородскій; 
разскащикъ Кондратъ Таранýха 
Смилянскій; разскащикъ Василь 
Суддéнко Черкасскій; разскащикъ 
Харкó Цехмúстеръ Черкасскій; 
разскащикъ Омéлько Каплаухій 
Сýботовскій; монастырские 
разскащикъ. Прикметно, що в 
хрестоматії М. Дурново, як правило, не 
подано імені мовця, лише іноді 
трапляється інформація на зразок 
"Запис С. С. Павленко со слов старика 
76 лѣт" [5: 7]. У П. Куліша: "козакъ 
Семенъ Юрчéнко, восьмидесятилѣтний 
старикъ въ селѣ Мартыновкѣ, 
Борзéнскаго уéзда Черниговской 
губерніи" [7: 65]. 

Для точного відтворення мовлення 
П. Куліш розробив власний правопис. 
У передмові він зазначає, що 
намагався якомога спростити 
правопис і пристосувати його до 
найлегшої вимови слів. П. Куліш був 
одним із перших, хто звернув увагу на 
невідповідність між написанням 
окремих літер і звучанням відповідних 
звуків: "въ Малороссійской грамотѣ 
глазъ непривычнаго читателя 
неприятно поражала буква ы, которою 
литераторы наши выражали мягкое 
южное и" [7: 7]. Потребу усунути зі 
свого правопису літеру ы П. Куліш 
аргументує відсутністю такого звука в 
полтавсько-чигиринському наріччі, яке 
він вважав зразком «малороссійскаго 
языка». Щоб проілюструвати, як 
звучить український и, він залучає 
французьку мову: "… слово волы 
произносится Малороссіянами похоже 
на то, какъ еслибы написать это слово 
Французскими буквами (volу)" [7: 8].  

За допомогою французької мови, 
знайомої освіченим читачам, П. Куліш 
намагається описати й інші 
найхарактерніші особливості вимови 

українських звуків, наприклад, тверду 
вимову приголосних перед голосними 
переднього ряду, зокрема е: "Буква е 
въ Малороссійскомъ языкѣ 
произносится послѣ согласныхъ не 
такъ, какъ, напримѣръ, въ 
Великорусскомъ словѣ дерево, а близко 
къ тому, какъ во Французскомъ словѣ 
délecter потому слово дерево по-
Малороссійски надобно произносить 
такъ, или почти такъ, какъ еслибы оно 
было напечатано Французскими 
буквами (dérévo) " [7: 8]. Ще однією 
прикметною рисою української мови, 
що вирізняє її серед східнослов’янських 
мов, є вимова о в ненаголошеній 
позиції, тобто відсутність акання. Цю 
особливість підкреслює й П. Куліш: 
"….буква о никогда не произносится 
какъ а, но всегда такъ чисто, какъ во 
Французскомъ языкѣ…" [7: 8]. 

Ці спостереження свідчать про 
наукову інтуїцію Пантелеймона 
Куліша:  виділені ним найважливіші 
фонетичні ознаки української мови, 
які вирізняють її серед інших 
східнослов’янських, сьогодні є нормою 
української літературної вимови. 
Водночас тексти, подані в 
"Записках…", містять багато 
діалектних рис, що досі поширені в 
сучасних українських говірках. 
Можемо припустити, що П. Куліш міг 
їх розглядати як потенційно 
нормативні. Однозначно нормативним 
для нього був і на місці ѣ, 
етимологічних о та е в новозакритих 
складах. Наведені нижче приклади з 
різних територій (Києва, Полтавщини, 
Чернігівщини) підтверджують ці 
висновки: 

У мові «кіевскаго нищаго» на місці *ě 
виступає і: стріла1 (3), сівъ (3), обідати 
(3), світъ (4), місто (5), міжъ (6), собі 
(6), тріснула (6). Рефлекси *о також 
передано літерою і: тілько (3), 
підступае (3), зійшовъ (3), сніпъ (4), 
військо (4), пішли (4), візьмешъ (4), 
більшъ (5), гай Перегінъ (6), не бійся (6), 
вінъ (6), боків (6), зрідка в 

                                                 
1 Тут і далі подаємо номер сторінки за [7]. 
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ненаголошеній позиції трапляється о: 
не достали (4), изъ конця въ кінець (6). 
На місці *е в ненаголошеній позиції 
збережено е: підъ Киевъ (3). Серед рис, 
що можуть указувати на носія 
середньонаддніпрянських говірок – 
збереження м’якості р’ та шиплячих: 
лицарь (3), бачять (4). Водночас на  
поліську основу вказують такі риси: 
збереження давнього суфікса -е: 
лихоліттє; відсутність початкового н у 
займенникових формах: до іхъ (4); 
збереження давнього і: забірай (6); 
нестягнені форми прикметника і 
вказівних займенників: Золотиі 
Ворота (4), тиі (6), тую (6); суфікс -ова 
в дієсловах: пановала (5); наявність 
префікса од-: одступлю (3), одкривъ (4), 
оддаймо (4).  

У мові Архипа Никоненка з містечка 
Оржиці Лубенського повіту 
Полтавської губернії на місці *ě 
виступає і: проспівае (8), вікъ (9), 
горілки (9), ціле (9), неділю (9), білу (9), 
звіръ (12), пісні (12), дітки (12), надійся 
(11), копійку (14). Можливо, через 
недогляд, а, можливо, і навмисно 
збережено форми, де рефлексом *ě в 
ненаголошеній позиції виступають и та 
е: слипий (12), ростеклося (12). Така 
рефлексація притаманна говіркам 
північного наріччя. Рефлекс *о 
переважно передано літерою і: вінъ 
(11), мій (12), рівъ (12), пішовъ (8), 
підчистивъ (11), пізнавъ (10), свій (8), 
півтораста (9), скількі (9), тілько (9), 
але розобрано (11), дождать (11), не 
достану (12).  

Літерою і передано також рефлекс 
*е: жінка (9), жмінь (11), шість (10), 
камінемъ (10). Серед цих прикладів 
привертають увагу форми жмінь і 
камінемъ, що, можливо, зазнали 
редагування відповідно до бачення П. 
Куліша.  

У тексті трапляються приклади зі 
збереженням давнього і: назбіравъ (9), 
на зіму (10). Але про хитання у виборі 
«правильної» форми можуть свідчити 
приклади «мині нема ні зимі, ні літа» 
(10). У звукосполуках ги, ки, хи 
послідовно відображено и: хиба (9), 
сякий (9), такий (9), покину (10), 

горілки (9), вкинувъ (9), звідки (8), але  
скількі (9). Часто в ненаголошеній 
позиції зафіксовано нерозрізнення и та 
е: христились (12), мині (13). У 
родовому відмінку іменників жіночого 
роду ІІІ відміни виступає закінчення -
и: чвертку соли (9). Частотним є 
написання з початковим и: ище (10), 
изновъ (10). 

Привертає увагу форма пригледіть 
(12). Типовим рефлексом 
ненаголошеного ę в північному наріччі 
є е.  Таке написання в поліських 
пам’ятках  середньоукраїнського 
періоду Ю. Шевельов пояснює модою 
[14: 183]. На його думку, форми з е, 
напр. гледіти, угледіти, увійшли до 
сучасної літературної мови «почасти 
внаслідок цього правописного звичаю, 
почасти через помішання діалектів» 
[14: 184-185].  

Серед інших діалектних 
особливостей зафіксовано ослаблення 
африкати дж: сижу (9); збереження й у 
дієслівних формах: пійде (10); форму 
люде (12); вказівний займенник се (13); 
відсутність початкових голосного й 
приголосного в словах на зразок 
струментъ (8). Частотними є форми 
інфінітива на -т’: віку доживать (9), 
станешь лаять (9), дождать на той 
годъ (11), піймать да провчить (11), 
людей поіть да випитувать (11), 
випросить (13), слухать (13), вчить 
(13), а також численні приклади з 
префіксом од-: одлучивсь (9), одчинивъ 
(10), одробились (10), одсахнулося (11). 
У тексті П. Куліш послідовного передає 
асимілятивні зміни, наприклад, 
женитьця (8), прителішуетця (10), не 
признаетця (11), озветця (12), вчитця 
(13), вивчитьця (13), становитця (14), 
сховаесся (9). Серед лексичних 
особливостей привертає увагу 
прислівник звісно: «звісно, жили якъ 
звіръ; то які тутъ пісні?» (12). 

У мові вісімдесятирічного козака 
Семена Юрченка із села Мартинівки 
Борзенського повіту Чернігівської 
губернії рефлекс *ě передано літерою і: 
Дніпр (68), дідизни (65), дідамъ (65), 
дітокъ (65), міжъ (66), на колінахъ (66), 
дідусечку (66), сліпесенький (66). Але в 
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ненаголошеній позиції відповідно до 
поліської рефлексації – и, е: завирюха 
(67), стреляємо (70). На місці *о у 
більшості прикладів подано і: вінъ (67), 
рідне (66), помічъ (65), постій (65), 
худібчина (66), ягідки (66), внуківъ (66), 
війська (67). Водночас трапляються 
приклади з рефлексами, відмінними 
від і, що притаманно поліським 
говіркам: розийшлись (70), бурякив (68) 
(також варіант буряків (68), зобрать 
(67), зобрали (67). Послідовно 
збережено о в префіксі од-: одкрити 
(68), одписала (68), оддаюсь (68), 
одслужили (69). Етимологічний е 
передано як і: жінкою (65), але в 
ненаголошеній позиції зберігається е: 
Киевъ (69). Риси північного наріччя 
проявляються в усічених формах 
множини прикметників: добри люде 
(67), други (66), нови, інфінітиві із 
суфіксом -т’: робить (68), править (69), 
наявності частки дак: дакъ ото ми зъ 
бабою й порадились (65). Зафіксована 
цікава форма повк, де відбувся перехід 
л у в (69). Не простежується 
закономірності в передаванні 
ненаголошеного е: мині нема (65), 
оженили (65). 

У мові "олександрівського барда" 
Андрія Шута з містечка Олександрівки 
Сосницького повіту Чернігівської 
губернії на місці *ě послідовно вжито 
літеру і: Верхоліссі (46), не вмівъ (48), 
уміе (48), діду (48), обіднівъ (46), 
чоловікъ (46), місто (47), горілку (47), 
послі (48), сівъ (48), гріхъ (48), світъ 
(49), цілий (49), неділю (49), хлібъ (50). 
Рефлекси *о та *е також передано 
через і: вінъ (46), півтора (46), твій 
(48), більш (48), тілько (48), 
Пилипівкою (49), у Киселівці (48), річ 
(48); о збережено у формі Богъ (49). 
Зафіксовано втрату й у словах приняла 
(46), нанявъ (46), пришовъ (48), але 
пійти на косовицю (47). Багато 
прикладів із початковим и: идучи (49), 
изняли (48), иноді (50), ище (49), именно 
(49); сполучник і передано як и: вінъ и 
кушнірську роботу знае (48). Про 
поліську основу свідчать форма 
займенника се: по се місто, сі церкви 
(50), се не такъ було (49); відсутність у 

займенникових формах початкового н: 
коло ëго (48), одъ їхъ (49); форми 
інфінітива на т’: вчить (48), робить 
(48), питать (49), просить (49). 
Маркером поліської говірки виступає 
частка дак: А в Чепіги синъ і онукъ 
письменниі, дакъ він од іхъ де-що 
чувавъ (49). У тексті послідовно 
відображено асимілятивні зміни: Богу 
молитьця (47), похвалитьця (47), 
сміятьця (48), учатця (48), стидитця 
(48), гніватьця (48), дивитьця (50), 
читаетця (50), навчисся (49). Серед 
синтаксичних особливостей 
привертають увагу конструкції: пасти 
коні (46), пасе коней (47); прийменник 
за в конструкціях на зразок: Пришовъ 
до его тещи за милостинею (48).  

Особливу увагу П. Куліш звертає на 
наголос. Він пише, що багато слів в 
українській і російській мовах 
відрізняються лише наголосом, тому 
"Великороссіянинъ, взявшись читать 
по-Малороссійски, безпрестанно 
впадаетъ въ такія неприятныя для 
слуха ошибки, какъ еслибы кто по-
Великорусски читалъ такимъ образомъ: 
Прúшла служанкá отъ сóсѣда" [7: 8–9].  

Для усунення цього "важнаго 
неудобства" П. Куліш пропонує ставити 
над неодноскладовими словами "острое 
удареніе", а для виділення підвищення 
й пониження голосу оповідача або 
декламатора - "удареніе тяжелое" [7: 9]; 
очевидно, так П. Куліш пропонував 
позначати логічний наголос. Сучасні 
діалектологи, видаючи збірники 
діалектних текстів, шукають способи 
передачі логічного та емфатичного 
наголосів у загальноприйнятій 
фонетичній транскрипції [1: 28].  

Уважніший розгляд прикладів із 
наголосом, зафіксованих у 
"Записках…", може допомогти 
пояснити підґрунтя деяких тенденцій у 
сучасному українському 
наголошуванні. Наприклад, О. 
Синявський у "Нормах сучасної 
української мови" зауважує щодо 
закінчень іменників при числівниках 
два, дві, обидва, три, чотири: 
«іменники чоловічого роду бувають із 
закінченням назовного відмінку (а не 
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родового): два сúни, три братú… (з 
таким наголосом в іменниках, як у 
родовому відмінку однини)  [15: 54]. 
Однак Ю. Шевельов пише, що в мові 
існує нахил розірвати зв’язок наголосу 
з поодинокими відмінками, а 
натомість використати його для 
розрізнення чисел; це є одним із виявів 
"тенденції різко протиставити однину 
множині" [15: 242]. Ю. Шевельов 
зауважує про випадки перенесення 
наголосу множини й на іменники, 
ужиті при числівниках два, три, 
чотири, і припускає, що таке 
перенесення наголосу буде ширитися 
[15: 290]. Можливо, зафіксовані П. 
Кулішем форми два синú і дві дочкú (с. 
46) свідчать про те, що тенденція 
протиставляти однину та множину за 
допомогою наголосу вже проявлялася в 
середині ХІХ століття й зачіпала також 
форми іменників із числівниками два, 
три, чотири. Інший цікавий приклад 
наголосу у формах у менé, до менé. У 
сучасній українській мові 
спостерігаємо тенденцію до 
перетягування наголосу ближче до 
прийменника. Можливо, у часи П. 
Куліша ця тенденція ще не діяла, бо ця 
риса й досі притаманна говіркам 
північного наріччя.  

Ще однією новацією П. Куліша 
можна вважати мовне коментування 
текстів, зокрема їх переклад російською 
мовою. Він пояснював це необхідністю 
удоступнити зміст творів 
російськомовним читачам: "Такъ какъ 
языкъ нашихъ Малороссійскихъ думъ и 
преданій доступенъ не всѣмъ 
Великорусскимъ читателямъ, то я счелъ 
нужнымъ приложить къ нимъ 
возможно точный переводъ" [7: 6]. Цей 
переклад має самостійну наукову 
цінність, показуючи тогочасне 
співвідношення лексики російської та 
української мов, а також ідіолект П. 
Куліша, і потребує окремого 
дослідження. Але з погляду 
сьогоднішньої української діалектології 
можна стверджувати, що він є ще й 
аналогом глосаріїв у сучасних збірниках 
діалектних текстів. "То ставъ же братъ 
старший та середульший на полівку 

избігати, // На степи високі, на великі 
дороги росхідниї…". Слово полівка в 
сучасній літературній мові означає 
польового гризуна та польову газету; 
СУМ наводить це слово і як діалектне зі 
значенням ‘рівнина, поле’. Переклад П. 
Куліша дає те саме значення: 
"Выѣзжаютъ старшій и средній братъ 
на поля, на высокія степи, на большія 
расходныя дороги…" [7: 35]. 
Аналогічний приклад: "Тікавъ повчокъ, 
// Малий-невеличокъ…" (переклад: 
"Уходилъ малый отрядец…") [7: 32]. 

У деяких випадках П. Куліш 
спеціально роз’яснює особливості 
значення та вживання певних лексем. 
"Я проживаю за темними лугами, // За 
широкими полями, // За бистрими 
ріками…» (переклад: «Я живу за 
темными лѣсами, за широкими полями, 
за быстрыми рѣками…"). П. Куліш 
робить таку примітку: "Въ подлинникѣ 
лугами; но лугомъ называется в 
Украинской народной поэзіи и то, что 
мы разумѣемъ подъ Великорусскимъ 
словомъ лугъ, и лѣсъ, растущій на 
низменныхъ, прирѣчныхъ мѣстахъ. 
Здѣсь слово лугами употреблено въ 
последнемъ значеніи" [7: 25]. Слово 
кажанокъ ("На ёму бувъ кажанокъ…") 
П. Куліш пояснює у примітці: "Родъ 
куртки, или полукафтанья изъ кожи" [7: 
133]; слово стрелиця – "Жидкій лѣсокъ" 
[7: 105] та ін. 

Подекуди тлумачення слів подано 
комбіновано, у перекладі та за 
допомогою коментарів, наприклад: 
"Оттамъ же, каже, вони въ стані підъ 
ворітьми, въ глухімъ кінці у пуздерку, 
въ землі…". Переклад: "Вотъ тамъ, 
говоритъ, въ конюшнѣ подъ воротами 
въ глухомъ концѣ они въ погребцѣ 
лежатъ въ землѣ…". Далі П. Куліш 
пояснює в примітці: "Глухимъ концомъ 
воротъ называется та часть, въ 
которой находится пятка, или петли" 
[7: 167]. 

Крім того, П. Куліш часто наводить 
принагідні коментарі своїх 
інформантів до певних слів та 
висловів. Зокрема, у рядках думи про 
втечу трьох братів з Азова ("Къ ёму 
вовці-сірохманці нахождали, // Орли-
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чорнокрильці налітали, // Въ 
головкахъ сідали, – // Хотіли 
заздалегоди живота темний похоронъ 
одправляти…") до словосполучення 
темний похоронъ: " (О словѣ темний: )  
Се, бачъ, тайний: то звіръ да птиця. 
Пр. п. " [7: 38]. 

Отже, у перекладах, коментарях 
(власних та інформантів) П. Куліш 
подав значення та особливості 
вживання сотень архаїчних лексем. На 
мову він звертав особливу увагу, тож 
коли під час експедицій-"путешествій" 
не вдавалося записати цільні 
фольклорні твори, нотував окремі 
фразеологізми та просто цікаві 
речення: "Надобно было 
довольствоваться только 
характер*ристическими фразами, 
которые народъ разсыпаетъ въ своихъ 
разговорахъ, не зная имъ цѣны, и моя 
записная книжка въ этихъ мѣстахъ или 
оставалась пустою, или наполнялась 
отрывками въ родѣ слѣдующихъ" [7: 
145] – далі П. Куліш публікує такі 
записи в розділі "Отдѣльныя выраженія 
малороссійскихъ поселянъ" [7: 145–148]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Розгляд кількох текстів 
із території Київщини, Полтавщини, 
Чернігівщини, поданих у "Записках о 
Южной Руси", засвідчив, що П. Куліш, 
попри редакторські втручання у 
первинний текст, зберіг у багатьох 
випадках місцеві особливості. Це дає 
змогу чіткіше уявити, якою бачив П. 
Куліш українську літературну мову, 
тобто які елементи, особливо 
фонетичного та граматичного рівнів, 
він вважав загальноукраїнськими. 
Наприклад, серед фонетичних 
особливостей – рефлекс і на місці ѣ, 
етимологічних о та е. Водночас 
збереження в текстах, наприклад, 
дієслів з інфінітивом на -т’, може 
вказувати на те, що П. Куліш 
припускав можливу варіантність у 
літературній мові й фіксував форми, 
які не суперечать духу української 
мови. Така позиція виявилася 
далекоглядною, оскільки в сучасній 
українській літературній мові ці форми 
є нормативними, так само як і форми 

родового відмінка іменників жіночого 
роду ІІІ відміни солі – соли.  Велику 
цінність для сучасних досліджень 
становить наголос у текстах "Записок", 
особливо для акцентологів, які 
скаржаться на недостатність 
акцентованих матеріалів у давніших 
записах діалектної мови. 

Дискусійним є питання щодо мовної 
програми П. Куліша, яку він 
реалізовував у своїх літературних 
творах та перекладах, і роль рідного П. 
Кулішу східнополіського говору. Як 
пише А. Даниленко, П. Куліш був 
налаштований на запозичання з 
багатьох говірок, але орієнтувався 
насамперед на південно-східне наріччя 
як основу нової літературної мови [3: 
100, 102]. О. Кумеда також підкреслює 
орієнтацію П. Куліша на весь 
україномовний простір [8: 132]. 
Водночас А. Даниленко погоджується з 
думкою І. Матвіяса про виразний, але 
стихійний вияв східнополіського 
говору [3: 104]. О. Кумеда, дослідивши  
мову письменника за першодруками 
його творів, зокрема описавши 
морфологічні риси, робить висновок 
"про виразну зорієнтованість 
письменника на східнополіський 
говірковий ареал"; використання 
інших говірок – східноукраїнських і 
південно-західних –  простежується 
більше на лексичному рівні [10: 28]. 
Подальші дослідження матеріалу, 
уміщеного у "Записках…", можуть дати 
додаткові аргументи на користь одного 
з поглядів.  
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ 
ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСІ 

О. Ю. Зелінська* 

У статті розглянуто мовні засоби волевиявлення в проповідницькому дискурсі. Джерелом 
дослідження стали сучасні проповіді,  виголошені священниками Української Греко-
Католицької Церкви. У результаті дослідження встановлено, що священники 
використовують різноманітні засоби для вербалізації інтенції волевиявлення. Найбільш 
продуктивним мовним засобом реалізації волевиявлення є  директиви, виражені дієслівними 
формами першої особи множини наказового способу. Настанови, висловлені в такий спосіб, 
чіткі й зрозумілі, стають прямою вказівкою до виконання. Форми першої особи множини 
кваліфікуємо  як форми спільної дії, бо вони об’єднують  і мовця, й адресатів, що нівелює 
ієрархічну дистанцію, створює позитивну атмосферу єднання проповідника з вірянами. 
Священники активно вживають дієслівні форми другої особи множини наказового способу або 
займенники другої особи множини та  інфінітиви в ролі предикатів, що надає настановам 
відтінку категоричності. Мовні виразники інтенції спонукання – конструкції з предикатами, 
до структури яких входять модальні слова  треба, потрібно, варто, важливо.  

Специфічним для релігійного дискурсу є спонукання до дії, висловлені не від імені мовця, а 
від імені Бога, Христа, Богородиці, святих визначних релігійних діячів. У таких випадках 
уживаються предикати навчати, пригадувати, закликати тощо. Вдаючись до 
аргументів "від авторитету", священники використовують і приказки, афоризми, у яких 
виражено спонукання. Поширеними в проповідницькому дискурсі є превентивні 
висловлювання, які виражають інтенцію мовця запобігти якісь дії, у релігійній комунікації  – 
це недопущення різних гріховних вчинків. Мовленнєвий акт волевиявлення може бути 
представлений у формі констатива, інтенцію волевиявлення виражають нагадування  про 
обов’язки, які є фактично спонуканням до їхнього виконання.  

 
Ключові слова: релігійний дискурс, проповідь, мовленнєвий акт волевиявлення, директив, 

превентив. 
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LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING VOLITION IN MODERN PREACHING 
DISCOURSE 

Zelinska О. Yu. 

The article investigates linguistic means of expressing one’s will in preaching discourse. The 
source of the study was contemporary preaching delivered by priests of the Ukrainian Greek 
Catholic Church. As a result of the study, it was established that priests use various means to 
verbalize the intention of expressing their will. The most productive linguistic means of expressing 
will are directives, expressed by verb forms of the first person plural of the imperative mood. 
Instructions expressed in this way, clear and understandable, become a direct instruction to be 
followed. Forms of the first person plural are qualified as forms of joint action, because they unite 
both the speaker and the addressees, which eliminates the hierarchical distance and creates a 
positive atmosphere of unity between the preacher and the believers. Priests actively use verb forms 
of the second person plural imperative or pronouns of the second person plural and infinitives in the 
role of predicates, which gives a touch of mandatory character to the instructions. Linguistic 
expressions of the intention of encouragement are constructions with predicates, the structure of 
which includes modal words must, need, worth, important. 

Specific for religious discourse is the urge to action, expressed not on behalf of the speaker, but 
on behalf of God, Christ, the Mother of God, prominent holy religious figures. In such cases, the 
predicates teach, remind, call for, etc. are used. While resorting to arguments "from authority", 
priests also use sayings, aphorisms, which express encouragement. Preventive statements that 
express the speaker’s intention to prevent some actions are common in preaching discourse, in 
religious communication it is the prevention of various sinful acts. The speech act of expressing one’s 
will can also be presented in the form of a constative, the intention of expressing one's will is 
expressed by reminders about duties, which are actually an incentive to fulfill them. 

 
Keywords: religious discourse, preaching, speech act of expressing one’s will, directive, 

prevention.  
 

 
Постановка наукової проблеми. У 

сучасній лінгвістиці актуальними є 
підходи до вивчення мови з 
урахуванням комунікативної 
орієнтованості всіх одиниць і категорій 
мовної системи, розуміння мови як 
діяльності, що слугує засобом вияву 
інтенцій мовця. Менш вивчений у 
цьому аспекті релігійний дискурс, 
зокрема проповідницький. Загалом 
проповідь можна охарактеризувати як 
промову, спрямовану священником до 
вірян. Проповідь зазвичай 
виголошують у церквах, храмах, 
костелах, у сучасний період вона може 
бути представлена й через засоби 
масової комунікації як в усній, так і 
писемній формі. Нові дослідницькі 
парадигми зумовлюють аналіз 
проповідей із дискурсивних позицій та 
комунікативних практик. 
Комунікативною інтенцією 
священника є удоступнене розкриття 
змісту євангельських істин та 
спонукання до праведного життя. 

Специфіку проповідницького дискурсу 
визначають такі риси, як статусність 
спілкування, стандартизованість у 
поєднанні з індивідуально-
авторськими настановами 
священника. Загальновизнаною 
ознакою проповіді як комунікативного 
акту є те, що волевиявлення адресанта 
здійснюється на користь адресатів. У 
зв’язку з цим актуальним є вивчення 
мовних засобів вираження 
волевиявлення в проповідницькому 
дискурсі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідники релігійного 
дискурсу наголошують  на важливості 
проповіді в духовному житті людини. 
І. Славінськи зауважує, що 
проповідування – це не тільки 
інтерпретація біблійних істин, 
навернення до Бога, долучення до 
християнського громади та 
відповідних обрядодій, але й дієвий 
засіб морального виховання, творення 
духовних підвалин життя суспільства. 
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"Проповідь – це промова Бога до 
людини через людину силою людської 
мови. Формально, як публічний виступ, 
проповідь є актом міжособистісного 
спілкування між проповідником і 
слухачами слова, але з богословської 
точки зору це так релігійний досвід, 
який служить розвитку людського 
контакту з Богом у вірі, надії та 
любові" [37: 45]. І. Кемпка зазначила, 
що в проповіді реалізується особлива 
функція мови – переконувальна [36: 
152]. Переконуючи вірян, священник 
здійснює волевиявлення, яке 
адресовано слухачам (читачам) щодо 
виконання або невиконання дії. 
Експлікація волевиявлення 
відбувається зазвичай за допомогою 
директивних мовленнєвих актів. 
Зауважимо, що в мовознавчій 
літературі існує багато класифікацій та 
номінацій актів волевиявлення, але, як 
слушно констатувала В. Омеляненко, 
ця проблема не знайшла досі 
уніфікованого вирішення ні в 
українській, ні в зарубіжній лінгвістиці 
[21: 54]. Українські лінгвісти, 
аналізуючи мовленнєві акти, 
покликаються на працю Дж. Серля, 
класика теорії мовленнєвих актів, де 
виокремлено п’ять типів мовленнєвих 
актів: асертиви, квеситиви, 
директиви, комісиви. І. Волощук 
зауважила, що директиви з 
орієнтацією від висловлення до 
дійсності, мають на меті спонукати 
адресата робити / не робити що-
небудь та навела види директивних 
мовленнєвих актів: прохання, 
заборони, поради, інструкції, заклики, 
накази, вимоги, благання, 
розпорядження тощо [1: 251]. 
О. Даскалюк подає дефініцію 
мовленнєвому акту волевиявлення і 
кваліфікує його, як  "здійснення 
вольового впливу адресанта мовлення 
на адресата з метою спонукати 
останнього до (не) виконання певних 
дій / (не) набуття стану, необхідних 
мовцеві / реципієнтові. З погляду 
прагмалінгвістики, волевиявлення − 
різновекторна мовна величина, 
оскільки передбачає врахування 

багатьох компонентів комунікативної 
ситуації" [5: 81]. М. Гавриш переконує, 
що важливим критерієм розмежування 
різновидів директивів є врахування 
того, у чиїх інтересах має відбутися 
дія, і підтримує думку інших 
дослідників, згідно з якою директиви 
поділяються на дві групи: 1) 
директиви-спонукання каузованих дій 
в інтересах адресанта: наказ, вимога, 
вказівка, прохання, благання тощо; 2) 
директиви-спонукання каузованих дій 
в інтересах адресата: порада, 
застереження, пропозиція, запрошення 
тощо [2: 33]. В українському 
мовознавстві мовні засоби 
волевиявлення розглядали на матеріалі 
художнього дискурсу О.  Гандзюк [3], 
Н. Одарчук реалізацію мовленнєвого 
впливу в сучасному англомовному 
релігійному дискурсі [20], Н. Куравська 
вивчала комунікативну ситуації 
волевиявлення в системі її складників 
[18 ]. 

Мета дослідження  – з’ясувати 
мовні засоби вираження 
волевиявлення в проповідницькому 
дискурсі.  

Матеріалом для дослідження 
слугували проповіді та звернення 
українських релігійних діячів 
Української Греко-Католицької церкви, 
уміщені на офіційному сайті УГКЦ у 
рубриці "Проповіді та промови" 
https://synod.ugcc.ua/press-
center/homiletics/2021/.   

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Під час проповідування священники 
розкривають правду Святого Письма й 
водночас значною мірою приділяють 
увагу нормам поведінки в повсякденні, 
порушують проблеми міжособистісного 
спілкування, ставлення до роботи, до 
громадянських обов’язків тощо.  

Найбільш продуктивним мовним 
засобом реалізації волевиявлення в 
проповідях є  директиви, виражені 
дієслівними формами першої особи 
множини наказового способу. 
Настанови, висловлені в такий спосіб, 
чіткі й зрозумілі, стають прямою 
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вказівкою до виконання. Форми першої 
особи множини кваліфікуємо  як форми 
спільної дії, бо вони об’єднують  і мовця, 
й адресатів, що нівелює ієрархічну 
дистанцію, створює позитивну 
атмосферу єднання проповідника з 
вірянами, забезпечує відчуття постійної 
присутності та підтримки священника 
на шляху їхнього удосконалення:  
Просімо в Господа ласки вже більше 
не вертатися до давніх звичок, 
не ставати більше на дорогу 
беззаконня, але віднині крокувати 
дорогою Божою, дорогою, на яку стали 
мудреці зі Сходу і на якій Господь нам 
обіцяє повноту життя, блаженства, 
радості [10]; Носімо в серці завжди цей 
чистий образ Бога – Отця, Який 
милосердиться і благословляє, Який 
робить усе, щоб нам відкрити вхід 
до неба, усуваючи перегороду, яку 
ми спорудили нашими гріхами, а яку 
Син Божий зруйнував в Своєму тілі [10]. 
У досліджуваних текстах чимало 
випадків, коли, уживаючи такі форми, 
проповідник спонукає до конкретних 
дій: Дбаймо особливо про нашу молодь і 
дітей, бо діт и і молодь – це  майбутнє 
Церкви і майбутнє України в країнах 
нашого нового поселення! Виховуймо їх 
у дусі любові до рідної землі, рідної мови, 
історії, культури, а передовсім – 
допомагаймо їм зростати у вірі, 
бо віра – це непохитна сила і міцна 
основа народу і держави! Стараймося 
за усяку ціну зростати в любові до Бога 
та ближніх на землі! Практикуймо 
Сповідь та святе Причастя, мирімося 
з Господом та ближніми, живімо 
чеснотливо, щоб отримати вічну 
нагороду!  Тому молімося до Марії, яка 
бажає нам допомогти більше, ніж 
ми цього бажаємо [6]. Інтенсивність 
вираження спонукання посилюється 
нагромадженням двох і більше дієслів: 
Шануймо і оточуймо любов’ю наше 
старше покоління, бо вони зберегли 
Україну і розбудовували рідну Церкву 
на поселеннях [6];  Молімося, любімо 
один одного, працюймо на славу Божу 
[17].  Як засіб посилення 
переконувального впливу священник 
уживає цитату зі Святого Письма, у якій 

міститься спонукання: Підтримуймо 
і допомагаймо одне одному, – рідним 
по крові і по духу, так як вчить нас св. 
апостол Павло: "Робімо добро без утоми: 
своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. 
Отож, поки маємо час, робімо добро 
всім, а зокрема рідним у вірі" (Гал. 6, 9–
10) [ 6].  

Для реалізації волевиявлення 
проповідники активно 
використовують  дієслівні форми 
другої особи множини наказового 
способу або займенники другої особи 
множини та  предикати інфінітиви. У 
таких випадках настанови набувають 
відтінку категоричності, близькі до 
наказу: Проведіть іспит своєму 
внутрішньому духовному світу. 
Це щось набагато більше від 
психологічної інтроспекції. Це дорога 
до радості зустрічі з Господом, який 
чекає вас на глибині вашого серця. 
Літургія [27].  

Уживання займенників другої особи 
множини та предикатів, до структури 
яких входить інфінітив, засвідчено в 
комунікативній ситуації, коли  
священник вищого сану  звертається 
до священнослужителів нижчого 
сану:  Ви маєте щодня ставати перед 
Божим престолом і молитися за свій 
народ. Бо найсильнішою молитвою 
заступництва, яку має Церква, 
найважливішим моментом, коли 
Господь Бог низпосилає людині 
у сучасному світі свою небесну 
допомогу, є Божественна 
Літургія  [28]. У наведеному далі 
фрагменті пом’якшення 
категоричності волевиявлення 
досягнуто через цитування авторитету, 
у цьому випадку Любомира Гузара,  де 
форму другої особи множини ужив 
автор цитати: "Моліться і працюйте!" –  
закликав нас свого часу Блаж. 
Любомир, бо таким є зміст усього 
християнського життя [9].  

Не менш активно проповідники 
виражають волевиявлення за 
допомогою дієслівних форм першої 
особи однини теперішнього часу: 
запрошую, закликаю, заохочую. 
Семантика цих дієслів не містить 
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відтінку примусу, а є порадою, 
проханням, запрошенням:  Запрошую 
вас перед початком Великого посту 
укласти відповідний маршрут своєї 
духовної мандрівки. Раджу зробити 
це так. На початку (а не в кінці!) 
Великого посту приступіть до сповіді 
[27]; Запрошую усіх вас пізнати 
правду і побачити ці матеріали, які 
вперше відкриваються широкому 
загалу. Бо правда очищає. Вона дає 
можливість усім нам зрозуміти, 
що ми ще маємо час зробити 
особистий життєвий вибір: ніколи 
не йти на компроміс із злом і з його 
слугами [26]; На завершення заохочую 
вас: прославляймо Ісуса нашим 
християнським привітом «Христос 
рождається», адже українська 
християнська культурна спадщина 
така багата на вияв віри у час 
різдвяних свят через спів, коляду, 
родинні відвідини, ділення просфорою 
з батьками та старшими з наших 
родин, дійства вертепу [19]; У зв’язку 
з цим я закликаю усіх Отців-
душпастирів, богопосвячених осіб і вас, 
наші улюблені у Христі вірні-миряни, 
спільно застановитися 
і започаткувати (там, де цього 
ще не зроблено) конкретні форми 
благодійного служіння, якими зможемо, 
у міру наших можливостей і сил, 
виходити назустріч потребам 
самотніх, убогих і потребуючих людей 
із ближчого і дальшого довкілля [7]; 
Закликаю і заохочую мирян 
зголошуватися до навчання 
в Катехитично-педагогічному 
інституті Українського Католицького 
Університету за спеціальністю 
"Катехит" [8].  

У досліджуваних текстах проповідей 
виявлено, що проповідники  
використовують дієслівні форми другої 
особи однини наказового способу, 
настанови в цьому випадку стосуються 
узагальненої особи: Трудися поки 
ти молодий, бо в старості буде все по-
іншому [13];  Якщо ти винуватий 
в цих гріхах, то негайно покайся в них, 
залиши їх, попроси вибачення і Бог 
простить тебе [13].  

Мовними виразниками 
обов’язковості виконання настанов у 
проповідницьких творах  є конструкції 
з предикатами, до складу яких входять 
слова із модальною семантикою: 

повинні: Спаситель поблизу нас! 
Ми повинні тільки молитися, 
сподіватися на Його Божественну 
допомогу і, головне, смирятися [14];  

покликані: Усі ми, будучи членами 
Церкви, покликані творити єдину 
церковну спільноту [9];  

мусити: Вона молиться за нас, але 
не замість нас. Вона молиться з нами, 
але ми мусимо прийти до храму 
і також молитися, щоб могти 
отримати Божу поміч 
і заступництво. Ми мусимо від себе 
дати щось, співпрацювати з Богом 
і з Богородицею [9]; Очевидно, 
що мусимо також молитися, щоби 
терпеливо зносити свої хрести, щоби 
Господь, за своєю волею зменшив наші 
скорботи чи полегшив страждання 
наших ближніх, близьких та рідних 
[22];  

мати: Ми маємо тим нашим 
омофором-покривалом огорнути наших 
ближніх, огорнути їх нашою любов’ю, 
послужити їм нашими дарами, 
а не ранити їх нашими гріхами, 
послужити їм нашими талантами 
і вміннями, вділити їм частку нашого 
серця, частку нашого часу, а може 
часом і частку наших фінансових 
ресурсів, бо в цьому також 
виражається любов і поміч, 
і підтримка… Кожен із нас має багато 
чого, чим може послужити і це служіння 
стане виявом нашої живої віри і щирої 
нелицемірної любові. [9]; Але навіть 
у такій важкій ситуації маємо 
пам’ятати, що Господь Бог через 
Пресвяту Богородицю продовжує 
опікуватися нами [23]; Особливо маємо 
молитися за тих, хто в полоні, 
у лабетах ворога, і кого в цю хвилину 
принижують, над ким знущаються [28];  

належати: Належить усвідомити, 
що ми є не власниками нашої планети, 
нашої землі, Божого творіння, а лише 
управителями. Ми маємо все робити, 
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аби ця земля, на якій ми живемо, була 
якомога більше плідною [29];  

необхідно: У процесі виховання 
необхідно покласти тривалі 
фундаменти [33]; 

потрібно: Окрім цього потрібно 
очищувати наші душі і мову, щоб 
забезпечити українцям омріяне 
багатьма поколіннями повноцінне 
щасливе життя [16]; Але щоб 
це відбулося, потрібно усвідомити собі 
і побачити своє серце таким, яким 
воно є насправді, яким воно є в очах 
Божих: часто повне егоїзму, 
самолюбства, честолюбства, страху 
перед випробуваннями і схильністю 
до вигідництва [12]; Серед безлічі 
клопотів нашого земного життя 
потрібно віднайти час, аби зайнятися 
своїм духовним життям Насправді 
потрібно сміятися і радіти, 
спілкуватися і допомагати 
та дарувати любов й отримувати 
її від ближнього [23];  

треба: Життя дуже коротке 
і не треба його вкорочувати образами 
і гординею [15];  

слід: Перше – слід прибігати до Бога 
і просити в Бога помочі у всіх 
обставинах нашого життя [9];  

варто: Дбати про спасіння своєї 
безсмертної душі варто з юних років 
[13];  

важливо: Нам важливо навчитися 
нести свій хрест так, як бажає того 
Христос. І справді, Бог дав нам життя, 
щоби ми його віддавали іншим, 
а не зберігали для себе [22]; І тут 
важливо нам усвідомити: якщо 
Христос нікого не осуджує, то і нам 
слід навчитись нікого не судити, щоб 
самим не підпасти під суд [17]. 
Важливо, щоб ми, християни третього 
тисячоліття, вміли правильно 
будувати стосунки з нашим Богом, 
як сини і доньки, довіряючи вповні своє 
сьогодення і майбутнє тому Єдиному, 
у руках якого лежать життя 
та історія людства і світу [32].  

У проповідницьких текстах 
спостерігаємо й інші способи мовної 
реалізації волевиявлення. 
Специфічним для релігійного дискурсу 

є спонукання до дії, висловлені не від 
імені мовця, а від імені Бога, Христа, 
Богородиці чи визначних релігійних 
діячів. У таких випадках уживаються 
предикати навчати, пригадувати, 
закликати тощо в різних часово-
способових формах: Спаситель 
закликає нас взяти хрест саме свій – 
тобто обирати спосіб життя і працю 
за покликанням і мужньо перемагати 
всі труднощі, котрі зустрінуть нас 
на цьому шляху [22]; Вона [Богородиця] 
у нинішньому Святі пригадує нам 
всім і вчить нас, що у всіх складних 
обставинах життя нашим першим 
обов’язком є молитва, — ревна, щира, 
витривала [9]; Любомир Гузар навчав 
нас "Бути людиною". Це означає 
чинити діла милосердя і так нести 
світло Боже в життя інших людей 
[15].  

Спостерігаємо, що проповідники 
вдаються до оригінальних способів 
вираження настанов. Для цього 
використовують приказки, афоризми, 
у яких наявне спонукання до якоїсь 
дії. Такий спосіб мовного вираження 
можемо кваліфікувати як аргументи 
від авторитету: Промисел останніми 
місяцями послав світові випробування, 
аби ми вкотре пересвідчилися 
у справедливості високої богословської 
істини, яку наш народ висловив 
простою приказкою: "Без Бога – ані 
до порога!" [23]. Наступна цитата 
ілюструє, як автор  надає пораду, 
спираючись на авторитет давніх 
мудреців: Давня грецька мудрість 
навчає, щоб у радощах 
не захоплюватися собою і не думати, 
що насолода триватиме вічно, 
а в терпіннях і смутку не занепадати 
духом, бо і з того, і з того завжди 
є вихід [24].  

Визначальними для 
проповідницьких творів є вираження 
волевиявлення у формі побажань. 
Побажання може бути реалізовано від 
першої особи за допомогою дієслова 
бажальної семантики:  Бажаю 
молодим людям, щоб вони добре 
думали, вчилися, здобували знання, 
мали візію на майбутнє і смиренність 
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слухати інших [4]; Бажаю вам, щоби 
ви стали авторитетами для своїх 
учнів у предметах, яких навчаєте [33].  

Побажання, які за суттю є 
настановами, священники 
висловлюють використовуючи частку 
нехай: Нехай в обставинах мороку 
й темряви, зневіри та депресії, 
розчарування і непевності, у яких 
ми тепер перебуваємо, ми справді 
змогли встати і, прозрівши, іти 
за Ісусом, славлячи Бога [24].  

Інший спосіб волевиявлення, яким 
вирізняється проповідницький 
дискурс, – це спонукання через 
посередництво звернення до вищих 
сил, мовним маркером таких побажань 
також є слово нехай:  А Бог, багатий 
милосердям, нехай укріпить нас у вірі, 
зміцнить в надії і оживить нас 
любов’ю, даючи необхідну благодать 
та пробуджуючи в нас щиру 
готовність на всяке добре діло [23]; 
Нехай Пресвята Богородиця, Мати 
Божа Неустанної Помочі, відкриє всім 
красу української мови, щоб нею 
ловити людей і їхні таланти так, 
як апостоли ловили сітями рибу, 
та розвивати Україну [16].  

Поширеними в проповідницькому 
дискурсі є превентивні 
висловлювання. Превентиви – це 
різновиди  директивного мовленнєвого  
акту, який має на меті запобігти якісь 
дії, не допустити її виконання. 
Загальна настанова превентива в 
релігійному дискурсі –  недопущення 
різних гріховних вчинків. 
Безпосереднім засобом мовного 
вираження превентива є дієслова 
відповідної семантики, наприклад, 
остерігатися, зупинити, 
перестати, а також уживання 
заперечної частки при дієсловах 
назвах дій, яким треба запобігти. 
Прагнення запобігти може бути 
висловлене як від імені промовця, так і 
від імені вищих сил. Превентиви та 
директиви уживаються часто  в 
одному контексті, створюючи ефект 
контрасту, забороняючи якусь дію, 
проповідник водночас дає настанови, 
як треба чинити правильно: А перш 

за все, остерігаймося найгіршого 
лиха, найбільш небезпечної недуги – 
гріха, який загрожує нашому спасінню 
і вічному життю. Проте, якщо 
трапиться, що впадемо в гріх, то 
не впадаймо у відчай, не зневірюймося, 
а дозвольмо, щоб Ісус нас відшукав, 
як ту загублену вівцю, пригорнув нас 
до свого серця, огорнув нас у Святій 
Сповіді водами милосердя і прощення, 
щоб ми зазнали повного душевного 
і духовного зцілення та щоб могли, 
подібно як той нинішній розслаблений, 
засвідчити перед усім світом, що то 
Ісус нас спас, оздоровив і дарував 
життя у повноті [11]; Бог хоче 
зупинити кожного з нас від виконання 
грішних справ, кличе до нашої совісті 
та чекає на нашу відповідь [16]. 
Що означає "не судіть"? «Не судіть» – 
найперше означає, що ми маємо 
перестати виставляти оцінки 
іншому, тобто, своєму ближньому, 
а найприскіпливіше оцінювати себе, 
свої вчинки, свої думки [17].  

Інтенцію мовця до попередження 
негативного вчинку виражають також 
прислівник неправильно, 
предикативна конструкція не мати 
права:  Найперше, ми не маємо права 
плутати добро та зло й через власний 
страх відмовлятися жити 
за моральними принципами; Скажімо, 
неправильно було би возвеличувати 
якусь одну людину, бо вона є великим 
жертводавцем, а інших, які також 
є добродіями, – недобачати! [17]. 
Превентивне висловлювання може бути 
цитатою, адже в такому разі його 
переконувальна сила набагато 
інтенсивніша, бо містить покликання до 
авторитету: Наші міркування закінчимо 
словами праведного митрополита 
Андрея Шептицького, який у послані 
"Не вбивай", яке написав до народу в часі 
великих випробувань, а подібні 
випробування також стоять сьогодні 
перед нами, просив: "Дорогі не дайте 
звести себе з дороги Божого закону через 
спокуси до гріха, не слухайте намови 
людей, які радять всякого роду 
беззаконня. Є між ними і такі, 
що намовляють до відступства від віри 
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батьків. (…) Стійте сильно у вірі, 
держіться надії, любіть нашого Отця 
Небесного і нашого дорогого Спасителя, 
любіть ближніх як Божих дітей, (…) – 
а Всевишній нехай хоронить вас від 
усякого зла, нехай стереже ваші родини 
і ваших дітей [22].  

Мовленнєвий акт волевиявлення 
може бути представлений у формі 
констатива. У наведених цитатах зі 
звернень і проповідей інтенцію 
волевиявлення виражають 
нагадування  про обов’язки, які є 
фактично спонуканням до їхнього 
виконання: Тож сьогодні я прагну 
пригадати усім, що катехизація – 
це святий і невідкличний обов’язок 
кожного душпастиря і саме священник 
є першим катехитом на парафії [8]; 
На вас, батьках, спочивають 
обов’язки, які відносяться до релігійної 
формації ваших дітей. Це обов’язок 
щотижневого вприведення своїх дітей 
на навчання катехизму і рідної мови, 
якщо вони відбуваються поза школою. 
Це ще більший обов’язок щоденного 
прикладу вашого християнського 
життя, щоб показати своїм дітям, 
що Євангельське вчення – це не теорія, 
але щоденна ваша практика, якою 
стараєтесь жити. Вашим обов’язком 
є також щонедільна участь разом 
з дітьми у Божественній Літургії [35];  
Врешті, кожен християнин, незалежно 
яку виконує професію, зобов’язаний 
бути сіячем Божого Слова [34].   

Проповідники виражають 
волевиявлення й за допомогою оцінних 
висловлювань. Маркером заохочення,  
спонукання до чогось, наприклад 
певного способу життя,  є позитивна 
оцінка: Отож, дуже позитивним є той 
факт, що Ви, хлопці і дівчата, бажаєте 
жити церковним життям [13].  

Відповідно негативна оцінка 
експлікує інтенцію промовця запобігти 
чомусь. Наприклад, повідомляючи  про 
наслідки негативних вчинків, 
священник  хоче застерегти адресатів 
від їхнього здійснення: П’янство чи 
вживання наркотиків ведуть 
у духовну деградацію; Залежність від 
Інтернету може провадити 

до нервових і психічних хворіб. Ось 
тому залежність від інтернету 
калічить дитячі душі, адже вони, 
узалежнившись від соціальних мереж, 
втрачають дитинство і моральні 
цінності. надмірне вживання 
інтернету і соціальних мереж – 
це впровадження антихриста 
у життя людини [13]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Досліджувані тексти 
проповідей показують активне 
використання імперативних форм 
дієслів та предикатів із модальними 
словами зі значенням повинності, 
необхідності для вираження 
волевиявлення, що є властивою для 
них функцією. Проте волевиявлення в 
досліджуваних проповідях має 
ненав’язливий переконувальний 
характер і спрямоване на усвідомлене 
сприйняття авторських настанов та 
добровільний вибір способу життя. 
Щоб уникати категоричності, створити 
довірливу атмосферу, священники 
використовують розмаїття інших 
нетипових мовних засобів для 
вербалізації настанов.  

Перспективи дослідження вбачаємо 
в глибшому вивченні мовної реалізації 
різновидів директивних висловлювань 
у проповідницьких текстах як засобів 
переконування. 
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НАГОЛОШУВАННЯ ПОХІДНИХ СЛІВ (ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ) 

Г. С. Кобиринка* 

Статтю присвячено дослідженню української акцентної системи. Предметом аналізу 
стали питання методології аналізу похідних слів. Зокрема, зʼясовано, на що й чому 
звертати увагу в дослідженні наголошування похідних слів; окреслено ті питання, які 
постають перед дослідником-акцентологом. 

Зауважено на доцільності проведення окремого дослідження акцентуації непохідних та 
похідних слів, оскільки, для непохідних слів схема наголосу й місце наголосу не зумовлена 
іншими характеристиками слова, на відміну від похідних слів, на акцентуацію яких можуть 
впливати різноманітні афікси. 

Підкреслено, що аналіз словесного наголошування в морфологічному аспекті передбачає 
вивчення закономірностей кожної частини мови чи окремих граматичних форм зокрема, 
адже слова різних граматичних класів, утворені за допомогою тих самих морфем, можуть 
мати різну акцентну характеристику. 

Для ілюстрації наголошування похідних слів використано різноаспектні діалектологічні 
дослідження, зокрема й праці М. В. Никончука "Матеріали до лексичного атласу української 
мови (Правобережне Полісся)" (1979), "Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному 
висвітленні" (2012), а також навчально-методичний посібник В. М. Мойсієнка та Г. І. 
Гримашевич "Єдність у різноманітності. Поліщуки" (2018), у якому подано записи 
діалектного мовлення поліщуків.  

Дослідження здійснено з урахуванням взаємозвʼязку наголосу та морфологічної будови 
слова. В українській мові є чимало слів, які мають таку саму акцентуаційну 
характеристику, як і твірні слова. Водночас є похідні слова, які не зберігають наголосу 
твірного слова, оскільки на їхню акцентуаційну характеристику впливають префікси, 
суфікси.  

Аналіз наголошування похідних слів дав змогу окреслити ті питання, які є актуальними й 
потребують докладного акцентуаційного дослідження, із-поміж них –  "Чи зберігається 
акцентуаційна модель твірного слова?", "Які морфеми і в яких граматичних класах 
перетягують наголос на себе, а які не впливають на рухомість наголосу?", "У якому 
напрямку рухається наголос: із кореня на префікс, суфікс чи навпаки? ", "Чи впливає довжина 
слова на місце наголосу? " та ін. 

Зʼясовано, що префіксальні, суфіксальні, префіксально-суфіксальні слова можуть мати 
різну акцентуаційну характеристику в українських говірках. Проілюстровано 
диференціацію українського діалектного континууму за ознакою наголошування похідних 
іменників. 
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STRESSING OF DERIVATIVE WORDS (REGARDING METHODOLOGY) 

Kobyrynka H. S. 

The article is devoted to the study of the Ukrainian accent system. The subject of the analysis 
was the issue of the analysis methodology for derived words. The article focuses what requires 
special attention in the study of accentuating derived words; outlined the issues that arise before 
the accentologist researcher. 

The expediency of conducting a separate study of accentuation of non-derived and derived words 
is noted, since for non-derived words the stress pattern and place of stress are not determined by 
other characteristics of the word, unlike with derived words, the accentuation of which can be 
influenced by various affixes. 

It is emphasized that the analysis of verbal stress in the morphological aspect involves the study 
of the regularities of each part of the language or individual grammatical forms in particular. After 
all, words of different grammatical classes, formed with the help of the same morphemes, can have 
different accent characteristics. 

Various dialectological studies were used to illustrate the accentuation of derived words, in 
particular, the works of M. V. Nikonchuk "Materials for the lexical atlas of the Ukrainian language 
(Wesr bank Polissya)" (1979), "West bank Polissia dialects in linguistic and geographical coverage" 
(2012), as well as the educational and methodological manual of V. M. Moisiyenko and H. I. 
Hrymasevych "Unity in diversity. Polishchuks" (2018), in which recordings of the dialect speech of 
the Polishchuks are presented. 

The study was carried out taking into account the relationship between stress and the 
morphological structure of the word. In the Ukrainian language, there are a lot of words that have 
the same accentuation characteristics as creative words. At the same time, there are derived words 
that do not retain the accent of the original word, since their accentuation characteristics are 
influenced by prefixes and suffixes. 

The analysis of accentuation of derived words made it possible to outline those issues that are 
relevant and require a detailed accentuation study. In particular: "Is the accentuation model of the 
creative (writing) word preserved?", "Which morphemes and in which grammatical classes drag the 
stress onto themselves, and which do not affect the mobility of the stress?", "In which direction does 
the stress move: from the root of the word to the prefix, suffix or vice versa ?", "Does the length of the 
word affect the place of stress? " etc. 

It was found out that prefixed, suffixed, prefixed-suffixed words can have different accentuation 
characteristics in Ukrainian dialects. The differentiation of the Ukrainian dialect continuum based on 
the accentuation of derived nouns is illustrated. 

 
Keywords: accent, stressing, dialect, derived words, morphological structure, prefix, suffix, 

ending, accentuation model. 
 

 
Постановка проблеми. Сьогодні 

актуальною проблемою є дослідження 
наголосу як структурної одиниці, 
характеристика акцентуаційного 
явища в просторі й часі, зʼясування 
взаємозвʼязку між структурними 
рівнями, визначення 
внутрішньомовних та позамовних 
чинників, диференційних та 
інтегральних рис в українському 
діалектному просторі. Одним із 

важливих завдань, які стоять перед 
дослідником, – це й доповнення, 
уточнення наукової інтерпретації. Усе 
це спонукає до дослідження акцентної 
системи української мови загалом, 
з’ясування тенденцій, закономірностей 
наголошування кожної частини мови 
зокрема.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Наголос як складна 
суперсегментна одиниця мови здавна 
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був в полі зору лінгвістів. Учення про 
наголос представлено в окремому 
розділі в давніх українських 
граматиках XVI ст., зокрема: 
"Грамматіка доброглаголиваго еллино-
словенскаго язика" (1591), "Грамматіка 
словенска" Л. Зизанія (1596), 
"Грамматіки славєнскиѧ правильноє 
Сγнтаґма" М. Г. Смотрицького (1619), 
"Граматика слов’яно-руська" М. Лучкая 
(1830) та ін. Попри те, М. Лучкай 
зазначав, що "в старі часи мало 
турбувалися про наголос, бо вважали, 
що кожен слов’янин разом з мовою 
дістає і його модуляцію" [11: 150]. На 
думку польського мовознавця 
Є. Куриловича, питання наголосу, 
зокрема його історія, залишалися поза 
увагою дослідників, оскільки, 
аналізуючи питання морфології, 
можемо абстрагуватися від наголосу, 
докладний опис граматики можливий і 
без аналізу наголосу, але не можна 
вивчати наголос, не взявши до уваги 
морфологічну будову слова [25: 233–
234].  

Сьогодні очевидним є те, що наголос 
утворює універсальну систему, яка 
координує граматику і фонологію [15; 
див. також 4: 29]. Спираючись на 
зв’язок наголосу з фонетикою, 
морфемікою та словотвором, 
П. В. Мацьків уважає за доцільне 
розрізняти рівні аналізу: акцентно-
фонетичний, акцентно-морфемний та 
акцентно-словотвірний [12: 6].  

Дослідники, фіксуючи словесне 
наголошування, вивчають його в 
різних аспектах: історичному, 
порівняльно-історичному, 
синхронному; намагаються визначити 
правила й дати рекомендації щодо 
правильного наголошування. Це 
відображено в працях О. О. Потебні, 
І. І. Огієнка, Л. А. Булаховського, 
С. Й. Караванського, В. Г. Скляренка, 
О. Д. Пономарева, В. М. Винницького 
та ін. мовознавців.  

Мета пропонованого дослідження – 
докладніше окреслити питання 
методології дослідження, зокрема, на 
що і чому звертати увагу в аналізі 
наголошування похідних слів у 

морфологічному аспекті, окреслити ті 
шляхи, які відкриваються перед 
дослідником-акцентологом.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Для аналізу акцентної 
системи української мови важливим є 
аналіз наголошування похідних слів, 
оскільки на їхню акцентуаційну модель 
можуть впливати різноманітні 
чинники, зокрема й морфемна будова 
слова.  

Для ілюстрації наголошування 
похідних слів використано 
різноаспектні діалектологічні 
дослідження, зокрема й праці 
М. В. Никончука "Матеріали до 
лексичного атласу української мови 
(Правобережне Полісся)" (1979), 
"Правобережнополіські говірки в 
лінгвогеографічному висвітленні" 
(2012), а також навчально-методичний 
посібник В. М. Мойсієнка та 
Г. І. Гримашевич "Єдність у 
різноманітності. Поліщуки" (2018), у 
якому подано записи діалектного 
мовлення поліщуків – 
середньополіський етномовний 
континуум, зокрема з Овруцького, 
Олевського, Лугинського, 
Народицького, Коростенського, 
Малинського, Ємільчинського, 
Новоград-Волинського, 
Радомишльського й Хорошівського 
районів Житомирської області. 

Зорієнтувати у фіксації щодо 
наголошування похідних та непохідних 
лексем допоможе й одна з перших 
діалектологічних програм – 
"Программа для собірания 
особенностей малорусских говоров" 
К. П. Михальчука, А. Ю. Кримського.  

Попри те, що в зазначеній програмі 
не передбачено спостереження 
стосовно зберігання в похідних словах 
місця наголосу твірної основи, однак 
це можна з’ясувати за допомогою 
зіставлення слів, які запропоновано 
фіксувати. Наприклад, дослідити 
міжрівневу взаємодію, зокрема, чи 
впливає морфемна структура слова на 
місце наголосу, уможливить 
спостереження стосовно місця 
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наголосу таких слів: Го́спо ́дь2 – 
го́сподэ́вый, Гу́цу́л – Гуцу́лї́я – 
гу́цу́льськый, Укра́ї ́на – Укра́ї ́нэць, 
Укра́ї ́нка, твэ ́рды́й – твэ́рдэ ́нькый, 
дэржа́в – піддэ́ржав, лэжа́ты – 
полэ́жаты, куды́ – нїку́ды, колы́ – 
нїко́лы та ін. 

Автори Програми передбачали 
можливість функціонування 
просторових варіантів – різномісного 
наголошування в українських говірках, 
яке характерне різним граматичним 
класам. Наведемо приклади лише 
деяких похідних іменників і їх форм, 
зокрема: форми наз. відм. одн. (׀нарід – 
на׀рід), віддієслівних іменників на -
ання (׀кохання – ко׀хання), іменників із 
суфіксами -ар- (-яр-) (к׀рамар – кра׀мар, 
 ,ко׀найко – знай׀ляр), -к- (з׀муляр – му׀
 – лосок׀нок), -ок- (ко׀танок – та׀
коло׀сок, ׀кыпйаток – кыпйа׀ток), -ець- 
 – ласкавэць׀ ,бэць׀голубэць – голу׀)
лас׀кавэць), -от- (г׀рамота – грамо׀та, 
па׀нота – пано׀та), -ин- (вер׀ховына – 
верхо׀вына), -оньк- (дїв׀чынонька – 
дївчы׀нонька, ׀ластівонька – 
ласті׀вонька); іменників із суфіксом -
ощ- (вэ׀сэлощі – вэсэло׀щі, во׀дохрэщі – 
водохрэ׀щі, зэ׀лэнощі – зэлэ׀нощі – 
зэлэно׀щі, ׀радощі – радо׀щі, с׀макощі – 
смако׀щі, сь׀ватощі – сьвато׀щі) тощо 
[13]. 

Сьогодні очевидним є те, що 
акцентуацію для непохідних та 
похідних слів необхідно досліджувати 
окремо, оскільки для непохідних слів 
схема наголосу й місце наголосу в 
межах основи є особливою ознакою 
окремого слова, яка з формального 
погляду не зумовлена іншими його 
характеристиками. На акцентуаційну 
характеристику похідних слів можуть 
впливати префікси, суфікси [4: 89–124, 
145–186, 206–233, 238–245; 12]. 
Наприклад: ба׀нʼак – банʼа׀чок [14: 19], 
брат – бра׀тиха [14: 19], брат׀ко [17: 
94], го ́лʼа – голи́на [16: 84], ׀дерево – 
дере׀вина [17: 57], друг – дру׀жок [17: 
94], дуб – ду׀бок [17: 82], ׀йатер – 
йате׀рок [17: 65],׀йанчик – йанчу׀чок 

                                                 
2 Приклади подаємо так, як у цитованому 
джерелі. 

[17: 67], кнʼазʼ – кнʼа׀зʼок [17: 94], 
 ,решок׀вишче, оке׀корʼінʼ – корене׀
п׀рикоренʼ [17: 57], па׀мег – паме׀жок 
[17: 64], сад – са׀док [14: 15], сак – 
са׀чок, ׀пудсак [17: 65], сʼме׀тʼух – 
смиту׀шок [17: 67], ׀холод – холо׀дец´ 
 ,барʼік׀рейко, чу׀чубар – чуба׀ ,[13 :14]
чу׀барочка [17: 67]; чи не впливати, 
пор.: ׀галʼавина – про׀галʼавина [17: 
57], друг – д׀ружбант [17: 94], ׀ж’іто – 
 ,толк [17: 95]׀ж’ітечко [14: 25], не׀
– обрус׀ ,курочка [17: 67]׀ – курка׀
 – рет׀обрусок [17: 87], оче׀
оче׀ретницʼа [17: 67].  

Одним із перших етапів аналізу 
наголошування похідних слів є 
визначення місця наголосу, зокрема, 
на якому компоненті слова 
реалізується наголос. Відповідно до цієї 
інформації встановлюють – 
префіксальний наголос (׀потʼаг, 
 ,донʼка׀) нʼіколи), кореневий׀
веи׀чʼірнʼіĭ), суфіксальний (си׀нок, 
цʼка׀венʼкиĭ) і флексійний (лʼісо׀виĭ).  

Закономірно постають такі питання:  
– Чи зберігається акцентуаційна 

модель твірного слова? 
В аналізі акцентної системи 

похідних слів не можна оминути 
аналізу щодо взаємозвʼязку наголосу з 
будовою слова. В українській мові 
чимало слів, які мають таку саму 
акцентуаційну характеристику, як і 
твірні слова, напр.: Укра׀йіна – 
укра׀йінецʼ – укра׀йінсʼкиĭ, ׀боĭко – 
 Боĭкʼівшчина. Водночас є׀ – боĭківський׀
слова, які не зберігають наголос 
твірного слова, напр.: ׀золото – 
золо׀тиĭ – позоло׀тити.  

– Які морфеми і в яких граматичних 
класах перетягують наголос на себе, а 
які не впливають на рухомість 
наголосу?  

В українській мові наявність певної 
морфеми в слові може передбачати 
його акцентуаційну модель, адже деякі 
з них впливають на місце наголосу, 
пор.: ׀мама – ма׀мусʼа, моло׀да – 
моло׀дицʼа, ׀рʼіўниĭ – рʼіў׀нина, сеист׀ра 
– сеист׀ричка. Підкреслимо, що аналіз 
наголошування похідних, так само, як 
і непохідних, слів у морфологічному 
аспекті передбачає вивчення 
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закономірностей кожної частини мови 
чи окремих граматичних форм 
зокрема, оскільки, як зазначає 
І. І. Огієнко, "наголос слова сильно 
залежить від його граматичної будови, 
а тому найкраще досліджувати його за 
частинами чи групами слів <…> та за 
граматичними формами їх" [18: 57]. 

Слова різних граматичних класів, 
утворені за допомогою тих самих 
морфем, можуть мати різну акцентну 
характеристику, наприклад: префікси 
по-, за- можуть спровокувати рух 
наголосу в іменниках, на відміну від 
дієслів, напр: ׀подруга, ׀загадка, але 
  .йіати тощо׀йіхати, за׀йіхати – по׀

– Чи впливає довжина слова на місце 
наголосу?  

Наголос може стояти на будь-якому 
складі. Водночас, на думку 
Л. Л. Васильєва, наголос у 
багатоскладових словах, неначе боїться 
порушити рівновагу слова, уникає 
кінцевих складів і намагається 
зайняти серединний склад. 
Характеристику наголосу як центра 
ваги слова підтверджують дослідження 
з історичної акцентології 
В. Г. Скляренка [20: 102], сучасної 
української літературної мови 
В. М. Винницького [4: 25], а також 
дослідження словесного наголосу за 
допомогою статистичного опису, який 
здійснив В. В. Коптилов. За 
дослідженням І. І. Огієнка, в 
українській мові 50 % слів із наголосом 
на другому складі з кінця слова – 
пенультимі; 30 % – на останньому 
складі; 17 % – на третьому складі з 
кінця слова [18: 11]. 

– Що брати до уваги у визначенні 
рухомого / нерухомого наголосу – склад 
чи морфему? 

Сьогодні очевидним є те, що в 
українській мові та її говірках, окрім 
лемківських, наголос рухомий. Завдяки 
рухомості наголос не закріплений за 
будь-яким складом чи морфемою; як 
наслідок – будь-яка морфема може 
бути наголошуваною, зокрема, 
префікс: ׀зароботок [14: 14], за́ворот 
[16: 273], п׀раўнук [14: 10], корінь: 
 ,роўник [14: 9]׀ж’ітечко [14: 25], ко׀

 :чок [14׀лисина [16: 117], суфікс: бан´а׀
19], бра׀тиха [14: 19], вечор׀ниц´і [14: 
15], качу́р [16: 194], са׀док [14: 15], 
тва׀нʼука [16: 50], закінчення: навʼі́й 
[16: 273], тканʼнʼа́ [16: 272], утенʼа́ 
[16: 195]; так само й будь-який склад 
може бути наголошеним.  

Однак у лінгвістичних дослідженнях 
не вироблено єдиних принципів опису 
рухомого наголосу, оскільки місце 
наголосу пов’язують: а) з основою та 
закінченням (перехід наголосу з однієї 
частини слова на іншу); б) зі складом 
(перехід наголосу з одного складу на 
інший). Більшість акцентологів, 
зокрема Є. Курилович, В. О. Редькін, 
Н. А. Федяніна та ін., у визначенні 
рухомого чи нерухомого наголосу 
поділяють думку І. О. Бодуена де 
Куртене щодо доцільності зважати на 
реалізацію наголосу на морфемах, а не 
на складах. Водночас 
О. В. Суперанська зазначила, що не 
для всіх досліджень справедливе 
положення, що під час позначення 
місця наголосу ми маємо справу не з 
відстанню двох чи трьох складів, а 
насамперед із тим, на основі чи на 
закінченні він стоїть. Саме тому у 
визначенні рухомого / нерухомого 
наголосу треба брати до уваги позицію 
Р. І. Аванесова: питання рухомості / 
нерухомості наголосу вирішувати не за 
належністю до граматичної категорії, а 
розглядати окремо кожне слово, яке 
належить до граматичної категорії. 

Вважаємо, що нерухомий наголос – 
наголос, який стоїть на тому самому 
сегменті чи в словозмінній парадигмі, 
чи в словотворенні; відмінкових 
формах; рухомий наголос – наголос, 
який у відмінкових формах, у 
словотворенні стоїть на різних 
сегментах слова.  

– Яке співвідношення рухомості / 
нерухомості наголосу в різних 
граматичних класах слів? 

Одним із законів українського 
наголошування – нерухомий наголос у 
словозмінній парадигмі похідних слів. 
Проте цьому твердженню суперечить 
тенденція диференціювати форми 
однини і множини за допомогою 
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наголосу, напр.: ׀дʼіўка – дʼіў׀ки, ׀жʼінка 
– жʼін׀ки.   

Водночас актуальним є 
підтвердження чи спростування думки 
І. І. Огієнка про те, що нерухомий 
наголос мають трискладові та 
багатоскладові, префіксальні, складні, 
пестливі, здрібнілі, іншомовні слова; 
рухомий наголос – здебільшого слова з 
кінцевим наголосом [18: 11–12]. 

– У якому напрямку рухається 
наголос: із кореня на префікс, суфікс чи 
навпаки?  

У лінгвістиці питання первинності 
акцентного типу, як правильно 
кваліфікувати рух наголосу: із кореня 
на префікс чи з префікса на корінь – 
не нове і дискусійне. Зокрема, 
О. О. Шахматов припускав, що 
первісним в іменниках є кореневий 
наголос; З. М. Веселовська, 
І. І. Огієнко, В. Г. Скляренко, 
В. М. Винницький [3; 18; 21; 22; 4] – 
префіксальний. 

Дослідники, які зробили висновок 
про те, що префіксальне 
наголошування іменників є давнім і 
первинним, а тенденція перенесення 
наголосу з префікса на корінь почала 
діяти вже на українському ґрунті, 
спиралися на такі факти: по-перше, 
іменники з префіксальним наголосом 
зафіксовано в українських 
акцентованих пам’ятках кінця ХVI – 
початку XVIII століть; по-друге, таких 
іменників в акцентованих памʼятках – 
дуже велика кількість [докл. див.: 3; 
20: 91, 99, 101].  

На думку І. І. Огієнка, "до певної 
міри наголос залежить від значеннєвої 
сили однієї з трьох головних частин 
слова: кореня, кінцівки та приростка. 
У давнину наголос був накорінним 
частіш, як тепер, бо власне корінь 
відіграє головну ролю у слові, чому й 
зазначається наголосом. З бігом часу в 
мові творилися важливі найрізніші 
кінцівки…Суфікс чи кінцівка (твориво 
слова) звичайно сильно змінює 
значення кореня слова, надає слову 
його значеневого зафарбування, і тому 
перетягує наголос на себе" [18: 14]. Під 
кінцівкою дослідник розумів "флексію 

слова, або флексію і суфікс чи 
наросток його" [18: 14]. 

Зокрема, у сучасній українській 
літературній мові найбільше тих 
іменників, які зберігають постійне місце 
наголосу на основі: 13580 іменників із 
17000 аналізованих [15: 35].  

В українському діалектному 
просторі, попри наявний фактаж 
інформації, цей сегмент докладно не 
проаналізовано. Водночас 
спостережено, що в північних говірках, 
з одного боку, діє тенденція 
переносити наголос на флексію, а з 
іншого – наголошувати префікс або 
прийменник [2: 147], напр.: т׀рактор’ 
– тракто׀р’і [10], ׀дорога – ׀бездорож 
[17: 61], кру׀тити – ׀закрутка [17: 86], 
 риĭде׀реjізд [10], ĭде – п׀йіздити – пе׀
[10]. 

Перед дослідником діалектної 
акцентної системи, яка має свої 
особливості функціонування й 
вивчення3, окрім зазначених вище, 
постають й інші, одне з яких – 
здиференційованість українського 
діалектного простору щодо словесного 
наголошування, адже, як зазначає 
П. Ю. Гриценко, "акцентуаційні 
відмінності лексики, що рельєфно 
постають при картографуванні, 
засвідчують значну рухливість 
наголосу не лише у різних формах 
слова – явище характерне і для 
літературної мови, а й у зіставних 
формах того самого слова у різних 
говірках" [6: 54]. 

Українські діалектологи фіксували 
особливості наголошування в окремих 

                                                 
3 Моделі, принципи вивчення й опису 
діалектної системи певною мірою 
корелюють із принципами, методами 
дослідження акцентної системи 
літературного стандарту, водночас мають 
свою специфіку, яка полягає передусім в 
обізнаності, орієнтації дослідника в 
просторі та часі; необхідності брати до 
уваги не тільки кодифіковану норму, а й 
ареал досліджуваної діалектної системи, 
історію його формування, вікову 
характеристику мовців; алгоритм 
дослідження діалектного наголошування 
докл. див. [7; 9]. 
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мовно-територіальних утвореннях. 
Зокрема, поведінку наголосу в 
словозмінній парадигмі та в 
словотворенні відображено в працях 
І. Г. Верхратського, І. С. Свєнціцького, 
І. Ф. Омельяненко, С. Рабій, 
Д. Г. Бандрівський, О. Я. Пури, 
Д. Г. Гринчишина, П. П. Чучки, 
Г. П. Клепікової, Г. С. Кобиринки, 
Д. А. Марєєва, М. В. Гнатюк, 
Г. В. Сікори та ін. 

Акцентуаційні риси непохідних та 
похідних слів, їхніх форм на всьому 
українському діалектному континуумі 
ілюструють лінгвістичні карти «Атласу 
української мови» [АУМ: 1: 156–157, 
254–255; 2: кк. 132–135; 3: ч. 2: кк. 38, 
69–71], напр.: ׀цебер / це׀бер [АУМ: 1: 
162], п׀раник / пра׀ник [АУМ: 1: 171], 
 нище [АУМ: 1: 310] та׀житнище / жит׀
ін. Відображають карти українського 
національного атласу й ареали 
наголошування, зокрема північні 
(поліські), визначено відповідно до 
наголошування іменника ко׀м’ір та 
прикметників ׀(в)уз(’)ки(ĭ), ׀б’ілен’киĭ 
[АУМ: 1: 55, 95, 137; 2: 388–389]. 

Зʼясовано, що префіксальні, 
суфіксальні, префіксально-суфіксальні 
слова можуть мати різну 
акцентуаційну характеристику в 
українських говірках. Наведемо 
декілька прикладів щодо диференціації 
українського діалектного континууму 
за ознакою наголошування похідних 
іменників4. 

А. Суфіксальне наголошування: 
– три-, чотирискладові іменники 

жін. р. з суф. -ина- на позначення 
мʼяса тварин мають суфіксальний 
наголос: курʼа׀тина, сви׀нина, 
телʼа׀тина – закарпатські (зокрема, 
околиць Ужгорода) [23: 61]; 

– двоскладові іменники чол. р. з суф. 
-ар- (-яр-): лʼі׀кар, му׀л’ер, пе׀кар; у 
словозміні наголос переноситься на 
флексію: лʼіка׀ра, пека׀ра – 
наддністрянські говірки [5:  45 – 47; 2: 
148], студ׀няр [24: 247]. 

                                                 
4 Докладніше про здиференційованість 
українського діалектного простору 
відповідно до наголошування див.: [9]. 

Б. Префіксальне наголошування: 
– трискладові іменники жін. р. 

пра׀баба, по׀вʼітка: п׀рабаба, ׀повʼітка 
– правобережнополіські говірки [2: 
148], п׀раўнуки – середньополіські 
говірки [14: 10];  

– двоскладові віддієслівні іменники 
чол. р. від׀риў, на׀род, про׀йізд, роз׀риў: 
 – розриў׀ ,ройізд׀нарʼід, п׀ ,відриў׀
надсянські, бойківські, 
наддністрянські [2; 8], пе׀реjізд – 
поліські говірки [10]; 

– три-, чотирискладові віддієслівні 
іменники чол. р. та жін. р. вʼід׀гадка, 
вʼід׀рʼізок, заро׀бʼіток, при׀буток, 
при׀моўка, роз׀гадка: ׀вʼідгадка, 
 ,рибуток׀заробʼіток, п׀ ,вʼідрʼізок׀
 ,розгадка – надсянські, бойківські׀
наддністрянські говірки [2: 148; 8], 
п׀римоўка – правобережнополіські 
говірки [2: 148]; префіксальне 
наголошування в зазначених 
іменниках, так само як й у 
двоскладових віддієслівних іменниках 
із парокситонним наголошуванням, 
свідчить про функціонування 
тенденції відтягувати наголос на 
префікс, що водночас суперечить 
іншій тенденції – наголошувати корінь 
у віддієслівних іменниках, пор.: 
ви׀падок від ׀падати, недо׀гарок від 
го׀рʼіти. 

Префікси, суфікси можуть 
провокувати рух наголосу на іншу 
морфему, склад; чи не впливати на 
його рухомість – під час додавання 
префіксів наголос залишається стояти 
на тому самому сегменті слова, 
зокрема: 

А. Суфікси провокують рух наголосу 
на закінчення: 

– двоскладові збірні іменники 
середн. р. із суф. -ств-: рапст׀во, 
л’уцт׀во – таке наголошування 
Я. О. Пура зафіксував у діалектоносіїв 
старшого покоління в говірках Західної 
Дрогобиччини [19]; 

– трискладові збірні іменники жін. р. 
з суф. -ина-: дичʼи׀на, лʼішчʼі׀на, 
роди׀на – закарпатські говірки 
(зокрема, околиць Ужгорода) [23: 61]. 

Б. Префікси, суфікси провокують 
рух наголосу на один склад назад: 
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– три-, чотирискладові віддієслівні 
іменники на -ованʼа (-ованʼе), -анʼа, (-
анʼе): ку׀пованʼа, ма׀лʼованʼа (-е), 
му׀рованʼа, по׀л’ованʼе; ׀копан’е, 
 :.локанʼа, пор׀лежан’е, по׀ ,ламан’а׀
ку׀пованʼа – від купу׀вати, ׀копан’е від 
ко׀пати, по׀локанʼа від поло׀кати – 
вирізняє закарпатські (зокрема, 
околиць Ужгорода), надсянські, 
бойківські говірки [23: 61; 5: 45–47; 2: 
148; 8].  

Зауважимо, що в префіксальних 
іменниках на -ованʼа (-ованʼе) наголос 
стоїть на четвертому складі з кінця 
слова, тобто на корені, наголос виділяє 
основну морфему, що є носієм 
лексичного значення слова: 
пеиреиб׀рʼіхоуванʼе, приб׀рʼіхованʼа, 
пʼід׀палʼуванʼе, розд׀мухованʼе, 
роз׀думованʼа – закарпатські (зокрема, 
околиць Ужгорода), надсянські, 
бойківські, наддністрянські говірки 
[23: 61; 8]. 

В. Префікси, суфікси не провокують 
рух наголосу: 

– трискладові префіксальні іменники 
чол. р. ׀випадок, п׀рийателʼ: ви׀падок, 
прий׀ателʼ – надсянські, бойківські, 
наддністрянські; що свідчить про 
тенденцію наголошувати корінь [2; 8]; 

– чотирискладові іменники жін. р. з 
суф. -иц-: ро׀бʼітницʼа – надсянських, 
бойківських, наддністрянських 
говірках свідчить про тенденцію 
зберігати наголос на корені, пор.: 
ро׀бʼітницʼа від ро׀бота; про 
функціонування зазначеної тенденції 
свідчить також іменник ׀камйаницʼа 
від ׀камʼінʼ [2: 148; 8]. 

Висновки й перспективи 
дослідження. Очевидним є те, що в 
цій студії ми не відповіли на 
поставлені питання, а лише окреслили 
ті проблеми, які постають перед 
дослідником-акцентологом, та 
схарактеризували шляхи їх вирішення. 
Отже, дослідження наголошування 
похідних слів передбачає такі сегменти 
аналізу: збереження / не збереження 
похідними словами акцентуаційної 
моделі твірних слів; реєстр морфем, 
які впливають / не впливають на 
наголошування похідних слів; 

визначення напрямку руху словесного 
наголосу; вплив довжини слова на місце 
наголосу; диференціація / інтеграція 
українського діалектного простору за 
наголошуванням похідних слів, 
оскільки, як свідчать діалектні 
джерела, похідні слова можуть мати 
різну акцентуаційну характеристику 
в українських говірках тощо. Кожне з 
окреслених питань потребує 
докладного, ґрунтовного дослідження. 

Перспективним уважаємо подальше 
вивчення української акцентної 
системи загалом і діалектної зокрема. 
Аналіз наголошування похідних слів 
уможливить зʼясувати чинники, які 
впливають на рухомість наголосу, 
уточнити диференціацію українського 
діалектного простору, розкрити 
взаємозвʼязок структурних рівнів – 
акцентного й морфемного, а також 
обґрунтувати причинно-наслідкові 
звʼязки у визначенні літературної 
норми на акцентному рівні. 

Дослідження діалектного наголосу 
похідних слів, так само як і 
непохідних, необхідно продовжувати. 
Акцентуаційний аналіз передбачає 
вивчення не лише окремих 
наголосових особливостей, які 
вирізняють говірку, говір, наріччя в 
мовному просторі, а слово загалом, із 
його мовними та позамовними 
характеристиками, адже наголос не 
існує поза словом, а є окремим його 
компонентом, що взаємодіє з іншими 
складовими в парадигматичних і 
синтагматичних відношеннях. 
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ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

А. О. Колесников* 

У статті розглянуто проблематику створення типології граматичних категорій української 
мови з опорою на характер їхніх складників (граматичних форм, граматичних значень) та 
співвідношень між ними. Автор звертає увагу на необхідність визначення граматичного 
значення як вихідної структури в дефініції граматичної категорії, що уможливлює чіткіше 
з’ясування взаємозв’язків понять "граматична категорія" та "морфологічна парадигма", 
створення їхньої класифікації як білатеральних структур. Пропонована типологія побудована 
на підставі принципів функційного перехресного аналізу "від форм до значень і від значень до 
форм", виходячи з семіотичної природи мови, ураховуючи різноманітні диспропорції між 
системами форм і значень граматичних категорій, реалізовані в різних лексико-граматичних 
розрядах і парадигматичних типах граматичних категорій, взаємозв’язки  та взаємодію різних 
рівнів мовної структури (насамперед морфологічного, синтаксичного, словотвірного, лексико-
семантичного). Останнє, а також послідовне урахування взаємозвʼязків  граматичних категорій 
з частинами мови, лексико-граматичними розрядами, словозмінними класами дає підстави 
чіткіше побачити польову структуру граматичних категорій. Принципами класифікації 
граматичних категорій стали ступінь охоплення різних частин мови, поєднуваність чи 
непоєднуваність їх вираження в одній словоформі й у межах одного форманта, семантичне та 
функційне навантаження категорії, характер інформації, що передає граматична категорія, 
ступінь відповідності граматичних категорій поняттєвим, тип граматичних форм 
морфологічних парадигм граматичних категорій, кількість грамем у граматичній категорії. 
Акцентовано на деяких суперечностях щодо віднесення граматичних категорій до того чи того 
типу. Наприклад, семантичний тип граматичної категорії має значну залежність не лише від 
частини мови, а й від лексико-граматичного розряду, а класифікація категорій за характером 
граматичних форм залежить передусім від парадигматичних різновидів того морфологічного 
класу, де вона реалізується. 

 
Ключові слова: граматична категорія, морфологічна парадигма, граматичне значення, 

граматична форма, українська мова. 
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TYPOLOGY OF THE GRAMMATICAL CATEGORIES IN THE UKRAINIAN 
LANGUAGE 

Kolesnykov A. O. 

The article examines the problems of creating a typology of grammatical categories of the Ukrainian 
Language based on the nature of their components (grammatical forms, grammatical meanings) and the 
relationship between them. The author draws attention to the need to determine the grammatical 
meaning as the initial structure in the definition of a grammatical category, which enables a clearer 
clarification of the relationship between the concepts "grammatical category" and "morphological 
paradigm", creating their classification as bilateral structures. The proposed typology is built on the basis 
of the principles of functional cross-analysis "from forms to meanings and from meanings to forms", 
based on the semiotic nature of language, taking into account various disproportions between the 
systems of forms and meanings of grammatical categories, realized in different lexical-grammatical 
categories and paradigmatic types of grammatical categories, relationship and interaction of different 
levels of language structure (primarily morphological, syntactic, word-forming, lexical-semantic). The 
latter, as well as the consistent consideration of the relationship of grammatical categories with parts of 
speech, lexical-grammatical categories, and inflectional classes, allows a clearer view of the field 
structure of grammatical categories. The principles of the classification of grammatical categories were 
the degree of coverage of different parts of speech, the compatibility or incompatibility of their expression 
in one-word form and within the limits of one formant, the semantic and functional loading of the 
category, the nature of the information conveyed by the grammatical category, the degree of 
correspondence of grammatical categories to conceptual ones, the type of grammatical forms of 
morphological paradigms grammatical categories, the number of grammemes in grammatical category. 
Emphasis is placed on some contradictions regarding the assignment of grammatical categories to one or 
another type. For example, the semantic type of grammatical category has a significant dependence not 
only on the part of speech, but also on the lexical-grammatical classification, and the classification of 
categories according to the nature of grammatical forms depends primarily on the paradigmatic varieties 
of the morphological class where it is implemented. 

 
Keywords: grammatical category, morphological paradigm, grammatical meaning, grammatical form, 

Ukrainian Language. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Незважаючи на те що термін 
"граматична категорія" (ГК) є одним з 
основних понять морфології та 
граматики загалом, ще не створено 
єдиної й несуперечливої типології 
граматичних категорій української 
мови. Немає одностайності між 
ученими навіть щодо структури 
дефініції термінів "граматична 
категорія", "морфологічна категорія". 
Ідеться про те, що є вихідним 
складником граматичної категорії – 
граматична форма (ГФ) чи граматичне 
значення (ГЗ). Взаємозв’язки між цими 
поняттями в мові складні, і щодо їх 
визначень між лінгвістами теж немає 
єдності: див., напр., парадоксальне 
визначення ГЗ як такого, що 
характеризується не якоюсь 
семантичною специфікою, а лише тим, 

що воно має в мові обов’язкові й 
регулярні граматичні форми [9: 53]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання типології 
граматичних категорій розглядають 
майже в усіх фундаментальних і 
узагальнювальних працях із теорії 
лінгвістики та теорії граматики. 
Зокрема, це питання висвітлено в 
підручниках з мовознавства С. В. 
Семчинського [12], М. П. Кочергана 
[10; 11], у навчально-наукових працях 
із граматики української мови [13–16]. 
Серед останніх варто особливо 
відзначити роботи І. Р. Вихованця, 
К. Г. Городенської [1–3], А. П. Загнітка 
[6; 7], В. О. Горпинича [4] та ін.  

Мета дослідження – висвітлити 
проблематику створення типології 
граматичних категорій української 
мови з опорою на характер їхніх 
складників (ГФ, ГЗ) та співвідношень 
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між ними, схарактеризувати 
класифікацію ГК на підставі 
принципів функційного перехресного 
аналізу "від форм до значень і від 
значень до форм", виходячи із 
семіотичної природи мови, ураховуючи 
взаємозвʼязки  та взаємодію різних 
рівнів мовної структури. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Зауважимо, щ,о коли йдеться про 
визначення ГК, постають дві проблеми: 
1) проблема обсягу поняття ГК; 2) різні 
підходи до орієнтиру, вихідної 
структури категорії (ГК – це передусім 
система ГФ, що виражають ГЗ, або 
насамперед система ГЗ, що знаходять 
вияв у співвідносних із ними ГФ). 

Щодо першого аспекту слушними є 
міркування М. П. Кочергана, що в 
мовознавстві немає єдиного 
загальноприйнятого трактування ГК. 
Одні вчені інтерпретують ГК дуже 
широко, відносячи до неї всі групи 
граматичних одноманітностей, 
однаковостей. Зокрема, О. О. Потебня 
категоріями називав іменник, дієслово, 
час, число, особу, орудний відмінок, а 
М. Докуліл – іменник, істоту, підмет, 
підрядне речення тощо. Наприклад, Б. 
М. Головін усі граматичні категорії 
класифікує на категорії слів, куди 
відносить частини мови, категорії 
словесних форм (час, рід, відмінок, 
число та ін.), категорії словесних 
позицій (члени речення) і категорії 
словесних конструкцій (речення). На 
думку М. П. Кочергана, таке широке 
застосування терміна ГК, де під ним 
розуміють будь-яку єдність 
граматичного значення та формальних 
засобів його вираження, є 
некоректним, оскільки частина мови 
не є родовим поняттям до часу, 
способу, відмінка тощо – це явища 
різного роду. А ось інше трактування 
граматичної категорії, яке 
запропонував Д. А. Штелінг, як 
відношення, вираженого в 
граматичній будові мови через 
протиставлення двох (і не більше) 
взаємовиключних за значенням рядів 

(або груп) форм, як єдності 
взаємовиключних протилежностей, 
учений уважає прийнятним, 
домінантним у лінгвістиці, тому сам 
визначає ГК як систему 
протиставлених одна одній 
граматичних величин, тобто 
граматичних форм з однорідним 
значенням, і це визначення відповідає 
вузькому розумінню ГК [11: 238–239]. 

Щоб пояснити широке розуміння ГК, 
варто згадати, що термін категорія 
загальнонауковий. Він потрапив у 
лінгвістику з філософії, тому ГК у 
широкому розумінні сягає 
філософського поняття категорія (яке 
походить від грец. κατηγορία – 
висловлювання, обвинувачення, 
ознака) – найзагальніше поняття, що 
відображає універсальні властивості та 
відношення об’єктивної дійсності, 
загальні закономірності розвитку всіх 
матеріальних, природних і духовних 
явищ. Це поняття виражає 
найсуттєвіші відношення дійсності. 
Крім того, у мовознавстві є поняття 
мовна категорія, що визначається – у 
широкому сенсі – як будь-яка група 
мовних елементів, що виділяється на 
підставі певної спільної властивості; у 
вузькому значенні – певна ознака 
(параметр), що є основою розподілу 
широкої сукупності однорідних мовних 
одиниць на обмежену кількість 
диференційованих класів, члени яких 
характеризовані одним і тим же 
значенням певної ознаки (напр., 
категорія відмінка, категорія істот / 
неістот, категорія глухості / 
дзвінкості). Трапляється й 
використання терміна категорія на 
позначення одного зі значень згаданої 
ознаки (напр., категорія знахідного 
відмінка, категорія глухості). Тому, а 
також з огляду на спрямованість 
мовних категорій на відображення 
філософських категорій, на нашу 
думку, мають право на існування різні 
розуміння ГК, але, оскільки на 
позначення широкого (а також 
найвужчого) розуміння ГК є інші 
терміни (частина мови, лексико-
граматичний розряд; грамема), 
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доречним є саме визначений вузький 
обсяг поняття ГК. 

У вузькому розумінні ГК залежно від 
типових засобів вираження й 
відношення цих засобів до рівнів 
мовної структури їх традиційно 
поділяють на морфологічні (рід, число, 
відмінок, час, спосіб тощо) категорії 
(МК) і синтаксичні (активності / 
пасивності, комунікативної 
спрямованості, стверджуваності / 
заперечуваності тощо), пор. [10: 267]. 
Існує й поділ ГК на три великі 
угруповання морфологічні, 
синтаксичні та словотвірні, пор. 
[2: 29]. До останніх відносять, напр., 
іменникові категорії суб’єкта, об’єкта, 
інструментальності, локативності, 
одиничності / збірності, зменшеності / 
збільшеності, пестливості / згрубілості, 
неозначеності (у займенникових 
іменниках), граматичної предметності 
(проте, якщо словотвір належить до 
морфології, то словотвірні категорії, 
поряд із словозмінними та 
формотвірними, є різновидом МК – 
А.К.). З-поміж синтаксичних категорій, 
зі совго боку, виділяють різновиди: 
категорії комунікативного 
спрямування, категорії когнітивного 
(семантичного) спрямування та 
категорії формального спрямування 
[2: 29]. Проте й цей поділ умовний, 
оскільки категорії зазвичай мають 
міжрівневий характер, що відбито в 
їхній характеристиці, пор. там само 
визначення т.з. категорій другого рангу 
як комплексних (морфолого-
словотвірно-синтаксичних). Саме так 
схарактеризовані категорії 
перехідності / неперехідності, стану, 
ступеня порівняння прикметників і 
прислівників. Категорія ж відмінка 
визначена як морфолого-синтаксична, 
дієслівні роди – як морфолого-
словотвірні категорії, вид – як 
категорія мішаного типу, валентність – 
просто як міжрівнева категорія, пор. 
[2: 31, 54, 139, 224, 232, 235, 247]. 

Щодо другого аспекту – різних 
підходів до вихідної, пріоритетної 
сторони категорії – то з-поміж усіх 
визначень ГК можна розрізнити дві 

групи: 1) визначення ГК через форму; 
2) визначення ГК через значення. 

Розуміння ГК як системи 
протиставлених одне одному рядів ГФ 
з однорідними ГЗ представлене в низці 
визначень, пор. [1; 6; 11]. 

З-поміж визначення ГК через 
значення також є як прямі: "В основі 
граматичних категорій лежать 
граматичні значення" [12: 186]; ГК – 
клас однотипних граматичних значень 
[13: 276]; ГК являє собою узагальнене 
ГЗ, яке об’єднує низку протиставлених 
одне одному однорідних ГЗ і 
граматичних форм вираження цих 
значень [2: 28]; МК є узагальненням 
однотипних формально виражених 
граматичних значень слова [15: 238]; 
так і завуальовані посередництвом 
інших понять: ГК – це найзагальніше 
поняття, що об’єднує ряд 
співвідносних граматичних значень і 
виражене в певній системі 
співвідносних граматичних форм 
[14: 195]; ГК – єдність двох або більше 
однорідних формально виражених 
граматичних явищ, протиставлених 
одне одному за значеннями і засобами 
вираження [5: 17]. Існують і 
компромісні визначення, які оминають 
надання пріоритету ГФ або ГЗ, але не 
суперечать істині.  

Розв’язати дискусійне для теорії 
мовознавства питання визначення ГК 
допомагає усвідомлення двоплановості 
(білатеральності) її структури, що 
потребує аналізу від форм до значень і 
від значень до форм. І тоді (залежно 
від аналізу – від функції до форми або 
від форми до функції) МК – це  
узагальнене граматичне значення, 
розчленоване на ряд грамем і 
виражене системою спеціалізованих 
граматичних форм (за аналізу від 
функції до форми), або система 
граматичних форм, що виражають 
узагальнене граматичне значення й 
сукупність його грамем з однорідним 
значенням (за аналізу від форми до 
значення). Але, на думку граматистів, у 
функційній і категорійній морфології 
(як різновиді функційної) 
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продуктивнішим є аналіз від значення 
(функції) до форми [2: 28]. 

Безперечно, це слушна думка. І хоч 
об’єктивна складність граматичних 
категорій змушує лінгвіста бачити в 
них принаймні чотири важливих 
аспекти: план значення, план 
вираження, зв’язок між ними, зв’язок 
ГК з іншими категоріями та частинами 
мови, і кожна сторона ГК потребує 
уваги, але вважаємо більш правильним 
визначення ГК (зокрема МК) від 
значення до форми – як узагальненої (у 
насамперед семантичному, а також 
формальному плані) віднесеності 
мовної семантики до системи 
граматичних форм слів певної мови. 

Ще один аргумент на користь 
визначення ГК саме від значення до 
форми – уникнення збігу дефініцій ГК 
/ МК і парадигми, зокрема 
морфологічної парадигми (МП), 
розрізнення цих понять відповідно до 
їхньої об’єктивної сутності. 

Поняття МП визначається частіше 
як сукупність морфологічних форм 
одного слова, як система форм, 
характерних для лексем певної 
частини мови, лексико-граматичного 
розряду чи словозмінного класу. Але 
структурно парадигма складніша, ніж 
набір форм: по-перше, це не 
обов’язково форми, замість них часто 
використовуються флексії, форманти, 
а по-друге, ці форми чи форманти не 
довільно розташовані, а 
систематизовані через співвіднесення 
їх із граматичними значеннями. Тому 
МП графічно представляють саме як 
таблицю з кількома входами: рядки і 
колонки цієї таблиці містять назви 
грамем, а в її клітинах фігурують 
флексії, форманти (або словоформи), 
що виражають відповідні комбінації 
грамем. Форми чи форманти, записані 
клітинах таблиці (за мінімальної 
структури МП – у правій колонці), 
співвідносяться в рядках і колонках 
таблиці із зазначеними в її лівій 
колонці (і, за потреби, також у 
верхньому рядку) заданими 
параметрами – граматичними 
значеннями (назвами грамем, рідше – 

конкретнішими ГЗ). Таку таблицю 
використовують як зразок словозміни 
чи формотворення певного 
парадигматичного типу, частини мови, 
лексико-граматичного розряду, як 
певну модель формотворення, базу 
даних, оскільки МП слів однієї частини 
мови (та інших морфологічних 
розрядів) мають схожу внутрішню 
будову, однаковий / схожий набір 
флексій для одного типу відмінювання 
чи дієвідмінювання, характеризуються 
схожими акцентними та 
морфонологічними явищами, 
поєднують схожі набори слів. 

Звернімо увагу, що компоненти 
визначень ГК і МП ідентичні (система 
форм, система значень, відношення 
між ними, зокрема співвідношення та 
протиставлення), і ми наче розуміємо, 
що це різні поняття, але якщо 
поглянути на дефініції з погляду 
складників, то вони справді однакові. 
З такого ракурсу важливо зазначити в 
них об’єктивні відмінності між ГК і 
МП, а з іншого боку, відобразити 
природний зв’язок між цими 
поняттями. Актуальність цього 
збільшується, ураховуючи практику 
визначення та МП через значення, а не 
тільки через форму. 

Чим же відрізняються ГК від МП? ГК 
– це справді передусім найзагальніше 
поняття граматики, що відображає 
універсальні властивості та 
відношення мови на граматичному 
рівні (як у межах системи, так і 
відношення її до дійсності). Воно 
розглядається насамперед в аспекті 
значення, узагальнення, в аспекті 
мови, системи як регулярне, 
узагальнене, абстрактне поняття. 
Парадигма ж (зокрема МП) – це 
передусім система форм, вона 
служить для упорядкування 
граматичних форм (слова, типу 
відмінювання, частини мови та ін., 
мови загалом). МП розглядають 
відповідно в аспектах форм, 
формантів, мовлення, реалізації, 
правильності форм / відповідності 
їхній мовній нормі (за потреби) – це 
таблиця форм як зразок уживання 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

125 
 

форм (у цьому її ідея та призначення). 
МП презентує конкретну реалізацію 
граматичних категорій мовними 
засобами морфологічного рівня – у 
словоформах, словах, реченнях, 
висловлюваннях. 

Назва ГК може відповідати тільки 
назві узагальненого граматичного 
значення (рід, число, стан, спосіб), 
рідше – частині мови (у широкому 
значенні ГК) чи грамемі (у найвужчому 
значенні ГК). Натомість сполучуваність 
терміна парадигма / МП є значно 
ширшою. Він може сполучатися з 
назвою слова, конкретної вихідної 
словоформи парадигми (скажімо, 
парадигма іменника стіл), із назвою 
типу відмінювання (скажімо, 
парадигма відмінювання іменника чол. 
роду ІІ відміни твердої групи), назвою 
частини мови (парадигма іменника), з 
назвою ГК (парадигма ГК відмінка), з 
назвою лексико-граматичного розряду 
як конкретного протиставлення в 
межах розряду (парадигма назв 
неістот). Але не може бути контекстів 
на зразок: "ГК іменника стіл", "ГК 
іменників ІІ відміни", не кажучи вже 
про "ГК певної категорії" і "ГК 
(категорії) неістот" – останні самі є 
категоріями, тому такі сполучення 
створюють тавтологію, та й загалом не 
мають сенсу, не потрібні. 

Відповідно, незважаючи на 
ідентичність складників, не всі 
аспекти класифікацій ГК і МП будуть 
релевантними щодо обох цих понять, 
тому розглянемо їх окремо, а в тих 
випадках, де критерії класифікацій 
збігатимуться, указуватимемо лише на 
відмінності між ними. 

Почнемо з ГК, зосередившись на 
морфологічних категоріях. МК 
взаємодіють із частинами мови, 
лексико-граматичними розрядами та 
між собою у форматах взаємовпливу та 
взаємопроникнення (ГК виду дієслова 
пов’язана з ГК часу, впливаючи на нього 
– дієслова ДВ не мають теп. часу; ГК 
особи займенників – з ГК особи дієслів; 
ГК числа іменників – із ГК числа інших 
частин мови тощо). Такий вплив 

безпосередньо позначається й на 
парадигматиці граматичних класів слів. 

ГК класифікують за різними 
параметрами. Зазвичай починають із 
таких підстав поділу, як 
парадигматична організація (напр., 
класифікаційні та словозмінні ГК), 
характер значення (номінативні, 
структурні та ін. ГК). Але ми вважаємо 
логічнішим почати з поділу ГК за 
ступенем охоплення лексики частин 
мови. 

Одні ГК охоплюють дуже великий 
обсяг слів, частин мови, різні класи 
слів (число, рід), інші – меншу їх 
кількість (напр., відмінок, властивий 
іменним частинам мови), треті ще 
меншу кількість розрядів (ГК 
компаратива якісних прикметників та 
прислівників), чи взагалі 
поширюються на одну частину мови 
(ГК часу, способу). Скажімо, ГК числа 
називають суперкатегорією, див. [9], 
оскільки вона, крім номінативного та 
структурного проявів у формах 
іменників і займенників, охоплює у 
вигляді синтагматичної 
парадигматики (зокрема, у формі 
узгодження та координації з формами 
числа іменників) слова всіх 
змінюваних частин мови. Натомість на 
позначення категорій, що 
обмежуються однією частиною мови, 
використовують термін категорія 
звичайного порядку. 

Але загалом, як уже було відзначено, 
категоріям властиво виходити за межі 
одного класу слів, взаємодіяти з 
іншими ГК, тому обмеження категорії 
вузьким обсягом слів може свідчити 
радше не про звичайний порядок, а 
про, скажімо, занепад категорії. 
Ураховуючи умовність класифікації 
морфологічних класів (частин мови та 
ін.), нестійкість меж між ними, 
специфіку прояву багатьох категорій, 
зокрема й так званих ГК звичайного 
порядку, в різних розрядах слів у 
межах однієї частини мови, 
властивість вираження широкого 
спектру ідентичних мовних значень 
засобами різних рівнів (лексичними, 
морфологічними, синтаксичними), у 
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класифікації ГК можемо обмежитися 
констатацією різного ступеня 
охоплення й різного розуміння щодо 
ступеня охоплення лексики самими ГК. 
Річ у тім, що є широке розуміння 
категорії щодо охоплення частин мови 
(це розуміння відповідає твердженню: 
"В українській мові є одна категорія 
числа, яка поширюється на різні 
частини мови") і вузьке (виглядає так: 
"ГК числа іменника, ГК числа 
прикметника, ГК числа дієслова – це 
різні категорії"). Уважаємо 
коректнішим уживання терміна ГК 
саме в широкому розумінні, бо за 
вузького можна говорити як про 
окремі ГК і про "ГК числа конкретних 
іменників", "ГК числа абстрактних 
іменників" тощо. Дозволяючи собі такі 
контексти, маємо бути обережними, не 
забувати, що ГК числа в абстрактних 
іменниках, в іменниках загалом – це 
лише прояви, можливо неоднакові, але 
прояви єдиної категорії числа в різних 
морфологічних класах мови. Тоді 
спрацьовує усвідомлення польової 
структури категорій, тобто, напр., у 
структурі єдиної для української мови 
ГК числа у формах іменників і 
займенників у номінативному і 
структурному проявах реалізується 
функційно-семантичний центр цієї ГК, 
а прояв цієї категорії в (семантично і 
формально) узгоджуваних та 
координованих з формами числа 
іменників формах слів усіх змінюваних 
частин мови, у лексичному складі 
числівників, що сполучаються з 
іменниками, позначаючи кількість 
референтів, у вигляді синтагматичної 
парадигматики є функційно-
семантичною периферією цієї ГК. 

Якщо подивитися на функційні поля 
інших ГК, зокрема й категорій так 
званого звичайного порядку (напр., 
часу, способу), то доведеться визнати, 
що вони теж у чомусь суперкатегорії, 
бо виходять за межі однієї частини 
мови, одного рівня мовної структури, 
виявляють міжкатегорійну взаємодію: 
є час і спосіб морфологічний і час та 
спосіб синтаксичний; у цих категорій є 
лексичні засоби вираження, службові 

слова (бути, хай, би); час взаємодіє з 
ГК виду, по-різному виявляючись у 
різних граматичних розрядах дієслів – 
граничних / неграничних, у дієсловах 
різних способів дієслівної дії / 
дієслівних родів, а також із способом 
тощо. 

За здатністю ГК поєднуватися з 
іншими категоріями в одній 
словоформі їх поділяють на поєднувані 
та непоєднувані. Але тут є один нюанс, 
що дає підстави поділити ГК за цією 
ознакою не на дві, а на чотири групи: 
поєднуватися категорії можуть в одній 
словоформі одним засобом вираження, 
напр., у прикметників у формах одн. 
поєднуються ГК числа, роду, відмінка, 
виражаючись за допомогою однієї 
флексії; в одній словоформі, але 
різними засобами вираження, напр., 
ГК ступеня порівняння прикметників 
(іноді у класифікаціях такі ГК 
потрапляють до групи непоєднуваних); 
та ГК можуть зовсім не поєднуватися 
як у межах словоформ конкретної 
морфологічної групи слів (ГК ступеня 
порівняння прислівників, відмінок 
кількісних числівників), так і в 
морфологічних формах мови загалом 
(відмінок і спосіб). 

За семантикою (відношенням до 
позамовної дійсності) МК поділяють на 
номінативні (змістовні, референційні, 
семантичні) (число обчислюваних 
іменників позначає кількість предметів 
позамовної дійсності, позначуваних 
цим іменником) та структурні (число 
необчислюваних іменників в більшості 
випадків нічого не позначає у 
позамовній дійсності, а зумовлене 
структурою мови – тим, що іменники 
української мови мають обов’язкову 
форму числа5). Окремим різновидом 
структурних МК є так звані 
синтаксичні МК (не плутати з 
синтаксичними ГК! – синтаксичні тут є 
різновидом морфологічних категорій) 
чи узгоджувальні. Прикладом 
                                                 
5 Це не означає, що вони не можуть 
набувати інших, периферійних значень, 
спрямованих на позамовну дійсність, пор. 
вода – води (у значеннях просторовому і 
сортів). 
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синтаксичної МК є число 
прикметників, яке тільки узгоджується 
з числом іменників, нічого не 
позначаючи власне для прикметника 
(що виражає значення ознаки 
предмета), окрім того, що вказує на 
властивість певної граматичної форми 
сполучатися (узгоджуватися) з 
відповідною формою роду, числа та 
відмінка іменника. 

Номінативні категорії є різними. У 
формах на зразок стіл – столи, зошит 
– зошити відображено природну 
властивість обчислюваності предметів 
дійсності. Але, по-перше, не всі 
іменники є обчислюваними (для 
необчислюваних іменників, як вже 
зауважено, ГК числа є структурною), а 
по-друге, навіть обчислювані й 
корелятивні за числом іменники не 
завжди передають відповідною 
формою значення, спрямоване на 
відображення реальної ситуації 
позамовної дійсності, а містять 
інтерпретаційне значення, напр.: Риба 
живе  уводі / Риби живуть у воді 
(узагальнене значення різних форм 
числа); У двох машин зламався двигун 
/ зламалися двигуни (дистрибутивне 
значення різних форм числа); або, 
зустрівши одну особу, – Ось і гості 
прийшли (емоційно-ситуативне 
значення). Отже, навіть у 
номінативних ГК наявний 
інтерпретаційний, 
концептуалізаційний та ін. 
"суб’єктивні" компоненти значення, що 
певною мірою блокують 
номінативність як «властивість 
відображення об’єктивної дійсності», 
яка існує незалежно від 
інтерпретатора, напр., у слова берег 
буде різна граматична поведінка 
залежно від контекстуального 
значення: берег річки (два береги – 
лівий і правий – парна інтерпретація); 
берег океану, острова ("унікальне" 
значення числа – переважно однини); 
береги книги (функційно множинний 
іменник); слово слід може 
реалізуватися в уяві залежно від 
контексту як один відбиток – 
обчислюваний корелятивний (слід 

чобота), кілька відбитків чи одна лінія 
(сліди / слід вовка), кілька ліній чи одна 
лінія (сліди / слід від саней). 

Номінативними (у широкому 
розумінні номінативності як "не 
структурності" та  "не синтаксичності") 
будуть майже всі ГК української мови 
(у широкому розумінні ГК) у певних 
своїх часткових проявах – принаймні в 
якомусь з ЛГР різних повнозначних 
частин мови: роду (у назвах істот), 
відмінка іменників, часу, виду, стану 
дієслова, ступенів порівняння 
прикметників та прислівників тощо. Ті 
ж ГК (у широкому розумінні), але в 
інших граматичних розрядах слів 
матимуть структурні та синтаксичні 
прояви: напр., форми числа 
прикметників, дієслів не відображують 
природних кількісних властивостей 
референтів прикметників і дієслів (їхні 
кількісні ознаки визначатимуть інші 
ГК, напр., для прикметників кількісну 
характеристику статичної ознаки 
предметності виражатиме ступінь 
порівняння), а позначають лише 
специфічну для мови структурну 
залежність у синтагматиці цих слів від 
іменників, формуючи для номінативної 
ГК числа іменника особливу 
синтагматичну парадигматику; а 
форми числа необчислюваних 
іменників демонструють структурний 
прояв цієї ГК. 

Отже, номінативність (у широкому 
розумінні), структурність і 
синтаксичність МК потрібно 
інтерпретувати не як класифікаційні 
протиставлення різних категорій, а у 
форматі польової структури однієї 
категорії: номінативність як 
функційно-семантичний центр ГК (рід 
істот позначає стать: чоловік – жінка, 
студент – студентка, працівник – 
працівниця, вовк – вовчиця – вовча / 
вовченя), а структурність (стіл – парта 
– весло) і синтаксичність (новий, нова, 
нове; зробив, зробила, зробило) як 
периферію. 

Номінативні (у широкому сенсі) 
категорії залежно від функції у складі 
висловлювання можуть передавати 
власне номінативні його аспекти 
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(напр., рід істот, число обчислюваних 
іменників спрямовані на відображення 
об’єктивних властивостей предметів і 
ознак, позначених у висловлюванні) 
або актуалізаційні смисли 
висловлювання (напр., час, особа 
дієслова передають орієнтацію 
висловлювання на мовленнєву 
ситуацію, її часову характеристику, 
зв’язок із суб’єктом мовлення) чи 
відбивати інтерпретаційно-оцінну 
участь мовця в комунікації. 
Інтерпретаційно-оцінне значення ГК 
пов’язане з можливістю за допомогою 
морфологічних форм про одне й те 
саме сказати по-різному. Виразно це 
значення демонструє ГК стану, вибір 
ГФ якої пов’язаний із тим, який 
семантичний компонент речення 
(суб’єкт чи об’єкт) стає центром 
інформації відповідно до інтерпретації 
цієї ситуації мовцем: брат написав 
листа (повідомлення про брата), лист 
написаний братом (повідомлення про 
лист). Інтерпретаційне значення у ГК 
представлене доволі широко: є воно і в 
дієслівному способі (за допомогою 
форм способу та сама ситуаціє постає 
як реальний, можливий чи бажаний 
факт), у виді дієслів (з речення Оля їла 
кашу дізнаємося, що робила Оля в 
певний період часу, і мовцю байдуже, 
чим завершився цей процес, а з 
речення Оля з’їла кашу, що Оля їла 
кашу, і мовець наголошує, що процес 
добіг кінця, каші більше немає), як 
вторинне присутнє воно й у відмінку 
іменника (вибір відмінкової форми 
їхати машиною, на машині чи в 
машині залежить не лише від 
об’єктивної ситуації позамовної 
дійсності, але й від інтерпретації цієї 
ситуації мовцем), і навіть, як 
периферійне, – у числі іменника (пор., 
уже згадані контекстуальні, 
ситуативні, інтерпретаційні прояви 
граматичних форм типу сліди / слід). 
Більшість ГК неелементарні у 
значеннєвому і функційному плані. 
Відзначені типи семантики розподілені 
в них від функційного центру ГК до 
їхньої периферії, напр., вид є водночас 
номінативною та інтерпретаційною ГК, 

особа – номінативною та 
актуалізаційною, спосіб – 
номінативною, актуалізаційною та 
інтерпретаційною, відмінок – 
номінативною та інтерпретаційною. 

Порушуючи питання про 
семантичне наповнення 
(номінативність) і обов’язковість 
категорій для мов світу, не можемо не 
зважати на те, що існують мови без 
граматичних категорій чи майже без 
них ("аморфні мови", "мови без 
граматики"), напр., в’єтнамська, 
тайська, креольські мови тощо. З 
огляду на це  логічно постає питання, 
що ставить під сумнів номінативність 
ГК: якщо є мови, що обходяться без ГК, 
але мовці при цьому задовольняють 
комунікативні потреби, зокрема й в 
аспекті відображення мовними 
засобами об’єктивної дійсності, то 
наскільки необхідні ГК для реалізації 
семіотичної функції мови.  

На нашу думку, пояснення тут 
потрібно шукати в принципі 
"системної зумовленості мовних знаків" 
і структур. Розуміння ГК як 
"концептуального шаблону" не 
відкидає номінативної функції рівнів 
мовної структури. Просто в тих мовах, 
де сформувалися ГК, вони взяли на 
себе значну частку номінативної 
функції, а в мовах "без граматики" ця 
функція розподілилася між лексичним 
та іншими рівнями структури. 

За характером інформації ГК 
розрізняються й у зв’язку з трьома 
аспектами семіотики (семантикою, 
синтактикою і прагматикою) – 
називають три типи ГК: семантичні, 
синтаксичні та прагматичні. Також у 
зв’язку з цим протиставляють категорії 
об’єктивні (ГК числа іменників), 
суб’єктивні (ГК особи дієслів), 
суб’єктивно-об’єктивні (ГК способу 
дієслова) і синтаксичні, узгоджувальні. 

У слов’янському мовознавстві 
окремим критерієм поділу ГК 
називають і ступінь їхньої 
відповідності поняттєвим 
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категоріям6. Для більшості випадків у 
такому разі тут відзначається відносна 
відповідність, проте в частині ГК 
знаходимо специфічні відхилення. 
Наприклад, ГК числа іменників у 
традиційному бінарному її розгляді 
відповідає двом значенням поняттєвої 
категорії кількості, але у фактах 
збірних форм на зразок звірота ця 
відповідність відсутня. Проте, згідно з 
таким поглядом, є можливість 
несуперечливого опису категорії числа 
(іменників) як тернарної опозиції форм 
і значень, куди входить грамема 
збірного числа, докладніше див. [9]. 

Така гіпотеза щодо будови ГК числа 
була висловлена передусім у зв’язку з 
високим ступенем граматичності, 
регулярності творення форм збірних 
від конкретних іменників, що дає 
змогу переносити цю концепцію на 
матеріал української мови, де така 
регулярність ще вища (пор.: окрім 
звірота, козацтво, студентство ще й 
теж утворені від конкретних: 
жіноцтво, панство, українство, 
мишва, мурашня, голота, стареча, 
малеча тощо). З одного боку, в 
українській мові форми збірності 
регулярніші, крім того, у ній немає 
такої оцінності збірних, як у деяких 
інших слов’янських мовах, кількісна ж 
семантика українських збірних 
чистіша, іноді взагалі позбавлена 
додаткових семантичних нашарувань. 

З іншого боку, в української 
збірності свої нюанси, що суперечать 
такому розгляду. По-перше, є доволі 
велика група утворених від 
речовинних (а не конкретних) 
іменників субстантивів на позначення 
гички, стебла та листя рослин, що 
сприймаються як збірні (і позначені в 
словниках переважно як збірні), але 

                                                 
6 Розрізняють граматичні й поняттєві 
категорії, які співвідносяться між собою, 
напр., є поняттєва категорія статі й 
граматична категорія роду. Поняттєва 
категорія статі універсальна (усі люди 
незалежно від мови розрізняють чоловічу і 
жіночу стать), однак категорія роду (що 
розрізняє стать) притаманна не всім 
мовам. 

вони перебувають на межі з 
речовинними (до речі, навіть їхні 
твірні (де вони є) у словниках частіше 
позначають як збірні, хоч насправді 
вони належать до речовинних, а 
значення збірності і конкретності у них 
можуть бути вторинними, 
додатковими, омонімічними з 
речовинним): гарбузиння, 
картоплиння, бурячиння, цибулиння, 
огудиння / огудина / огуд, ботвиння / 
ботвина тощо. По-друге, в українській 
мові дещо більш різноманітними є 
форманти збірності, серед яких 
зокрема й нульові (юнь, молодь), а 
також наявні немотивовані слова з 
цим значенням (огуд = огудиння, хмиз = 
хмизняк), що порушує закономірність, 
обов’язкову граматичність збірного 
значення. І зрештою, у деяких 
лексикографічних джерелах (пор. 
http://www.mova.info/grmasl.aspx), 
форми на зразок звірота, кіннота 
віднесені до парадигматичного типу 
кобза, актриса, а скажімо, огудиння 
відміняється як сказання, де наявні 
форми множини, а визнання 
можливості форм множини в збірних 
знімає необхідність виділення цього 
розряду (як розряду необчислюваних 
іменників із неповною числовою 
парадигмою) взагалі. 

В аспекті відповідності ГК 
поняттєвим категоріям варто 
розглянути й динаміку норми ГК роду 
української літературної мови, яка 
спрямована на передачу поняттєвої 
категорії статі в назвах істот. У її 
межах наразі спостерігаємо подальше 
формування й унормування 
формотвірної парадигми фемінітивів – 
творення форм жіночого роду на 
позначення жіночої статі від назв істот 
чоловічого роду. Поряд із традиційно 
закріпленими старою нормою: 
кравчиня, поетеса, лідерка, 
майстриня, радниця, засновниця, 
чиновниця, боржниця, директорка / 
директриса, з’явилися нові. У новому 
правописі відзначено, що від 
іменників чоловічого роду утворюємо 
іменники на означення осіб жіночої 
статі за допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), 
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-ин-(я), -ес- та ін., серед яких 
найуживанішим є суфікс -к-, бо він 
поєднуваний із різними типами основ: 
авторка, дизайнерка, директорка, 
редакторка, співачка, студентка, 
фігуристка та ін. Суфікс -иц-(я) 
приєднуємо насамперед до основ на -
ник: верстальниця, набірниця, 
порадниця та -ень: учениця; суфікс -
ин-(я) сполучаємо з основами на -ець: 
кравчиня, плавчиня, продавчиня, на 
приголосний: майстриня, філологиня; 
бойкиня, лемкиня; а суфікс -ес- є 
рідковживаним: дияконеса, патронеса, 
поетеса [17: 27]. Отже, на сучасному 
етапі розвитку мови унормуванню 
підлягають відносно інноваційні 
утворення (фахівчиня, гравчиня, 
філологиня, олігархиня, теоретикиня, 
історикиня, членкиня, ворогиня, 
членкиня, хірургиня; професорка, 
міністерка, президентка, філософка, 
лідерка), такі форми утворює дедалі 
ширший обсяг назв істот, з’являється 
регулярність й обов’язковість творення 
таких форм, тобто формується 
повноцінна формотвірна парадигма 
фемінітивів. Водночас чимало фактів, 
зокрема широкий спектр мовних 
засобів передачі цього значення в 
мовленні (філософка – філософиня – 
філософеса), хитання щодо 
наголошення (міністерка – 
міністерка), ще свідчить про 
неусталеність норми. 

За типом форм парадигм категорій 
розрізняють МК словозмінні 
(релятивні), членами яких є різні 
форми одного й того самого слова в 
межах його словозмінної парадигми 
(число обчислюваних іменників, число 
прикметників, відмінок іменників і 
прикметників, рід прикметників, час 
дієслів), і несловозмінні, зокрема 
класифікаційні, члени яких не є 
формами одного й того самого слова 
(неможливо "змінити" рід іменника 
стіл, парта, весло тощо – іменник в 
усіх своїх формах належить певному 
роду). Класифікаційні категорії мають 
не парадигматичну будову (самі не 
формують парадигм), але вони можуть 
ставати маркерами парадигм інших 

ГК, як це й відбулося з родом 
українських іменників, що ліг в основу 
сучасного групування іменників за 
типами відмінювання. 

В історії української мови відбулося 
перегрупування типів відмін іменників 
від залежності типів парадигм від 
кінцевих звуків основи до залежності 
від роду. Розподіл іменників за типами 
відмінювання в праслов’янській мові 
залежав від характеру давньої 
(праіндоєвропейської) основи – було 
6 типів відмінювання, які включали 
давні основи на -ā, -ŏ, -ŭ, -ĭ, -ū та на 
приголосний (-s, -nt, -n, -r). У так званій 
давньоруській (давньоукраїнській) мові 
всі основи іменників – це вже основи 
на приголосний, а кінцеві голосні або 
сполучення з приголосними – 
закінчення. Однак система 
відмінкових закінчень, типи 
відмінювання іменників давньоруської 
мови ще великою мірою пов’язані з 
поділом іменників за тематичними 
суфіксами: відмінювані групи 
диференціюються не за характером 
приголосного нової основи, не за 
родовою ознакою іменників, а за 
їхніми колишніми основами. Але вже 
від періоду спільносхіднослов’янської 
мовної єдності, як зазначають 
дослідники, за час функціонування 
давньоруської мови відбувається 
занепад давньої системи відмінювання 
іменників, уніфікація типів 
відмінювання у напрямку залежності 
від роду, див.: [8; 16]. 

Окрім класифікаційних, 
несловозмінними є також формотвірні 
та словотвірні (дериваційні) ГК. 
Формотвірні МК – це категорії, 
членами парадигм яких є 
несловозмінні форми одного слова 
(ступінь порівняння прикметника, вид 
і стан дієслова), а словотвірні – це такі 
МК, які формують морфологічну (не 
словотвірну!) парадигму за допомогою 
словотвірних пар – слів, пов’язаних 
відношеннями безпосередньої 
словотвірної мотивації. Такі похідні 
форми, що є членами парадигм 
дериваційних МК, відомі в лінгвістиці 
під назвою "граматикоподібної 
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деривації" (термін О. С. Кубрякової). 
Словотвірною є, напр., категорія роду 
істот української мови, які регулярно 
творять фемінітиви флективним (раб – 
раба, кум – кума, прибиральник – 
прибиральниця) та суфіксальним 
способами (студент – студентка, 
викладач – викладачка). 

Ураховуючи взаємодію ГК із 
частинами мови та іншими 
категоріями та беручи за основу 
широке розуміння МК, уважаємо за 
можливе й доцільне представлення цієї 
ознаки категорій на шкалі 
граматичності та у вигляді польової 
структури. На шкалі граматичності = 
регулярності від мінімального 
показника (нульового) в напрямку 
зростання граматичності до 
максимального рівня перебувають: 
словотвірні МК, далі формотвірні, і 
максимальну граматичність виявляють 
словозмінні МК. Класифікаційні 
(несловотвірні) МК, на нашу думку, 
окремий тип, що не проєктується 
однозначно на цю шкалу в плані 
загальномовної значущості цього типу 
МК, з одного боку (враховуючи 
морфологічний тип мови), – це 
мінімальний прояв граматичності (бо 
слова не змінюються, а належать до 
певного ГЗ), а з іншого, якщо 
враховувати міжрівневу взаємодію, 
класифікаційні ГК визначають через 
синтагматику парадигматичні прояви 
певної категорії в синтаксично 
залежних класах слів як синтаксичної і 
словозмінної МК (тож вони реалізують 
найвищий прояв цієї ознаки). З 
проєкцією на польову будову 
категорій, особливо з огляду на 
флективно-синтетичний тип 
української мови, центральним типом 
прояву МК будуть словозмінні, далі від 
центру – формотвірні, а словотвірні 
становитимуть периферію. Якщо 
враховувати лише тип мови, то 
функційно найпериферійнішими 
будуть класифікаційні (несловотвірні) 
ГК, а якщо говорити про функцію 
здійснення категоріями міжрівневих і 
міжчастиномовних зв’язків, то ці ГК 
становитимуть центр. 

На нашу думку, у проєкції на 
польову структуру категорій 
класифікація ГК за парадигматичною 
будовою корелює з їхньою 
класифікацією за значенням, тому 
ознаки центральності / периферійності 
ГК варто розглядати комплексно щодо 
цих двох класифікацій. Але в процесі 
визначення місця ГК у функційно-
семантичній польовій структурі 
перевагу потрібно надавати все ж 
семантичному критерію. Напр., у плані 
міжрівневих і міжчастиномовних 
зв’язків рід іменників назв істот – 
класифікаційна (словотвірна) 
номінативна ГК (кожен іменник 
належить до певного роду, позначаючи 
стать: хлопець, дівчина, немовля, а 
чимало назв осіб утворює кореляції 
типу студент – студентка) – 
своєрідний семантичний і формальний 
центр; рід іменників – назв неістот 
(шапка, книжка, пальто) – 
класифікаційна (несловотвірна) 
структурна ГК – напівпериферія (якщо 
розглядати у внутрішньочастиномовній 
проєкції функціонування цієї ГК – це 
периферія); а рід прикметників 
словозмінна синтаксична МК (гарний 
хлопець, гарна дівчина, гарне пальто) – 
функційна периферія прояву цієї ГК в 
українській мові. ГК ж відмінка в усіх 
іменниках є номінативною та 
словозмінною категорією, тож прояв її 
в субстантивах відповідає центральній 
позиції в польовій структурі мовної 
реалізації цієї ГК, натомість в усіх 
прикметникових словах відмінок є 
структурним (синтаксичним) – 
залежним від іменника й 
словозмінним, тому, порівняно з 
проявом відмінка в іменнику, 
становитиме периферію. 

Отже, з огляду на міжрівневу та 
міжчастиномовну взаємодію кожна ГК 
може виявляти себе в різних класах 
слів по-різному в плані семантичного 
(номінативні, структурні, синтаксичні) 
та формального типу (словозмінні, 
класифікаційні, дериваційні, 
формотвірні). Напр., ГК числа – лише 
переважно (у центральному своєму 
мовному вияві) номінативна та 
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словозмінна категорія – в 
обчислюваних іменниках, стосовно 
необчислюваних іменників вона 
виявляє себе як категорія структурна і 
класифікаційна (пор: молоко, дріжджі, 
студентство, молодь), а в 
синтаксично залежних словах 
(прикметникових і дієсловах) – як 
категорія структурна (синтаксична) і 
словозмінна (пор. свіже молоко не 
скисло, свіжі дріжджі розчинилися). 

За кількістю грамем у ГК чи за 
кількістю членів протиставлення в 
парадигмі (за парадигматичної будови 
категорії) ГК поділяються на бінарні 
(двочленні), тернарні (тричленні) та, 
умовно, n-арні (багаточленні – чотири-, 
п’яти-, і більше -членні). Напр., у 
традиційному розгляді ГК числа 
представлена двома рядами форм (одн. 
і множ.) – це бінарна МК, а ГК роду – 
трьома (чол., жін. та сер. роди), так 
само як ГК часу (в одному з 
традиційних трактувань), – це тернарні 
ГК, а категорія відмінка – сімома – це 
багаточленна МК. 

Як це не дивно, але вибудувати 
чітку та несуперечливу класифікацію 
ГК і за цією ознакою поки також не 
вдається, оскільки в процесі 
вирішення питань будови як системи 
форм, так і системи значень ГК досі 
залишається багато спірного. І хоч ми 
визначили цей критерій поділу ГК як 
залежність від кількості грамем 
(компонентів ГК), але пояснити таку 
строкатість інтерпретацій типів ГК за 
цим критерієм можна, лише перенісши 
цю ознаку на структуру парадигм ГК, 
що розкладається на систему форм, 
систему значень кожної ГК та 
співвідношення між ними. Кожен із 
цих параметрів може спричиняти 
різну інтерпретацію кількості грамем 
категорій ученими. 

Єдності у віднесенні ГК до того чи 
того типу немає фактично щодо 
кожної ГК. Скажімо, немає згоди між 
лінгвістами в питанні структури ГК 
числа. Скільки грамем цієї ГК в 
українській мові: дві (одн., множ.), чи 
три (одн., множ., двоїна, точніше – її 
залишки у вигляді так званого 

обмеженого числа – limited number), чи 
чотири (одн., множ., двоїна, збірність)? 
Відповідь на питання про будову 
кожної ГК залежить від визнання 
лінгвістами різної кількості 
протиставлень у площині форм і в 
площині значень; це можуть бути як 
залишки старих, занепалих форм і 
значень, так і нові, інноваційні 
протиставлення (пор., рід істот, які 
творять фемінітиви). Напр., причиною 
визнання числа як фактично тернарної 
категорії є збереженість в українській 
мові архаїчних форм. Так само з 
орієнтацією переважно на форми 
(відповідно до наборів флексій) 
виділяється і другий місцевий відмінок 
"М1 та М2", перший з яких 
спостерігаються з групою 
прийменників в/у, на, при та по (не в 
просторовому значенні) (на браті на 
братові; у вікні), а другий – з 
прийменником по в просторовому 
значенні (по брату; по вікну) [5]. 

Структура ГК роду може 
інтерпретуватися як тричленна (чол., 
жін., сер.) і як чотиричленна (чол., 
жін., сер. і парний роди). Ця категорія, 
маючи переважно класифікаційний 
непарадигматичний вияв в іменнику 
(пор. думку про парадигматичну 
будову роду істот аспірант – 
аспірантка), отримує парадигму в 
прикметникових словах, і ця 
парадигма, залежно від іменникової 
структури категорії, також буде три- 
або чотиричленною. ГК часу 
української мови також 
інтерпретована і як тернарна 
(теперішній, минулий, майбутній), іноді 
з позначенням давноминулого як 
відгалуження грамеми минулого часу, і 
як чотиричленна (ще й давноминулий 
час як окрема повноцінна грамема). 
Ступінь порівняння прикметників і 
прислівників також має різні 
тлумачення: у його парадигмі є лише 
вищий та найвищий ступінь (бінарна 
ГК), чи звичайний / нульовий, вищий / 
компаратив, найвищий / суперлатив 
(тернарна ГК), чи ще й елатив (елятив)  
(чотиричленна ГК) тощо? 
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Чимало питань виникає й щодо 
структури відмінка – скільки відмінків 
в українській мові: їх 6 (пор. 
інтерпретацію цієї ГК за радянської 
доби – без кличного відмінка, а також 
тлумачення її І. Р. Вихованцем, див.: 
[3: 57–63] – з Кл. в., але без М. в.), 7 
(сучасна традиція – з Кл. в), 8 (пор. 
розгляд відмінка в [5] – з ІІ М. в.), 9 і 
більше? На таку строкату 
інтерпретацію цієї МК впливає 
об’єктивна складність формальної й 
семантичної сторін її парадигматики, 
різне врахування історії відмінкових 
форм. Значеннєва складність МК 
відмінка полягає в тому, що вона 
виражає і якісно-функційний прояв 
предмета в позамовній дійсності, і 
водночас зв’язок іменника з іншими 
словами в реченні, а також має 
інтерпретаційну семантику. Тому під 
час визначення семантики 
відмінкових форм (регулярно в межах 
однієї класифікації) застосовуються й 
категорії філософії та логіки, 
складники структури судження 
(суб’єкт, об’єкт, предикат, атрибут), і 
формально-синтаксичні позиції 
відмінкових форм (обставина, 
означення, підмет, присудок, додаток), 
і конкретизація означальних та 
обставинних значень, спрямованих на 
позначення просторово-часових та ін. 
параметрів прояву предметності в 
позамовній дійсності (темпоральне, 
локативне значення), і конкретні 
функції, що виконують позначувані 
відмінковою формою предмети (засіб 
пересування, інструмент). 

Для категорії відмінка, як і для 
інших номінативних ГК, на кількість 
позицій системи значень впливає 
деталізація ГЗ категорії, конкретніші 
значення грамем. Пор. міркування 
авторів Академічної граматики 
української мови, які, ставлячи 
питання про наявність чи відсутність 
у родового відмінка так званого 
загального значення, відзначають (з 
покликанням на праці І. Р. Вихованця 
та інших учених), що дослідження 
фактичного матеріалу потверджує 
обґрунтованість висновку про 

умовність Р. в. – загальні 
найменування на зразок "родовий 
відмінок" являють собою значною 
мірою умовні етикетки, які створюють 
ілюзію семантичної спільності надто 
різнорідних як у семантичному, так і 
власне-синтаксичному плані 
компонентів так званого загального 
(єдиного) відмінкового значення, про 
продуктивність застосування до нього 
ідеї первинних і вторинних функцій 
відмінкових форм, спроєктованої на 
внутрішньовідмінкову і частиномовну 
синтаксичні транспозиції [2: 70]. 

Отже, у межах цього та інших 
відмінків можлива деталізація грамем 
залежно від функцій (скажімо, 
реалізації родовим відмінком 
означальних та обставинних значень: 
атрибутивного належності м’якуш 
хліба, просторового до / від / з хліба, 
значення відділення, позбавлення 
відмовитися від хліба; а також 
значення частини від цілого відрізати 
хліба; об’єктного значення споживання 
хліба, зокрема й прямого об’єкта не 
дати хліба; суб’єктного значення 
здорожчання хліба). 

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, уважаємо за 
необхідне визначати ГК через систему 
граматичних значень – як 
найзагальніше поняття граматики, що 
виражає ці протиставлені граматичні 
значення в системі протиставлених 
граматичних форм. Пропонована в 
статті типологія граматичних категорій 
є об’єктивною й робочою, проте її теж 
не можна вважати простою та 
несуперечливою, але це пояснюємо, з 
одного боку, багатопідставністю 
класифікації (хоч усі застосовані 
підстави, на нашу думку, є 
обʼєктивними й необхідними), а з 
іншого – обʼєктивною складністю 
взаємозвʼязків між граматичними 
категоріями та частинами мови й 
лексико-граматичними розрядами), що 
виявляється в різноманітності 
парадигматичної організації, 
семантичного навантаження 
граматичних форм тощо. 
Перспективним у подальшому 
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дослідженні системи граматичних 
категорій української мови уважаємо 
ще більш послідовне врахування 
принципу взаємодії різних рівнів 
мовної структури в реалізації 
граматичних категорій, установлення 
польової структури прояву категорій в 
різних лексико-граматичних і 
формальних класах слів.    
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HEDGING AS MEANS OF SOCIOLINGUISTIC IDENTIFICATION OF THE 
SPEAKER IN AMERICAN SPOKEN ACADEMIC DISCOURSE 

V. V. Komarenko* 

The article is devoted to the problem of sociolinguistic identification of speakers in Spoken 
American Academic Discourse. The article examines the existing approaches of humanitarian 
scientists to the concept of identification and personal identity, draws parallels between them, and 
outlines the distinctive characteristics of each of the concepts. The concept of social and personal 
identities is also characterized, the types and forms of identification are presented. Considerable 
attention is paid to consideration of the concept of gender and professional identity. The concepts of 
identity and discursive community are analyzed. In particular, statistical data are given on the use 
of hedging markers in academic discourse. The research was carried out on the material Michigan 
Corpus of Academic Spoken English (MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken English). The 
results of statistical verification of the use of hedging markers are presented taking into account the 
gender of the speakers, the academic role of the communicators and the subject area in which the 
communication takes place. The publication presents the classification of hedging markers and their 
role in speech as a means of identifying speakers in academic discourse. The classification of 
hedging markers is developed with a division into classification groups, in particular, as the use of 
markers oriented on the speaker, on the listener, and markers oriented on the organization of 
discourse. Each of the three groups contains subgroups and examples of markers for reducing the 
categorization of speech, obtained by sampling from the transcript of academic classes conducted by 
the corresponding categories of speakers, located in the database of the Michigan Corpus of 
Academic Spoken English (MICASE - Michigan Corpus of Academic Spoken English). 
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АМЕРИКАНСЬКОМУ УСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Комаренко В. В 

Стаття присвячена проблемі соціолінгвістичної ідентифікації мовців в усному 
американському академічному дискурсі. Розглянуто підходи науковців-гуманітаріїв до 
поняття ідентифікації та ідентичності особистості, проведено паралелі між ними та 
окреслено дистинктивні характеристики кожного з понять. Водночас охарактеризовано 
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поняття соціальної та особистісної ідентичностей, представлено види й форми 
ідентифікації. Значну увагу приділено розгляду поняття гендерної та професійної 
ідентичності.  Проаналізовано поняття ідентитету та дискурсивної спільноти. Наведено 
статистичні дані щодо вживання маркерів для зниження категоричності мовлення як 
засобів ідентифікації та соціолінгвістичної характеристики комунікантів в академічному 
дискурсі. Дослідження виконано на матеріалі Мічиганського корпусу академічного мовлення 
(MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken English). Результати статистичної 
верифікації вживання маркерів для зниження категоричності мовлення подані з огляду на 
гендерну належність мовців, академічну роль комунікантів та предметну галузь, у якій 
відбувається комунікація. У публікації подано класифікацію маркерів  для зниження 
категоричності мовлення та проаналізовано їх використання в мовленні як засобів 
ідентифікації мовців в академічному дискурсі. Класифікація маркерів зменшення 
категоричності мовлення розроблена з поділом на класифікаційні групи, зокрема як 
уживання маркерів, зорієнтованих на мовця, на слухача, та маркерів, зорієнтованих на 
організацію дискурсу. Кожна з трьох груп містить підгрупи та приклади маркерів для 
зниження категоричності мовлення, отримані шляхом вибірки з транскрипту академічних 
занять, проведених відповідними категоріями мовців. Матеріали розміщено в базі 
Мічиганського корпусу академічного мовлення (MICASE – Michigan Corpus of Academic Spoken 
English). 

 
Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, маркери хеджингу. 
 

 
Defining the problem. The last 

decades of development of linguistics are 
marked by intense studies of discourse as 
a verbalized human activity that is carried 
out in different socio-cultural contexts, 
thereby concentrating attention on the 
analysis of communication participants 
who are a part of a certain social group 
and the circumstances of this 
communication in a broad socio-cultural 
context, the study of the social 
environment of speakers and the 
conditions under which there is 
professional communication. The 
relevance of this study is due to the fact 
that existing significant achievements in 
social modeling oriented spaces create a 
basis for studying the essence of the 
professional communication and its 
specific relationships with other areas of 
human activities in terms of activity and 
communicative-cognitive approaches. 

In modern communicative linguistics, 
detecting the principles of interaction of 
different communicative codes within a 
single communicative space is gaining 
relevance. Taking into account that a 
human is a social being, it is clear that 
his/her social characteristics (age, level of 
education, profession, gender, social 
position determine the features of her 
speech, in some way distinguish her from 

others. In such circumstances, the 
problem of identification of the individual 
in the system of social coordinates 
becomes relevant. 

Sociolinguistic discourse studies, which 
focus on the analysis of participants and 
circumstances of communication, are 
aimed at studying the social environment 
of speakers and the conditions in which 
professional communication takes place. 
Identification in social space appears and 
manifests itself in the process of speech 
communication. The communicator 
outlines "his circle", distinguishing 
himself/ herself by any "factor of 
identification – age, ethnicity, social or 
gender affiliation, professions, etc." 

Within the sociolinguistic approach, 
discourse is interpreted as communication 
of people, viewed from the point of their 
belonging to one or another social group or 
in relation to one or another typical 
language environments. One of the types 
of typological classification of discourse is 
the academic type of discourse, defined as 
a complex formation, is a special socio-
cultural type of speech interaction in 
which live communication takes place 
within a higher education institution 
between participants who have certain 
social roles (lecturer, teacher, student), 
and whose purpose is to transfer 
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information, knowledge necessary for 
getting higher education. 

Analysis of previous research. The 
term "identity" was first introduced by the 
American sociologist E. Erickson (1968) 
[2]. He distinguished between the concepts 
of "identification" and "identity". The 
researcher considered the development of 
identity as synthesis of identification that 
arises in the process of socialization of the 
individual - first with individuals, and later 
- with small and large communities. In his 
research, the scientist focused on 
problems on the formation of human 
identity as such, which he saw in 
development as universal, above all 
adaptive structure, as a certain "process of 
organizing life experience into an 
individual self" [2: 219].  

According to E. Erickson, identity 
appears as a process that takes place in a 
line not only with the individual but also 
with social culture, establishing a 
synthesis of two identities – social and 
personal, as integration of human 
experiences of their identity with certain 
social groups. So, for E. Erkinson, 
identification is a process based on 
emotional and cognitive connections with 
significant others, group, image and 
inclusion and adoption of norms, rules 
and values of significant others in own 
inner world; while identity is a dynamic 
formation, a sense of self-truth, fullness 
and awareness of personal involvement in 
the world of others [2: 220]. 

In our study, following W. Evans [3], we 
determine identity as a property of a 
person related to his sense of belonging to 
a certain group which includes ethnic, 
racial, gender aspects, etc. The category of 
identity is the object of analysis in many 
social sciences and humanities: 
philosophy (M. Kozlovets (2009), M. 
Stepyko (2011), N. Yakovenko (2012) and 
others), culturology (T. Voropaeva (2006), 
T. Vendina (2006), S. Kesling (2006), etc.), 
sociology (S. Makeev (1996), E. Bilenky 
(2006), E. Babosov (2013) and others), 
psychology (L. Schneider (2001), V. 
Brodovska (2007), K. Vryan (2007) and 
others), sociolinguistics (N. Mechkovskaya 
(2000), E. Golovko (2001), N. Vakhtin 

(2004) and others). Despite a large number 
of works devoted to the study of linguistic 
means of identity identification in different 
types of discourse still need further 
analysis.  

The aim of the article is to implement 
the classification of hedges by means of 
constructing the identity of the speaker in 
Spoken American academic discourse. In 
order to reveal the influence of social 
actions on the peculiarities of language, it 
is extremely important to take into 
account all the factors that allow social 
differentiation of the speaker, including all 
language levels, elements, systems and 
sub-systems. 

Results and Discussion. Identity is the 
result of identification and consists of 
internal self-determination personality, 
self-determination of its involvement in a 
particular social group on the basis 
reflection, self-knowledge, choice of "I" and 
external social determination of the 
individual, which occurs as a consequence 
of its recognition or non-recognition by 
various communities and individuals as 
well "own" or "foreign", or in general 
endowment of the individual with this or 
that social role, social status. Therefore, 
identity as the affiliation of an individual to 
a community forms stable recurring traits 
which are considered to be typical of this 
community group. 

It should be noted that the statements 
of participants in academic discourse are 
due primarily to the status, representative 
function of the communicator. Based on 
the above, the position of the subject is 
determined as measurement of attitudes, 
and includes features that relate to the 
ways in which the authors present 
themselves and communicate their own 
judgments, opinions and commitment [5: 
176]. 

Thus, the concept of the process of 
identification allows us to combine 
sociocentrism with anthropocentrism, 
which have their own characteristics. But 
identification can be considered through 
the individual: as one and the same 
person can be a representative at the same 
time many identities (family, teaching and 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

139 
 

work team, class, etc.), while maintaining 
a certain individual autonomy. 

Within this approach, the concept of 
identity means the definition of the 
individual himself/ herself through 
belonging to different communities. 
Priority, the role of the leading identity is 
changing. These changes occur under the 
influence of social, political, moral, 
ideological, cultural, educational and other 
factors. These determinants can be 
external, internal, objective and subjective. 

The notion of “Identity” is a rather 
complex socio-psychological structure, 
which includes: first, a set of individual 
ideas about the individual's belonging to a 
particular social group. Therefore, 
conscious enrollment in any social 
community. Third, the use of certain 
symbols to indicate one's affiliation with a 
particular social community. Fourth, the 
knowledge of structure, traditions, moral 
norms and values characteristic of this 
social community. Fifth, the choice of 
stereotypes of behavior appropriate to the 
subculture of a particular community. 
Sixth, emotionally colored relations of 
solidarity with one's group and alienation 
or neutrality, tolerance towards others 
communities [1].   

Considering the concept of 
identification and identity, the linguist 
Swales introduced the concept of 
"discursive community "(discourse 
community), which he interprets as a 
group of individuals with six determinants 
characteristics [10: 24] :  

1) certain common, generally accepted 
goals;  

2) the presence of a mechanism of 
communication between community 
members;  

3) information exchange in its 
environment;  

4) possession of certain genres for 
achievement of communicative goals;  

5) the use of environment-specific 
vocabulary; 

6) the presence of a relatively stable 
number of members of the community, 
which ensures its existence. 
Scientific discursive communities can be 

considered as real and as virtual 

formations make up common, scientific 
goals and actions of common discourse 
and genres. Identification is understood as 
a mechanism of socialization through 
which the individual masters new social 
statuses and roles in the process of 
interaction with other people. One of the 
mechanisms of socialization is 
professional identity directly related to the 
process of growing an individual into a 
certain professional group, the result of 
which is the assimilation of various 
expectations regarding his language 
professional status and roles. Elements of 
professional identity are needs, interests, 
attitudes and other essential personalit 
characteristics, interests realized in the 
process of professional path. In the 
structure of professional identity we 
distinguish cognitive, motivational and 
value components, where the cognitive  
component is planned to be combined 
with the motivational one, because the 
personality of a professional comes first to 
assimilate certain norms of a certain 
professional group, and only then to 
implement them in interaction [7].  
As the mechanism of formation of the 

professional self-concept is professional 
self-identification, at the same time it acts 
as a result of the professional development 
of the personality of the specialist. 
Professional development, under the time 
during which the transformation of the 
profession study into a professional is 
accompanied changing a person's 
perceptions of himself as a professional 
and leads to the acquisition of professional 
identity, which is, on the one hand, the 
result of the individual's mastery of new 
professional and functional roles, and the 
necessary requirements for successful 
professional activity. The process of 
becoming a professional identity for 
professionals of different professions has a 
single logic and structure, but each 
specialty (humanitarian, technical) has its 
own characteristics, the specifics of the 
formation and the final results, which and 
characterize a specific professional identity 
[12]. 
First of all, we note that the means of 

achieving professional identity are the 
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relevant knowledge and abilities that 
ensure the implementation of activities 
aimed at achieving professional identity. 
The indicators of the formation of 
professional identity include: leading type 
of professional thinking; independence in 
modeling an innovative professional 
situation; orientation in the space of 
interrelations of own activity with other 
professional and labor types; 
understanding one's own belonging to a 
certain professional community; self-image 
as organizing a self-developing 
personality[9]. 

The basic units of sociolinguistic 
analysis of social identification are 
sociolinguistic variables. Such variables in 
our work are socially marked language 
units, to which we include discursive 
markers, which identify the speaker in a 
communicative environment. 

Discursive markers are units that, on 
the one hand, ensure the coherence of the 
text, and on the other – most directly 
reflect the process of interaction between 
the speaker and the listener, the position 
of the speaker: how the speaker interprets 
the facts he communicates to the listener, 
how he evaluates them in terms of 
importance, truthfulness, opportunities, 
etc. These units govern the process of 
communication: they express the truth 
and ethical assessments, presuppositions, 
opinions; correlate, compare and contrast 
different statements of the speaker or 
communication of speakers with each 
other. As far as the nature of discourse is 
social, the impact on use is significant 
discursive markers have such social 
factors as: socially-professional affiliation 
of communicators, gender and age 
differentiation, scope and situation of 
speech communication. Each of these 
factors affects the admissibility of the use 
of a discursive marker in a particular 
communicative situation. Discursive 
markers also act as elements of the text, 
which both help to clarify the transmitted 
information and make it non-categorical. 
Among such markers, we single out 
markers of reduction of categorical 
expression [11]. 

The concept of "modality", is defined as 
a reflection in the matter of the language 
of its anthropocentricity, connects the 
world of external phenomena and the 
inner world person. Therefore, the 
anthropocentric aspect of the category of 
modality lies in the fact that the subject is 
in the center of modality discursive activity 
field. Based on the foregoing, the position 
of the subject defined as a dimension of 
attitude and includes features that relate 
to ways in which authors present 
themselves and communicate their own 
judgments, thoughts and duties. 

Let’s consider the structure of the 
subject's position formulated by K. 
Hyland, which contains the evidentiality 
('hedges', 'boosters'), which is determined 
by means of expressing 
certainty/uncertainty), affect or ‘attitude 
markers‘, which point to emotional 
attitude to what was said, the transfer of 
surprise, consent, disappointments, etc.), 
and presence ('self mention'), which is 
expressed with through the use of first 
person pronouns, possessives, adjectives 
to emphasize one's own investment in the 
industry) [5: 176]. 

In the article we focus on the analysis of 
lexical and grammatical markers hedging 
as sociolinguistic identifiers of speakers. 
Nature of discourse is social. The 
significant influence on the emergence and 
functioning of speech markers of the 
subject's position posess social factors, 
namely: socio-professional stratification of 
society, gender and age differentiation, 
scope and situation of speech 
communication and social interaction of 
discourses. One of the important extra-
linguistic factors that efefct the linguistic 
representation and positioning of the 
sociolinguistic  essence of the speaker is 
gender and status, which a person gets 
automatically and that accompanies a 
person throughout his/her whole life. 

K. Hyland defines hedges as linguistic 
means used to denote a) the lack of full 
clarification of the truth of the 
accompanying statement or b) the desire 
not to express coverage of the truth 
categorically. These markers are thus the 
means by which the speaker can present 
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the statement as an opinion rather than a 
fact [6]. 

Hedging in academic discourse in terms 
of interpersonal strategies is researched 
by: G. Myers, R. Markkanen/ H. Schröder, 
P. Simpson, R. Luukka, E. Valle, hedging 
as a means of expressing politeness by P. 
Brown and S. Levison and focusing on the 
expression hedging were considered by G. 
Myers and P. Simpson. 

Their main purpose is to use 
intentionally evasive or ambiguous 
allegations, giving a statement of 
vagueness, avoiding a final answer on 
questions, uncertainty [4]. At the system-
language level, markers of reduction of 
categorical utterances can be represented 
in different ways: lexical-grammatical 
units, syntactic structures, means of 
prosody. 

There are different classifications of 
markers of expression of reduction of 
categoricalness statements by R. Quirk 
(1985), Hyland (1988), A. Prince, J. Frader, 
C. Bosk (1982), E. Musienko (2012), A. 
Yarkho (2004) and others). In the article 
we offer our own, carried out on the 
synthesis of existing in the linguistic 
literature, the classification of hedges that 
exist in the spoken academic discourse. In 
our classification we distinguish three 
groups of markers for reducing the 
categoricalness of the statement: 

I. Hearer-oriented markers which 
are used to attract the attention of 
students by involving them in academic 
communication. 

II. Speaker-oriented markers which 
are used to express the personal opinion 
and knowledge of the speaker, focusing it 
on the transfer information of the 
audience and at the same time to observe 
language etiquette. 

III. Markers focused on the 
organization of discourse (discourse 
organizing), which are used to draw 
attention to certain parts of speech, 
avoiding categorical statements and 
categoricalness, accepting alternatives. 

Hearer oriented markers are 
expressed by combinations of the pronoun 
you with verbs or modal verbs. For 

example: you see/ think/ could/ might/ 
know/ (all) assume/ may, etc.  

Speaker-oriented markers, followed by 
Prince [8], are divided into markers of 
personal evaluation (personal 
evaluation), which are used to convey 
one's own opinion and approximate 
assumptions about the listener in order to 
attract attention and approximation 
expression markers used to express 
approximate assumptions. 

Markers of personal evaluation are 
divided into two subgroups: attributive 
shields, which are used to quote and 
transfer responsibility for what is said to 
another person. These include syntactic 
formations that consist of a personal 
pronoun of the second or third person 
singular with a verb, for example: they 
say…, according to…, it is assumed… etc. 

The second subgroup personal 
evaluation markers are: personal shields 
(рlausibility shields), used to convey 
personal opinions, assessments, 
assumptions. To this subgroup we include 
syntactic units, in the structure of which 
there is a personal pronoun of the first 
person singular with a full verb, and let’s 
with a verb. For example: I guess/ think/ 
hope/ would, let’s say etc. 

Approximation expression markers 
(approximators) are divided into: 

1) adapter markers (adapters), which 
include units of expression of approximate 
statements, veiled evaluation nominations. 
To them we refer such adverbial 
compounds as, for example, sort of, 
something/ look/ stuff/ things like that/ 
this/ say, (less) likely etc.  

2) markers of expression of relative 
value (rounders), used to convey 
conventionality, uncertainty, etiquette, 
some bitterness, reducing confidence in 
the truth of the statement. They include: 
• modal verbs: would, could, might, may, 
should, etc.  
• adverbs: maybe, well, sometime, 
probably, about, pretty, almost, around, 
adv+ enough, rather, quite, etc.  
• verbs: tend to, seem to, to believe, think, 
to suggest, to argue, etc. 
• nouns: thing, probability, a potential for, a 
few, a couple of, etc.  
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• pronouns: something, someone, anybody, 
somebody, etc.  
• adjectives: any, possible, some (of these / 
of those/ things / way/ other), certain, etc.  

3) diminishers, which are used to 
reduce qualitative and quantitative 
indicators. These are adverbial 
compounds. For example: more or less, at 
least, a little/ some bit of, a little, etc.  

4) frequency markers, which are used 
to avoid a clear expression of the time 
parameter. For example: for (a little) while, 
occasionally, etc. 

The third group: markers focused on 
the organization of discourse (discourse 
organizing) expressed by: 
 conjunctive adjuncts: at least, to put it 
mildly, at some point, at some level, up to a 
certain point, so to speak, etc. 
 indefinite relatives: whatever, whoever, 
wherever, whichever, whatever, 
whatsoever, etc. 
 syntactic markers and depersonalized 
inflections, consisting of the indicative 
pronoun it with a full or modal verb: it’s 
like, smb/ smth/ it would + Infinitive, it 
may + Infinitive, that would (not) + 
Infinitive, it seems, there/ it/ that/ this 
could be, it/ that/ this can be, it could be 
argued, etc. 

Conclusion. We believe that the 
developed classification of reduction of 
categorical utterance markers can serve to 
study the sociolinguistic identification of 
the speaker in academic discourse. We 
assume that the frequency of certain 
markers usage will depend on the gender 
of the speaker, academic role of 
communicators and subject area. We see 
the prospect of conducting further 
research on the selected issues in the 
verification of the assumption made with 
the involvement of material from the 
academic broadcasting corps, in particular 
the Michigan Corps of Academic 
Broadcasting (MICASE – Michigan Corpus 
of Academic Spoken English). 
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МОВНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЕМОЦІЇ ГНІВУ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ 
ТЕКСТІ 

З. І. Комарова* 

Сучасним напрямом у мовознавстві є дослідження текстової репрезентації емоцій і 
почуттів людини в художньому дискурсі та вивчення мовних засобів вираження категорії 
емотивності в художньому тексті. В авторській статті виявлено й проаналізовано мовні 
засоби номінації, дескрипції та вираження емоції гніву в романі Дарини Гнатко "Мазуревичі. 
Історія одного роду", що дало змогу з’ясувати індивідуально-авторську специфіку зображення 
емоції та тлі загальномовних особливостей її фіксації.  

На основі дослідження зроблено висновок, що в тексті твору письменниця експлікує 
емоцію гніву за допомогою номінативних, дескриптивних та виражальних мовних засобів. 
Пряму номінацію емоційного стану об’єктивовано за допомогою іменників (гнів, гнівливість, 
невдоволення, роздратування, зло, злість, злостивість, лють, жорстокість, ворожість, 
ненависть), які різняться відтінками значень, а також дієслів (ненавидіти, лютувати, 
злити(ся), скаженіти, сатаніти, озвіріти), що виражають градуальні відношення, 
прикметників і дієприкметників (злий, невдоволений, лихий, лютий, розлючений, скажений, 
озвірілий, ненависний) та прислівників (люто, розлючено, гнівливо, сердито, роздратовано, 
невдоволено, незадоволено, злостиво, зле, оскаженіло, вороже, погрозливо, спересердя).  

Письменниця вдається до опису мімічних, просодичних і кінетичних реакцій персонажів на 
емоцію гніву, широко використовуючи при цьому лексико-фразеологічне багатство мови, 
метафори та епітети, засоби персоніфікації та порівняння.  

В описах емоційного стану персонажів авторка передає глибину переживання емоції та 
інтенсивність емоційних реакцій, неодноразово описує спроби оволодіння емоцією та 
контролю емоційних реакцій.  

Експресія змалювання емоції гніву досягається завдяки виражальним засобам мови, до 
яких належать вигуки, емотивно-оцінна лексика й прокляття.  

 
Ключові слова: емоція гніву, художній дискурс, емотивність, текстова репрезентація 

емоції, номінація емоції, дескрипція емоційної реакції, мовні засоби вираження емоції.  
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LANGUAGE EXPRESSION OF ANGER EMOTIONS IN MODERN FICTION TEXT 

Komarova Z. I. 

A modern direction in linguistics is the study of textual representation of human emotions and 
feelings in artistic discourse and the study of linguistic means of expression of the category of 
emotionality in literary texts. The author's article identifies and analyzes the linguistic means of 
nomination, description and expression of the emotion of anger in Darina Gnatko's novel 
"Mazurevychi. Family history", it made it possible to find out the individual authorial specifics of the 
image of emotion and the background of common language features of its fixation. 

Based on the research, it was concluded that in the text of the work the writer explains the 
emotion of anger with the help of nominative, descriptive and expressive language. Direct 
nomination of emotional state is objectified by nouns (anger, rage, resentment, irritation, evil, anger, 
malice, anger, cruelty, hostility, hatred), which differ in shades of the meaning, as well as verbs 
(hate, rage, merge (xia), mad, satanic, beastly), expressing gradual relations, adjectives and verbs 
(evil, dissatisfied, evil, fierce, angry, mad, beastly, hateful) and adverbs (angry, dissatisfied, angry, 
furious, hostile, threatening, overheard). 

The writer describes the facial expressions, prosodic and kinetic reactions of characters to the 
emotion of anger, making extensive use of lexical and phraseological richness of language, 
metaphors and epithets, means of personification and comparison. 

In the descriptions of the emotional state of the characters, the author conveys the depth of 
emotional experience and the intensity of emotional reactions, repeatedly describes attempts to 
master emotion and control emotional reactions. The expression of the emotion of anger is achieved 
through the means of expression of speech, which include exclamations, emotional vocabulary and 
curses.  

 
Keywords: emotion of anger, artistic discourse, emotionality, textual representation of emotion, 

emotion nomination, description of emotional reaction, linguistic means of emotion expression. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Лінгвістичні дослідження текстової 
репрезентації емоцій і почуттів людини 
в художньому дискурсі актуалізовані, з 
одного погляду, сучасним 
антропоцентричним підходом до 
вивчення мови, а з іншого – підвищеним 
інтересом мовознавців до особливостей 
мовної експлікації вербальних і 
невербальних засобів прояву 
різноманітних людських переживань. 
Питання мовної репрезентації емоцій у 
художньому дискурсі широко 
висвітлюють сучасні мовознавці, однак 
переважно на матеріалі іншомовного 
прозового тексту (праці І. Баженової, 
С. Гладьо, Н. Позднякової, М. Степанюк, 
Г. Харкевич та ін.). В українському 
художньому дискурсі засоби вербалізації 
внутрішніх переживань людини були 
предметом аналізу в поодиноких 
розвідках, представлених статтями 
О. Алєксєєвої, Н. Березовської-Савчук, 
І. Волкової, О. Калити, І. Кость, 
Є. Моштанг, Ю. Янченко та ін.  

Лінгвістичною ознакою художнього 
тексту є його емотивність. Під 
емотивністю розуміють мовну 
категорію, яка характеризується 
сукупністю засобів мови, здатних 
викликати відповідні емоції в 
особистості, а також виражати її 
емоційність, тобто виявляти 
психофізіологічні реакції на явища 
об’єктивної дійсності та оцінювати їх. 
Емотивність тексту – "це свідома, 
запланована демонстрація емоцій" 
персонажів твору, спрямована на 
адресата. Цією особливістю лінгвістична 
категорія емотивності відрізняється від 
психологічної категорії емоційності, яка 
"є інстинктивним, несвідомим, 
незапланованим виявом емоцій" 
особистості, що фокусуються на суб’єкті 
[1: 113]. Мовна емотивність знаходить 
відображення в різних аспектах 
дослідження мови, зокрема й художньої, 
яка називає емоції, описує та виражає 
їх.  

Людські емоції – це особлива й 
своєрідна форма пізнання та 
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відображення дійсності, оскільки 
людина одночасно постає об’єктом і 
суб’єктом пізнання, а її емоції пов’язані з 
потребами, які спонукають зокрема до 
комунікативної діяльності, що знаходить 
реалізацію не тільки в усному мовленні, 
а в просторі художнього тексту. 

У сучасних міжособистісних та 
інтерактивних стосунках між людьми 
спостерігаємо вияв неабиякого 
негативу, який проявляється в різних 
емоціях, зокрема в емоції гніву. Гнів, як 
стверджують психологи, належить до 
імпульсивних емоцій людини, які 
виявляють її невдоволення, 
роздратування, сердитість, обурення, 
озлоблення, злість, лють, ненависть, 
сказ, агресію. Емоція гніву виникає у 
відповідь на перешкоду в досягненні 
особою бажаних життєвих цілей, а 
також у ситуаціях, які обмежують 
можливості самореалізації. Серед 
причин гніву може бути особиста образа 
та приниження людини або її близьких, 
обман, шантаж, руйнування стану 
радості, наруга над ідеалами й 
цінностями тощо. Сила гніву залежить 
від ступеня несподіванки виникнення 
причин, що його породжують, а також 
від значущості особистісних потреб, 
стосунків і цінностей, які пригнічуються 
[5: 240–267]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. В україністиці лінгвістичні 
дослідження, присвячені емоції гніву, 
представлені поодинокими 
лінгвокультурологічними та 
концептологічними розвідками, 
здійсненими на матеріалі переважно 
англійської, російської, української мов 
та спрямованими на виявлення 
особливостей емотивної картини світу 
представників різних лінгвокультур 
(А. Загнітко, Е. Коляда, Ж. Краснобаєва-
Чорна, І. Кушнір, О. Мікула, О. 
Трофімова та ін.). Зокрема, у 
дослідженні А. Загнітка та 
Ж. Краснобаєвої-Чорної визначено 
кваліфікаційні ознаки гніву й описано 
стадії його вияву (прихований гнів, 
емоційне збудження, спалах 
неконтрольованого гніву, згасання гніву) 
в українській фразеології [4]. О. 

Трофімова дослідила особливості 
вербалізації концепту ГНІВ засобами 
фразеології англійської та української 
мов, охарактеризувала семантику та 
структуру аналізованих фразеологічних 
одиниць [9]. Мовні засоби об’єктивації 
концепту ГНІВ в англомовній малій 
прозі стали предметом розвідки О. 
Мікули, у якій виокремлено різні 
способи актуалізації гніву в англійські 
мові [6]. В. Сліпецька проаналізувала 
засоби вираження й оцінки негативних 
емоцій під час сварки в українській, 
російській та англійській 
лінгвокультурах [7].            

Мета дослідження – виявити мовні 
засоби номінації, дескрипції та 
вираження емоції гніву в романі Дарини 
Гнатко "Мазуревичі. Історія одного 
роду", що дасть змогу з’ясувати 
індивідуально-авторську специфіку 
зображення та простежити 
загальномовні особливості фіксації 
емоції гніву. Матеріалом для 
дослідження слугував роман, який 
увійшов до списку премії "Книга року 
ВВС – 2018", сучасної української 
письменниці, дипломата літературного 
конкурсу "Коронація слова".  

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Для 
номінації емоції гніву Дарина Гнатко 
використовує іменникові назви, 
представлені лексемами: гнів: Очі 
Тихона спалахнули гнівом [3: 163]; 
гнівливість: [У Тихона] всередині все 
так і клекотілося від гнівливості та 
злості й на Льохвицьку, і на ту кляту 
дитину, бодай би вона… [3: 106]; 
невдоволення: Він часто приходив до 
Льохвицьких, помічаючи щоразу 
потайне, невимовлене невдоволення 
старої польки та палку, неприховану 
радість її онуки [3: 103]; 
роздратування: Льохвицька 
нахмурилася. "Бідненький", – промовила 
вона ледь не зі слізьми на очах, 
викликаючи в Тихона гострий напад 
роздратування та злості [3: 98]; зло: 
Сама не знала [Маруся], звідки вона в неї 
відшукалася, та впевненість, що ця 
людина принесе їм велике зло [3: 60]; 
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злість: Тихон умить відчув, як охоплює 
його злість, але одразу ж приховав її  [3: 
86]; злостивість: Вражений, палаючи 
люттю та злостивістю, прийшов 
Тихон на другий день до свого дому… [3: 
201]; лють: Тихон добре все пам’ятав. 
Пам’ятав ту осінь, коли вона сказала, 
що має намір з ним розлучитися, і як він 
хотів одразу ж убити їх обох, і та лють 
його ледь не змусила накоїти дурниць. 
Ні, він змусив себе потерпіти [3: 203]; 
жорстокість: Ти тільки поглянь на 
нього, з якою жорстокістю вбиває він 
пташенят [3: 32]; ворожість: Маруся 
знову кинула на Тихона короткий 
погляд. "Не пам’ятаю", – відповіла вона, і 
Тихон з подивом зачув у її голосі щось 
схоже на ворожість [3: 44]; ненависть: 
Вона [Маруся] билася відчайдушно та 
хоробро, і ненависть та небажання 
помирати надавали їй і справді 
нелюдських сил [3: 64].  

Основним номеном для позначення 
емоції є лексема гнів, значення якої в 
Словнику української мови зафіксовано 
як ʻпочуття сильного обурення; стан 
нервового збудження, роздратування’ [8: 
2: 94]. Інші лексеми для номінації гніву 
різняться семантичними відтінками 
значення в межах одного синонімічному 
ряду, указують на помірність чи 
інтенсивність вияву емоції та 
характеризуються неоднаковою 
частотністю вживання в аналізованому 
тексті. Наприклад, лексеми злість, зло, 
лють називають ʻпочуття 
роздратування, гніву, досади’ [8: 3: 595; 
8: 3: 597; 4: 575], невдоволення 
тлумачать як ʻпочуття і стан, при якому 
людина не відчуває задоволення’ [8: 5: 
254], роздратування – ʻвідчуття 
гострого невдоволення, злості’ [8: 8: 670], 
ненависть – ʻпочуття великої 
неприхильності, ворожості до кого-, 
чого-небудь’ [8: 5: 341]. 

Абстрактні іменники злостивість, 
гнівливість, ворожість, жорстокість 
позначають стан чи властивість за 
значенням до прикметників злостивий 
ʻсповнений злості, ворожнечі, 
недоброзичливостіʼ [8: 3: 603], гнівливий 
ʻсхильний до гніву, який може швидко, 
легко розгніватисяʼ [8: 2: 94], 

ворожий  ʻякий виявляє ворожнечу, 
ненависть; сповнений 
недоброзичливості’ [8: 1: 740], 
жорстокий ʻякий виявляє суворість, 
різкість, немилосердність, лютість; 
безсердечний, безжалісний’ [8: 2: 544]. 

Незважаючи на те що лексема гнів є 
основною в синонімічному ряду, 
письменниця актуалізує її рідко. 
Найбільша частотність уживання 
характерна для субстантиву ненависть, 
етимологічно пов’язаного з 
протослов’янським дієсловом na-viděti, 
яке походить від vidieť ʻбачити’. Префікс 
na- надає лексемі стверджувального 
значення – ʻдивитися на когось із 
захопленнямʼ, тоді як уживання 
префікса ne- спричинило зміну 
позитивної семантики на негативну [11: 
22]. 

Принагідно зазначимо, що лексема 
гнів етимологічно пов’язана зі словами 
гниль, гній, отрута, отруєна кров [2: 
32]. На зв’язок із лексемами, які 
засвідчують розвиток значення слова 
гнів, указує вжите в аналізованому 
тексті словосполучення гнила кров: Так-
так, згадаєш ти колись ще моє слово, 
що зросте синочок твій таким же 
негідником, як і Зосима, він досить 
перейняв його гнилої крови...; Ти тільки 
поглянь на нього, з якою жорстокістю 
вбиває він пташенят. А як кошеня 
задавив? Що це, як ти гадаєш? То гнила 
кров убивці Зосими в нім говорить, це ж 
видко так гарно вже зараз [3: 32]. У 
поданих контекстах Дарина Гнатко 
через актуалізацію переносного 
значення прикметника гнилий 
підкреслює, що гнила кров від 
народження породжує злостивість і 
жорстокість людини, порочність її дій і 
поведінки.    

Для експлікації емоційного стану 
роздратування та гніву письменниця 
часто послуговується дієсловами, які 
входять до словотвірних гнізд із різними 
коренями, зокрема:  

ненависть – ненавидіти, 
зненавидіти: Тихон мовчки дивився на 
свого односельця й відчував, що починає 
його ненавидіти. Ненавидіти глибоко 
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та по-справжньому, так, як усе життя 
ненавидів батька та Орхипа [3: 41–42]; 

лють – лютувати, розлютити(ся): 
Він [Степан] лютував, зовсім 
відмовлявся з нею розмовляти… [3: 285]; 
Тихон розлютився [3: 213]; 

зло – злити(ся), обізлитися: Тихон 
ще продовжував потай злитися на 
дружину за те, що вкоїла вона тієї ночі, 
насмілившись з’явитися в клубі так 
пізно [3: 136]; 

сказ ʻнадзвичайний ступінь 
роздратування, гніву’ [8: 9: 239] – 
скаженіти, оскаженіти: Гроші почали 
з’являтися більші, ніж раніше, але все 
одно до мрії було ще дуже далеко, і 
Тихон скаженів від думки про те, що й 
він приречений прожити вбоге життя 
злидня, котрим жили його батьки [3: 
38]. 

Дієслівними вербалізаторами емоції 
гніву є також лексеми дратувати 
ʻвикликати почуття незадоволення, 
досади, гніву, злості; роздратовувати, 
злитиʼ [8: 2: 409]: І це її мовчання, ця її 
поведінка почали дратувати Тихона [3: 
139]; нервувати(ся) ʻбути в стані 
збудження, хвилювання, роздратуванняʼ 
[8: 5: 375]: Тихон Уласович вас уже 
зачекалися, а ви ж знаєте, як вони 
чекати не люблять, починають 
нервувати» [3: 233]; сатаніти ʻставати, 
робитися дуже злим, лютувати; 
скаженітиʼ [8: 9: 60]: Зараз, коли 
минулося вже два роки, він ще сатанів 
від люті та ненависті, згадуючи, що 
зробили ті кляті фабричні працівники з 
його білим красенем [будинком] на березі 
Дніпра [3: 199]; озвіріти ʻдуже 
розгніватися, розсердитися; 
розлютитисяʼ [8: 5: 650]: Мережко на 
нього навіть не озирнувся. Уся увага його 
в цей передсмертний час була 
прикутою до дружини, котра йшла до 
нього, повільно й стрімко водночас, і очі 
її карі сяяли таким коханням, що 
Мазуревич раптом геть озвірів [3: 213]. 
Дієслова на позначення емоції гніву 
перебувають між собою в градуальних 
відношеннях, виявляючи помірність та 
інтенсивність незадоволення, 
роздратування, злості людини.  

Засобом ад’єктивної лексико-
семантичної номінації емоції гніву в 
аналізованому тексті роману Дарини 
Гнатко є прикметники та 
дієприкметники, зокрема такі: злий, 
невдоволений, лихий, лютий, 
розлючений, скажений, оскаженілий, 
озвірілий, ненависний, використані 
автором для атрибутивної 
характеристики персонажів, які 
відчувають гнів: [Улас] частіше 
повертався похмурим, невдоволеним і 
злим [3: 25]; Лиха, заревана та зла, … 
Поліна дикою, ошпареною кішкою 
металася по своїй розкішній кімнаті [3: 
201]; Він [Тихон] полишався стояти на 
тому порозі, величний, як справжній 
пан, незважаючи на те що не мав і 
краплі панської крови. А ще лютий [3: 
129]; Грицько примудрився поцупити 
[золото] й дати драла, полишивши 
розлюченого Тихона в цім задрипанім 
готелі, котрий і зватися готелем права 
не мав [3: 35]; Оскаженілий той 
Зосима вже був поряд, страшне його 
лице було так близько, що Марфа 
побачила його неймовірно розширені 
зіниці [3: 29]; [Ярина] тільки сіпнулася 
на стійчику, коли до її кабінету забіг 
раптом червоний лицем, озвірілий 
Мазуревич зі страшно виряченими 
очима [3: 258]; Посеред вітальні стояла 
стара полька, пряма, товста й 
ненависна [3: 106]. 

Адвербіальну номінацію емоції гніву 
репрезентовано прислівниками люто, 
розлючено, гнівливо, сердито, 
роздратовано, невдоволено, 
незадоволено, злостиво, зле, 
оскаженіло, вороже, погрозливо, 
спересердя, які експлікують 
характеристику дій, стану, способу 
спрямування погляду або тональність 
розмови (у поєднанні з дієсловами 
мовлення): Ярина люто захитала 
головою [3: 254]; Вона [Галина] 
пручалася, рвалася з його рук, 
відчайдушно та оскаженіло… [3: 214]; 
Мазуревич зиркнув у темряву вороже 
[3: 22]; "Та бодай її", – спересердя кинув 
він і, жбурнувши ту, ні в чім не 
провинну свічечку на сиру від мокрого 
снігу чорну землю, заплющив очі [3: 10]. 
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Адвербіальну функцію в контекстах 
виконують і прийменниково-іменникові 
сполуки з ненавистю, з ворожістю, з 
роздратуванням, зі злістю: [Олекса] 
ледь не з ненавистю поглянув на 
високу довгобороду постать [попа] [3: 
10]; [Соня] розлючено позиркнула 
потемнілими очима й зневірливо 
промовила з ворожістю: «Та й з якої 
речі я маю довіряти вашим словам? Я 
вас взагалі не знаю, хто ви та що ви…» 
[3: 76]; У Зарудді він показав їй [Софії] 
пусту домівку Попільних, із 
роздратуванням і злістю помічаючи, 
як на вузеньку сільську вуличку 
висипається люд, поспішаючи побачити 
ще не бачене тут диво – білу автівку [3: 
97]. 

У художньому відображенні емоції 
гніву Дарина Гнатко особливу увагу 
приділяє описам зовнішніх проявів 
емоційного стану персонажів, 
змалюванню фізіологічних і 
поведінкових реакцій людини на саму 
емоцію або на причину, що її викликає. 
Зокрема, в аналізованому тексті наявні 
описи мімічних змін обличчя, 
вербалізаторами яких є дієслова 
поморщитися, скривитися, 
покривитися, перекосити, 
метафоричні вирази обличчя / лице 
напружилося, перекосилося: 
Невдоволено поморщившись, Тихон 
підійшов до вікна й визирнув у садок… 
Скривився [3: 84]; Соня помітила, як 
він невдоволено поморщився, і серце 
затисло пронизливим болем [3: 117]; 
Тихона перекосило [3: 97]; Лице Галини 
напружилося. «Він не має жодного 
права на мого сина». "Але ж він 
батько…", – почала було Ярина, з 
подивом побачивши, як застигле 
завжди, мов полишене почуттів, лице 
Галини перекосилося від ненависті [3: 
226]. У наступному контексті 
письменниця описує вираз обличчя за 
допомогою порівняльної конструкції, 
яка підсилює значення предиката й 
розширює уяву читача: Старий індик 
покривився, мов кислицями обжерся 
[3: 82]. У складі порівняння для 
досягнення експресії опису вжито 
лексему кислиця, яка називає кислий 

плід дикої яблуні [8: 4: 153], та 
зневажливу дієслівну форму слова 
обжертися.    

Мімічне вираження гніву виявляє 
характерні скорочення лобових м’язів і 
руху брів, при цьому брови опущені й 
зведені, шкіра чола стягнута, між 
бровами пролягають глибокі вертикальні 
зморшки, а також збільшуються в об’ємі 
ніздрі. У персонажів роману, які 
перебувають у стані гніву, такі мімічні 
зміни актуалізовано словосполученнями 
насуплені брови ʻнизько опущені над 
очима при вираженні незадоволення’ [8: 
5: 209], ніздрі роздулися ʻреагуючи на 
певні психологічні або фізіологічні 
подразникиʼ [8: 8: 672] та лексемами 
нахмуритися ʻзсовуватися, опускатися 
над очима при вираженні 
незадоволення, задумливості, гніву і т. 
ін.’ [8: 5: 229), похмурий  ʻнахмурений, 
насуплений’ [8: 7: 452]: [Зосима] 
похмурий, відлюдькуватий одинак, з 
густими, насупленими завжди 
чорними бровами, що нависали 
кошлато на його очі… [3: 20–21]; Ніздрі 
тонкого носа Льохвицької гнівливо 
роздулися [3: 87]; Тихон незадоволено 
нахмурився [3: 215]. 

У центрі уваги письменниці – очі й 
погляд людини, які найчастіше 
виражають гнів персонажів. При цьому 
Дарина Гнатко використовує пряме 
називання емоції, яку виражає погляд, 
та описує характерні мімічні зміни очей. 
Наприклад, за допомогою 
словосполучень розширені зіниці, 
вирячені очі, дієслівної лексеми 
зіщулитися експліковано емоційний 
стан гніву, який супроводжується 
значним розширенням очей, рідше – 
прикриттям їх повіками (мруженням): 
Оскаженілий той Зосима вже був поряд, 
страшне його лице було так близько, 
що Марфа побачила його неймовірно 
розширені зіниці [3: 29]; До її кабінету 
забіг раптом червоний лицем, озвірілий 
Мазуревич зі страшно виряченими 
очима [3: 258]; Степан сердито 
зіщулився [3: 284]. 

Характерні особливості погляду 
розгніваної людини в тексті роману 
вербалізовано за допомогою 
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прислівників злостиво, зле, вороже, 
розлючено, роздратовано та дієслів 
зиркати, поглядати: У двері 
постукали, обірвавши невеселі думки 
Тихона, і він злостиво позиркнув на 
них [3: 35]; Ярина зле поглянула йому в 
очі [3: 276]; Тихон позиркнув на нього 
вороже [3: 35]; [Соня] розлючено 
позиркнула потемнілими очима й 
зневірливо промовила з ворожістю… [3: 
76]; "Пані Барбаро, я вас прошу". Вона 
роздратовано поглянула на нього [3: 
109]. 

Емоційний стан гніву персонажів 
передано описом виразу очей і погляду 
за допомогою великої кількості 
ад’єктивів, похідних від назв емоції, 
таких, як злий, ворожий, обурений, 
сердитий, неприязний, погрозливий, 
ненависний, скажений: Висока дорідна 
баба, певно, що дружина бороданя, 
позиркнула на Тихона злим, 
непривітним темним оком… [3: 196]; 
Маруся нічого більше не сказала, тільки 
кинула на Тихона черговий ворожий 
погляд і мовчки полізла до візка [3: 54]; 
Марфа кинула на свекруху обурений 
погляд [3: 32]; "А ще в мене погане 
передчуття", – ледь не крізь стиснуті 
зуби мовила Маруся й, кинувши 
неприязний погляд на Тихона, пішла 
до воза [3: 57]; Він [Тихон] нахмурився, 
кинув на Ярину погрозливий погляд [3: 
260]; Тихон супроводив їх [панів] 
заздрісними, ненависними поглядами 
й повертався до своєї роботи підручного 
[3: 38]; Ярина не відступилася від його 
погляду скаженого [3: 259].  

Індивідуально-авторським 
уживанням в аналізованому тексті є 
образне порівняння письменницею 
погляду гнівної людини з поглядом 
зголоднілої гадюки: Вони знову мовчали, 
як двоє супротивників, змірюючи одне 
одного поглядами зголоджених гадюк 
[3: 111]. У поданому контексті яскраво 
виражена конотація невдоволення 
персонажів-співрозмовників, 
мотивована семантикою зооніма 
гадюка (у переносному значенні 
позначає злу, підступну людину) у 
поєднанні з розмовним варіантом 

ад’єктива зголоджений (від 
зголоднілий).  

Із соматизмом очі авторка роману 
часто вживає колоратив чорний, який 
актуалізує не тільки власне колірну 
семантику художнього означення, а його 
психоемоційний зміст, що формується 
на основі переносного значення лексеми 
чорний ʻвластивий злісній, низькій, 
підступній людині’̕ [8: 11: 352]: Тихон 
нахмурився, у чорних очах його 
з’явилася погроза  [3: 211]; Соня 
відвертала лице, не бажаючи бачити ні 
його, ні очей його чорних ненависних [3: 
188]; Тихон постояв біля її ліжка ще 
якусь хвилину, споглядаючи замисленим 
поглядом, і в самих глибинах його 
чорних очей Соні ввижалася потайна 
небезпека, погроза [3: 191].  

У мікроконтексті чорні холодні очі 
поєднання епітетних означень із 
колірною та температурною семантикою 
посилює експресію змалювання 
емоційного стану персонажа. 
Наприклад, у контексті "Соня … 
померла, назавжди заплющила 
заплакані свої, небесно-блакитні очі, не 
побачивши переможного блиску чорних 
холодних очей, що безжально дивилися 
на її мертве тіло…" [3: 195] опис очей 
Тихона Мазуревича засвідчує 
жорстокість чоловіка до дружини, яку 
він ніколи не кохав.  

В атрибутивній характеристиці 
холодні колючі очі простежуємо 
зв’язок очей людини не тільки з холодом, 
а й гострим інструментом, який завдає 
болю, безжально вражає: Очі [Тихона] 
вмить зробилися холодними й 
колючими, він напружився, 
випрямився… [3: 126]; Думка об тім, що 
він [Тихон] зараз наздожене її, оберне до 
себе лицем, і знову вона побачить ті очі 
колючі та холодні, зазирне в них, 
безжальні та злі, була для неї 
нестерпною [3: 127]. 

Порівняння гнівних очей із вогнем 
фіксуємо в словосполученнях вогняні, 
палаючі очі / очиська: Його чорні, 
вогняні очиська пропекли її поглядом 
[3: 174]; А очі, ті чорні, палаючі очі… – 
зараз у них неможливо було поглянути 
без здригання [3: 175]. Поглядом таких 
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очей людина обпікає, робить комусь 
боляче: "Ненавиджу!" – Ярина обпекла 
його поглядом [3: 278]. 

Як засвідчує аналізований матеріал, 
очі персонажів, які відчувають 
роздратування, гнів, випромінюють 
світло і тепло, при цьому письменниця 
вдається до персоніфікації очей (очі 
спалахнули / запалали, заблищали / 
засвітилися) та використання слів, які 
називають емоцію: Очі Тихона 
спалахнули гнівом [3: 163]; …І тільки 
очі блакитні спалахнули ненавистю 
[3: 175]; Тихон із хвилину дивився на неї 
мовчки, і очі його по-хижацькому 
запалали [3: 194]; "Якого дідька ти оце 
верзеш?" – грубо вилаявся він, і чорні очі 
його зле заблищали [3: 193]; Мазуревич 
гнівливо засвітив очима [3: 261]. 

У словосполученнях звірячі очиська, 
погляд звірячий прикметник звірячий 
у значенні ʻлютий, жорстокий, 
нелюдськийʼ [8: 3: 487] увиразнює 
характеристику погляду людини, яка 
відчуває гнів: Він повільно, як справжній 
пан, піднявся, пронизуючи Соню наскрізь 
цими звірячими очиськами… Соня 
витримала погляд його звірячий, 
витримала гордовито та презирливо, 
як справжня Льохвицька [3: 175]. 

У гніві людина відчуває значний 
приплив крові до обличчя та очей, 
унаслідок чого вони набувають 
червоного кольору. Лексичними 
виразниками такої зміни є дієслово 
почервоніти, фразеологізм наливатися 
кров’ю, тобто ʻчервоніти від злості, 
напруження і т. ін.ʼ [8: 5: 118]: Як він 
[Зосима] кричав, очі в нього налилися 
кров’ю, сам лицем почервонів, за 
дорогоцінне кроленя грозився вбити [3: 
28].  

Фізіологічною реакцією людини на 
емоцію гніву є також потемніння її 
обличчя й очей, що передано за 
допомогою предиката потемніти та 
ад’єктива потемнілий для актуалізації 
значення ʻнабирати похмурого, 
непривітного виразуʼ, ʻставати 
похмурим; злішатиʼ [8: 10: 69]: 
Випещене, вгодоване лице Мазуревича 
потемніло від злості… [3: 175]; [Соня] 
розлючено позиркнула потемнілими 

очима… [3: 76]. Експресивність та 
точність передачі емоційного стану 
персонажів у поданих контекстах 
досягається через персоніфікацію очей 
чи обличчя та вживання лексем на 
позначення відповідної емоції. 

Мімічну реакцію людини на гнів як 
щільно стиснуті зуби або оскалювання їх 
письменниця концептуалізує за 
допомогою фразеологізмів скреготати 
(скреготіти) зубами, зуби вишкіряти, 
дієслівних лексем ощиритися, 
оскалитися, ужитих у переносному 
значенні ʻвиявляти роздратування, 
злість, гнівʼ [8: 5: 767; 8: 5: 840): Тетяна 
тільки зубами скреготіла, але 
переломити такої вдачі свого дитяти 
вже не могла [3: 67];  І чому вона 
[Маруся] оце зараз почала зуби 
вишкіряти? [3: 44]; "Що ти сказала? 
Що розлучишся зі мною?" – Він 
усміхнувся, ні, ощирився хижо, по-
вовчому… [3: 132]; Мазуревич 
оскалився. "Та ти божевільна! Я тебе 
до божевільні відправлю…" [3: 176].  

Спостерігаємо, що Дарина Гнатко 
описує емоційну реакцію на гнів через 
вияв у зміні особливостей мовлення 
людини, зокрема гучності її голосу. 
Підвищення голосу письменниця 
виражає дієсловами волати ʻдуже 
голосно звертатися до кого-небудь’ [8: 1: 
726], сичати ʻговорити здавленим від 
злоби, люті, роздратування і т. ін. 
голосом’ [8: 9: 210], а також розмовними 
варіантами гарикати ʻсердито 
покрикуватиʼ [8: 2: 31], гиркати 
ʻсердито гримати на кого-небудь; 
покрикуватиʼ [8: 2: 62], гарчати 
ʻсердито бурчати, висловлюючи 
незадоволенняʼ [8: 2: 36]: "Ти, ти 
нелюдь!" – волала вона [Поліна] [3: 147]; 
"Уб’ю, уб’ю!" – просичав він [Зосима] їй 
ледь не в лице, але замахнувся й 
ударити не встиг [3: 29]; "Ніколи цьому 
не бути! Зрозуміла?" – гарикнув він з 
такою силою, що Ярині здалося, її зараз 
оглушить [3: 258]; Вона [Соня] чула, як 
Тихон збирається, роздратовано 
погиркуючи на служку [3: 116]; Уже за 
якусь хвилину ті ненависні сильні руки 
знову вхопили її, почувся тріск тканини, 
котру розривають, Мазуревич 
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шматував її сукню. "Ні!" – загарчала 
Маруся [3: 64]. 

Варіативність мовних засобів для 
опису особливостей мовлення як реакції 
на гнів виявляємо в образних 
словосполученнях із предикатами 
мовити, витискати ʻвимушено, через 
силу говоритиʼ [8: 1: 510] та 
фразеологізмом крізь зуби ʻнеохоче, 
невиразно, ледве розтуляючи рота, з 
незадоволеннямʼ [10: 1: 348]: "А ще в 
мене погане передчуття", – ледь не 
крізь стиснуті зуби мовила Маруся 
й, кинувши неприязний погляд на 
Тихона, пішла до воза… [3: 57]; 
Принижена, розбита та розтоптана, 
вона [Маруся] тільки того й могла, що 
поглянула на нього сповненими 
ненависті очима й витиснула крізь 
зуби: "Та будь же ти проклятий!" [3: 
65]. Інтенсивність вияву гніву 
підкреслено метафорою плюватися 
вогнем, де дієслово плюватися вжито 
в значенні ʻвиявляти незадоволення, 
обурення з приводу чого-небудь, огиду 
до чогось’ [8: 6: 598]: Мазуревич 
плювався вогнем [3: 261]. 

Сполучення атрибутивів лютий, 
глухий, стримуваний, різкий, 
неприємний із лексемою голос 
маркують інтенсивність прояву 
емоційної реакції: "Вечеря", – перебив 
його [Тихона] лютий голос Галини… [3: 
246]; Він [Тихон] полишався стояти на 
тому порозі, величний, як справжній 
пан, незважаючи на те що не мав і 
краплі панської крови. А ще лютий. А 
коли заговорив нарешті, голос його 
видався глухим від стримуваної злості 
[3: 129]; "Хто, хто дозволив тобі 
слідкувати за мною?" – По-зміїному 
засичав його стримуваний голос [3: 
131]; Марфа ненавиділа [свекра], 
відчайдушно ненавиділа й пику його 
вгодовану, погану, і голос його різкий, 
неприємний [3: 26]. 

У поданому далі контексті фіксуємо, 
що гучність голосу як реакція на гнів не 
є визначальною, бо емоційний стан 
людини засвідчує манера мовлення: Він 
тихо, неголосно все це сказав, та 
така погроза в голосі тім його 
залунала, що Маруся зрозуміла все 

одразу, не дотямивши того раніш… У 
голосі Тихона чувся вирок для неї. 
Невблаганний вирок смерті [3: 60]. 
Прислівники тихо, неголосно вказують 
на беземоційність мовлення Тихона 
Мазуревича, однак емотивність 
досягається через образний опис його 
голосу, у якому залунала погроза, 
чувся вирок смерті.  

Емоція люті людини спричинює 
відчуття власної сили та надмірної 
енергії, і чим сильніший гнів, тим більша 
потреба у фізичній дії, у мобілізації 
енергії, у руховій активності. Зокрема, 
виявами емоції гніву персонажів роману 
є різкі, поривчасті рухи тіла, швидка 
зміна напряму руху, безладне 
переміщення в різних напрямах. Цей 
емоційний стан передано в тексті за 
допомогою дієслів пручатися, рватися, 
бігати, метатися, вештатися, 
прислівників відчайдушно, 
оскаженіло, а також через порівняння 
роздратованої людини з поведінкою 
великих хижих звірів (тигра, дикої 
кішки, пораненої левиці) або скаженої 
собаки: Вона [Галина] пручалася, 
рвалася з його рук, відчайдушно та 
оскаженіло, мов поранена левиця … 
[3: 214]; "Ти міг стримано поводитись 
хоч у присутності чужих людей?" – 
запиталася [Софія], повернувшись до 
вітальні, де Тихон бігав із кутка в 
куток, мов той тигр у клітці [3: 
149]; Поліна дикою, ошпареною 
кішкою металася по своїй розкішній 
кімнаті… [3: 201]; [Олекса] скаженим 
собакою вештався посеред чужих 
могил [3: 11]. 

У наступному контексті 
спостерігаємо, що реакцією людини на 
гнів може бути протилежний стан – 
утрата рухомості тіла: Свою першу 
нагороду він [Тихон], узяв у ту ж ніч, 
узяв силою, притискаючи до себе тіло 
Галини, задерев’яніле від ненависті 
та огиди. Та навіть і така, дерев’яна 
від ненависті, вона була йому жадана 
й необхідна… [3: 220]. Для опису 
нерухомого стану зґвалтованої жінки 
письменниця вживає в переносному 
значенні ад’єктиви дерев’яний, 
задерев’янілий, а також дає 
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безпосередню вказівку на те, що 
нерухомість тіла зумовлено почуттям 
ненависті.  

Дарина Гнатко описує випадки 
порушення когнітивних процесів, які є 
реакцією на сильний гнів, із-поміж них – 
позбавлення ясності розуму, свідомості, 
зору. Утрату здатності ясно мислити і 
сприймати передано словосполученнями 
затьмарення розуму, заслати / 
застилати очі / зір туманом: Ця 
думка змушувала його холонути від 
страху й до затьмарення розуму 
ненавидіти цю розгодовану бабу [3: 
108]; Злість і ворожість на Гаврилюка 
та батька, ненависть до них та відчай 
від смерті Панаса – усе те … заслало 
очі туманом, щільним та мов 
пекучим… [3: 277]; Вона [Софія] вже 
майже не відчувала того болю, туман 
засліпливої ненависті застилав 
зір… [3: 278]. 

Окремі контексти в романі містять 
описи протікання емоції гніву, його 
динаміку, стадії вияву, а також 
маркують глибину й силу інтенсивності 
відчуття емоції. Наприклад, виразником 
початку емоційного стану ненависті 
персонажа є дієслово почати: Ті мрії 
допомогли йому не помічати … завжди 
п’яного батька, якого Тихон почав 
ненавидіти тихою, потайною 
ненавистю ще років з п’яти, коли 
отримав такого поличника важкою 
батьковою рукою, що кров заюшила в 
нього з носа [3: 36]. А наступні контексти 
ілюструють наростання сили та глибини 
емоції, для цього письменниця вживає 
предикати глибшати, сильнішати, 
прислівник ще при формі вищого 
ступеня порівняння сильніше: Тоді він 
ненавидів його за той поличник, але 
ненависть із роками не зникала, вона 
тільки глибшала й сильнішала, 
перетворюючи для нього рідного батька 
на зовсім чужу людину [3: 36]; Батько 
продовжував пиячити без пробудку…, і 
за це Тихон ненавидів його ще 
сильніше [3: 37]. 

 Як зазначають психологи, емоція 
гніву може породжувати агресивну 
поведінку. Прояви люті персонажів, які 
супроводжуються вираженням фізичної 

агресії, письменниця змальовує за 
допомогою дієслів з агресивною 
семантикою – вдарити, придушити, 
вбити, словосполучення жадати 
смерті: "Хто цей нещасний?" – 
запитала вона з такою жалістю, 
поглянувши на дурнувату пику Орхипа, 
що Тихон одразу ж відчув нестерпне 
бажання вдарити її [3: 98]; [Тихон] … 
відчував до них [панів] таку 
ненависть, що кортіло придушити 
їх, усіх до одного, тільки за те, що вони 
від народження мали все, чого він сам 
був полишеним [3: 136]; Той, заради 
котрого Панаса було й вбито, він ось 
тут, нахабно хапає її, уже мов належну 
йому, ніби не помічаючи ні її холодності, 
ні огидливого виразу обличчя, не 
розуміючи, що ненавидить вона його 
зараз так сильно за смерть Панаса, 
що взяла і вбила б, аби не радів чужій 
смерті, не радів чужому горю… [3: 277]; 
Тихон ненавидів стару пані найбільше, 
викохавши ту ненависть свою до 
такого ступеня, що вже почав 
жадати лише одного – смерті пані 
Барбари [3: 105]. Слова і сполучення 
такий, до такого ступеня, так сильно 
в поданих контекстах інтенсифікують 
емоцію гніву.  

Американський психолог К. Ізард 
стверджує, що "дія, яка відбувається в 
гніві, є спільною функцією емоційного 
переживання і когнітивної оцінки 
ситуації", остання "призводить до 
придушення чи пом’якшення тенденції 
до дії" [5: 259]. Аналіз тексту засвідчує, 
що письменниця неодноразово подає 
описи намагання персонажів 
контролювати гнів, стримувати його 
зовнішній прояв, терпіти невдоволення 
для досягнення поставленої мети, 
докладаючи при цьому певних зусиль та 
не виявляючи будь-якої агресії. 
Вербалізаторами регуляції емоції є 
дієслова приховувати, стримуватися, 
терпіти, а маркером докладання 
великих зусиль для оволодіння нею – 
прислівник ледь: На Тихона поглянули 
холодні, світло-сірі очі дворецького 
Льохвицьких, і скільки в тім погляді було 
зверхності та пихи, що Тихон ледь 
стримав себе, аби не кинутися на 
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цього діда… [3: 81]. Про раптове 
охоплення емоційним станом та 
намагання відразу його приховати 
сигналізують прислівники умить, 
одразу: Тихон умить відчув, як 
охоплює його злість, але одразу ж 
приховав її. Ні, треба терпіти, поки 
терпіти [3: 86]; Тихон добре все 
пам’ятав. Пам’ятав ту осінь, коли вона 
[Софія] сказала, що має намір з ним 
розлучитися, і як він хотів одразу ж 
убити їх обох, і та лють його ледь не 
змусила накоїти дурниць. Ні, він змусив 
себе потерпіти [3: 203].  

На раптовість охоплення емоцією, 
неконтрольованість її вказує також 
прислівник раптом: Ярина раптом 
розлютилася [3: 328]; Мазуревич 
раптом геть озвірів [3: 213]. 
Вербалізаторами загострення чи 
посилення гніву, настання емоційного 
приступу є лексема напад у поєднанні з 
емотивними назвами: Льохвицька 
нахмурилася. "Бідненький", – промовила 
вона ледь не зі слізьми на очах, 
викликаючи в Тихона гострий напад 
роздратування та злості [3: 98]; Він 
був здатним до жорстокості та 
нападів люті… [3: 28].  

Наміри приховати вбивство як 
наслідок агресії призводять до втрати 
людиною здатності відчувати що-
небудь, зберігати при цьому спокій і 
навіть отримувати задоволення від 
антилюдського звірства. На тлі 
широкого контексту або описуваної 
ситуації мовними маркерами жорстокої 
поведінки людини є словосполучення з 
предикатами не відчувати, не мати у 
поєднанні з заперечною часткою ні та 
назвами емоційних станів (нервування, 
напруження, хвилювання, жаль, 
страх) або із займенником нічого: 
Тихон, незважаючи на те що мав скоїти 
злочин, обірвати життя цих двох, що 
сиділи зараз поряд нього біля вогнища, їв 
залюбки. Ні нервування якогось, ні 
напруження він не відчував, мов 
збирався не людей життя полишити, а 
звіряток якихось. Спокійний, навіть 
вдоволений, кидав він короткі погляди 
на воза, туди, де причаїлося його 
омріяне щастя [3: 57]. У поданому 

контексті Дарина Гнатко описує 
спокійний, навіть вдоволений стан 
Тихона Мазуревича перед убивством 
через асоціацію різних за причиною 
ситуацій за допомогою порівняння – мов 
збирався не людей життя полишити, а 
звіряток якихось. А в наступному 
контексті письменниця вказує на 
логічну невідповідність у діях Тихона, 
який уперше відбирав життя в людини: 
Ні, хвилювання, ні жалю, ані тим 
паче страху він [Тихон] зараз не 
відчував, хоча вбивати вбивав 
уперше… [3: 58]. 

Ще більшу жорстокість Тихона 
Мазуревича відображає сценарний опис 
смерті його дружини:  Ті дві години, що 
Соня пролежала на холодній долівці 
балкона, Тихон простояв за дверима й 
нічого не відчував, окрім втіхи. 
Життя з нею не було для нього 
обтяжливим, і він не вбивав би її, не 
почни вона отак поводитись. Та жалю 
не було, навіть тоді, за дві години, коли 
піднімав її на руки, геть непритомну, і 
відносив до ліжка, відігріваючи, аби не 
виникло підозри [3: 204]. В 
аналізованому контексті жорстокість 
Тихона досягає найвищого ступеня: він 
нічого не відчував, окрім втіхи, коли 
спостерігав із теплої кімнати за тим, як 
помирає на морозі його хвора дружина, 
жалю не було в нього й після скоєного 
ним злочину. 

Ворожі наміри людина ховає дуже 
глибоко в серці, яке є містилищем 
поганих задумів і грішних думок. 
Використовуючи словосполучення з 
глибин серця, письменниця образно 
описує внутрішні переживання Тихона 
Мазуревича перед убивством: І з самих 
глибин його серця та єства почала 
виповзати темною змією думка про те, 
що єдина можливість для нього наразі 
доскочити своєї мрії – то вбити 
Попільного, і його сестру також [3: 52]; 
Ніколи в житті до цього в Тихона не 
було думок про вбивство, аж ні, 
випливло це бажання з потаємних 
глибин серця, і він прийняв його, 
прийняв спокійно та як таке, що 
належне, що міг він зробити [3: 58].   
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Поряд із засобами номінації та 
дескрипції емоції гніву Дарина Гнатко 
використовує в досліджуваному тексті й 
засоби для її вираження, зокрема 
вигуки, емотивно-оцінну лексику та 
прокляття, які характеризуються 
здатністю виражати ступінь 
напруженості емоційного стану 
персонажа. З’ясувати причину гніву 
людини у випадках застосування 
виражальних засобів мови допомагає 
контекст або описувана ситуація.  

Прояв негативної емоції гніву 
персонажів інтенсифікує емоційний 
вигук тьху, хоча поза контекстом він 
здатний виражати й позитивні емоції, 
сигналізуючи лише про тон емоції та не 
вказуючи на її тип. Наприклад, у фразі 
Старий Зосима, як тільки побачив його 
[Тихона] вперше, так і плюнув: "Тьху, не 
моєї породи!" [3: 27] вигук тьху підсилює 
прояв негативної емоції гніву, 
викликаної незадоволенням діда Зосими 
зовнішньою несхожістю з ним його 
внука Тихона, що стає зрозумілим із 
ситуації, описуваної автором.  

Зміст наступного контексту засвідчує 
роздратування, невдоволення головного 
персонажа твору через необхідність 
спілкування з простолюдином 
Шлапаком, простим, смердючим 
мужиком, чиї потискання, дотик 
брудних, засалених пазурів, 
панібратське ставлення були 
неприємними для Тихона: Нічого 
приємного він [Тихон] у цім знайомстві 
не вбачав, але Шлапак цей був йому 
людиною потрібною, тому доводилося 
перетерпати й потискання це, і дотик 
брудних, засалених пазурів, і 
панібратське ставлення простого, 
смердючого мужика. Тьху, гидота! [3: 
198]. Як засвідчує поданий приклад, 
одночасно з емоцією гніву активуються 
такі емоції, як огида та зневага, які 
формують комплекс емоцій ворожості. 
Негативно забарвлює ввесь контекст 
значення лексеми гидота ʻте, що 
викликає огиду’ [8: 2: 60], ужитої як 
лайливе слово при вигукові в окличному 
реченні "Тьху, гидота!". Використання 
письменницею комбінації лексико-
семантичних (вигук, лайлива лексика) і 

синтаксичних (окличне речення) засобів 
у межах мікроконтексту сприяє 
інтенсифікації емоційного стану 
персонажа в описуваній автором 
ситуації. 

В описах мовленнєвих висловлювань 
подекуди натрапляємо на вигукові 
фразеологізми на зразок: до біса / 
дідька, якого дідька, забирайся до 
дідька, у складі яких наявна лексика на 
позначення надзвичайних істот, що 
втілюють зло; у тексті їх ужито як лайку 
для вираження інтенсивності прояву 
незадоволення людини чимось або 
кимось: "До біса його все!" 
Розлютившись, він [Тихон] ухопив 
стілець і з такою силою пожбурив у 
стіну готельного номера…, що луна 
пішла коридором [3: 35]. Емоційний 
стан гніву в наведеному контексті 
репрезентовано не тільки лайливим 
висловом, а й описом стану та 
супровідних дій персонажа – 
розлютившись, ухопив стілець, 
пожбурив у стіну готельного номера. 

В іншому контексті – "Якого дідька 
ти оце верзеш?" – грубо вилаявся він 
[Тихон], і чорні очі його зле заблищали. 
Соня бачила погрозу в цих очах, навіть 
смерть власну там бачила, але страху 
не відчувала зовсім, навіть якби й мала 
[3: 193] – емоційний стан злості Тихона 
виражено негативною фразою якого 
дідька, описом його дій – грубо вилаявся 
та емоційного стану – чорні очі його зле 
заблищали, а також описом відчуття 
Софії, якій адресовано запитання та 
гнів чоловіка, – бачила погрозу в цих 
очах, навіть смерть власну там 
бачила, страху не відчувала зовсім. 

Сильне психологічне напруження 
людини, викликане емоцією гніву, у 
тексті твору часто репрезентовано 
інвективною лексикою, яка охоплює 
лайливі та образливі слова, що є 
проявом неетикетної комунікативної 
поведінки людини, її вербальної агресії. 
Нариклад, мовлення старого Зосими, 
діда Тихона Мазуревича, рясніє 
образливою лайкою (ледащо, злидота 
ледача, голота нечесана, злодюга), 
адресованою невістці Марфі: "Уставай, 
ледащо, – прошепотів [Зосима] їй на 
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вухо, боляче вхопивши за руку. – Чи до 
обіду думаєш весь час рутити? У мене в 
хаті треба працювати, а не задарма 
хліба їсти. Понабирав той Улас 
злидоти ледачої…" [3: 23]; Замовкни, 
голото нечесана. Хто ти така тут, 
аби зі мною суперечки заводити? Ти 
тут ніхто й ніким полишишся. Працюй, 
поки не вигнав! [3: 24].  

В авторських описах внутрішнього 
мовлення розгніваного Тихона 
Мазуревича (письменниця вдається до 
такого художнього прийому, щоб 
розкрити справжнє ставлення головного 
персонажа твору до людей, яких він 
зневажає й ненавидить) також фіксуємо 
інвективи на зразок телепень, дурепа, 
божевільна, нікчема, якими він 
називає односельця Сашка, дружину 
Софію й навіть рідного батька: А чим 
відрізнялася незнайома поки ота панна 
Софія від дівчат у Зарудді чи жіночок у 
Кременчуці? Та аж нічим, коли змогла 
закохатися в отого телепня Сашка [3: 
53]; Наївна, блаженна дурепа [Соня] [3: 
100]; Нащо ти поперлася до того клубу, 
божевільна? Нащо?... [3: 131]; Його 
мати колись покохала батька, того 
нікчему, який покалічив життя не 
тільки їй, а і йому – Тихону [3: 43]. 

У мовленні персонажів твору жіночої 
статі, які відчули на собі 
недоброзичливість, жорстокість, 
знущання чоловіків, зафіксовано такі 
лайливі зневажливі слова з 
викривально-негативною оцінкою, як: 
убивця, іуда / йуда, зрадник, нелюдь, 
ірод, мучитель, ворог: "Ти, ти 
нелюдь!" – волала вона [Поліна]…, і 
Тихон її майже ненавидів. – Ти ж з мене 
всю кров мою висмоктав, ти саме 
життя з мене висмоктуєш… [3: 147]; 
Що, невісточко, засуджуєш мене?... А я 
ж, може, вперше за довгі роки воленьки 
медяної то вдихнула, вільною від того 
ірода зробилася [3: 31]; Убивця, 
убивця! Господи, я дозволила жити 
поряд себе негіднику, котрий убив 
колись кохану мою людину й не 
захистила того, іншого [3: 193–194]; 
Йуда клятий, убивця! [3: 22]; То вбий 
краще, Іудо, зраднику! [3: 206]. У 
поданих прикладах емотивно-смислову 

тональність висловлювань персонажів 
підсилюють синтаксичні експресивні 
засоби, зокрема повтори слів та окличні 
речення. 

У досліджуваному тексті функцію 
інвективів виконують також зооніми – 
назви різних тварин, яким приписують 
недоліки характеру чи поведінки 
людини. Для вираження емоції гніву, 
ненависті в мовленні персонажів наявні 
емоційно-експресивні лексеми 
тварюка, звірина з яскраво вираженою 
конотацією ворожості, неприязні. 
Наприклад, Оксана свого покійного 
чоловіка Зосиму називає тварюкою, а 
онука Тихона – звіриною малою: Ота 
тварюка, що сьогодні в землю була 
зарита, вона ж мене силоміць сюди 
привезла, пригрозила, що за борговий 
вексель мого брата рідного до в’язниці 
кинуть, якщо я не стану його дружиною 
[3: 31]; Твій синок, отой Тихон, ота 
звірина мала, чи ж бачиш ти, що 
зростає в тебе повна подоба Зосими? [3: 
32]. Як бачимо, саме зміст усього 
контексту допомагає з’ясувати причину 
неприязні жінки до чоловіка, який 
примусив стати його дружиною, а 
також до онука, схожого на ненависного 
чоловіка.  

У тексті роману контекстно 
негативного забарвлення набувають 
зооніми індик, мавпа, кротиха, свиня, 
хробак, а також стилістично нейтральні 
слова сало, полька, які набувають 
коннотативно зумовленого значення в 
мовленні знервованої людини, нездатної 
контролювати емоцію гніву, 
роздратування, обурення, зневаги. У 
власне авторських ремарках та в описах 
внутрішнього мовлення головного 
персонажа твору значення цих слів 
підсилено низкою одиничних епітетів 
(старий, товстий, клятий, панський) 
або їх комбінацією: Старий індик 
[дворецький] покривився, мов кислицями 
обжерся [3: 82]; Та нічого, ще настане, 
зійде під сонцем той день, коли Тихон 
увійде в цей дім господарем, і тоді оця 
стара мавпа [дворецький] буде 
лащитися біля його ніг… [3: 82]; Стара 
кротиха [пані Барбара], винюхала 
таки, що йому потрібно – не її 
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дорогоцінна та онученька, а те, що вона 
мала у своїм володінні [3: 108]; Тихон 
спокійним, байдужим поглядом зиркнув 
на високу, дорідну постать пані 
Барбари, цинічно подумавши про те, що 
світ не надто багато й втратить, коли 
його покине оця свиня в шовках і 
діамантах, яка тільки й знала, що 
напихатися з ранку та до вечора [3: 
108]; І ворогом тим була стара клята 
полька. Пані Барбара [3: 105]; А що, як 
оце товсте панське сало [пані 
Барбара] таки переможе, нацькує на 
нього Софію так, що та, незважаючи на 
всі свої почуття до нього, відмовиться 
стати його дружиною [3: 108]. 

Функцію лайливих слів, уживаних для 
образливої номінації персонажів чи 
звернення до них, виконують у тексті 
твору також лексеми, які є назвами 
міфічних істот, як-от: відьма, упир, 
чудовисько. Сердячись на Марусю 
Попільну, Тихон Мазуревич називає її 
синьоокою відьмою: Треба було скоріше з 
усім цим покінчувати, допоки синьоока 
відьма не встигла нацькувати на нього 
Попільного [3: 53–54]. Поліна 
Войховська, вимагаючи від Тихона 
одруження з нею, під час однієї сварки 
називає його упиром, чудовиськом. 
Переносне значення цих лексем (упир – 
людина, ʻяка мучить або нещадно 
експлуатує залежних від неї людей’ [8: 1: 
288], чудовисько – людина ʻз 
негативними моральними якостями, 
надзвичайно жорстока, люта̕’[8: 11: 375) 
актуалізовано в контексті: Безсердечна, 
бездушна тварюко! Ти ж упир, 
чудовисько, що в лиху годину увійшло 
до МОГО ЖИТТЯ [3: 147].   

У тексті твору для експлікації емоції 
гніву письменниця поряд із лайливими 
та образливими словами використовує 
прокляття. В. Сліпецька під прокляттям 
розуміє "різновид паремії, що 
адекватний до лайливого вислову, 
зловісне побажання, вияв осуду, 
ненависті, обурення, невдоволення, 
досади, відчаю, за допомогою якого 
людина вербалізує свої негативні емоції і 
почуття з метою їх часткової 
нейтралізації" [7: 198]. Отже, за 
допомогою прокляття людина прагне 

зменшити емоційне напруження, 
послабити стресовий стан, що виникли 
під впливом негативних емоцій.   

Письменниця у творі тричі 
звертається до проклять. Усі вони 
адресовані жінками одній людині – 
Тихону Мазуревичу. Зокрема, Маруся 
Попільна, яка втратила свого брата, 
зґвалтована й убита Тихоном, проклинає 
його перед своєю смертю: Та будь же ти 
проклятий! Нехай буде проклятим і все 
життя твоє й роду твого поганого! 
Проклинаю тебе своєю неповинною 
кров’ю, котру ти збираєшся пролити, 
вовкулако! … Проклинаю тебе, убивце, і 
весь твій рід! [3: 65]. Як свідчить 
контекст, прокляття дівчини виражає 
зловісні побажання нещастя та лиха 
Тихонові та всьому роду Мазуревичів. 
Емоційну напругу в контексті 
підкреслено комбінацією окличних 
речень, уживанням лайливих слів 
вовкулака, убивця, фразеологізмів будь 
проклятий, нехай буде проклятим, 
повторів лексеми проклинаю. Для 
номінації суб’єкта конфлікту, якому 
адресовані прокляття, авторка 
використала лексему убивця з 
викривальною семантикою, а звернення 
до назви міфічної істоти мотивоване 
народними уявленнями про людину-
вовкулаку, яка обертається у вовка й 
має неабияку жорстокість.  

Двічі проклинає Тихона Мазуревича 
його дружина Софія Льохвицька. 
Уперше вона посилає прокляття вбивці, 
коли дізнається від Тихона про смерть 
свого нареченого Саші Попільного: Та 
бодай би проклятий був той, хто підняв 
руку на мого Сашу. Грішно клясти, та 
нехай рука йому та віднадиться [3: 67]. 
Перша частина висловлювання містить 
традиційну мовленнєву формулу 
побажання зла: та бодай би проклятий 
був, а друга частина – авторський вислів 
нехай рука йому та віднадиться, який 
близький за значенням до подібних: 
відсохли б / хай відсохнуть руки [8: 1: 
637], бодай / хай, нехай руки 
повсихають / повсихали [8: 6: 693] та 
виражає побажання зла кому-небудь. 
Ужита автором розмовна лексема 
віднадитися втрачає в поданому 
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контексті первинне значення ʻвідвикати 
кудись ходити, десь бувати, що-небудь 
робитиʼ [8: 1: 610], набуваючи нового – 
ʻвтратити здатність рухатися, діяти’. 

Здогадавшись про те, що Мазуревич 
заподіяв смерть невинній людині, Софія 
вдруге проклинає Тихона: Убивця, 
убивця! Господи, я дозволила жити 
поряд себе негіднику, котрий убив 
колись кохану мою людину й не 
захистила того, іншого. Убивця, бодай 
би ти був проклятий! [3: 193–194]. 
Емотивність контексту досягається 
комбінацією мовних засобів, зокрема 
повторів, звертань, експресивної 
лексики, усталених формул зловісного 
побажання, які вербалізують різкий 
осуд, велике обурення, ненависть Софії 
до чоловіка.  

Висновки й перспективи 
дослідження. Дарина Гнатко в романі 
"Мазуревичі. Історія одного роду" 
експлікує емоцію гніву за допомогою 
номінативних, дескриптивних і 
виражальних мовних засобів. Пряму 
номінацію емоційного стану 
об’єктивовано за допомогою іменників, 
які різняться відтінками значень, а 
також дієслів, прикметників, 
дієприкметників і прислівників.  

Найчастіше письменниця вдається до 
опису мімічних, просодичних і 
кінетичних реакцій персонажів на 
емоцію гніву, широко використовуючи 
при цьому лексико-фразеологічне 
багатство мови, метафори та епітети, 
засоби персоніфікації та порівняння.  

В описах емоційного стану 
персонажів авторка передає глибину 
переживання емоції та інтенсивність 
емоційних реакцій. Мовними 
маркерами інтенсивності емоції гніву є 
прислівники, ад’єктиви-епітети, форми 
ступенів порівняння, підсилювальні 
частки. У зображенні емоційного стану 
гніву письменниця неодноразово описує 
спроби оволодіння емоцією та контролю 
емоційних реакцій. 

Експресія змалювання емоції гніву 
досягається завдяки використанню в 
мовленні персонажів твору, у їхній 
комунікативній поведінці вигуків, 
емотивно-оцінної лексики, проклять, які 

належать до виражальних засобів 
напруженості емоційного стану.  

Перспективи досліджень убачаємо у 
здійсненні порівняльного аналізу 
номінативних, дескриптивних та 
виражальних засобів мовного втілення 
різних емоції та почуттів людини на 
матеріалі творів українських 
письменників.  
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НОМІНАЦІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ 

А. А. Плечко* 

У статті розглянуто номінацію корисних копалин у середньополіських говірках, оскільки 
традиційна народна культура поліського ареалу – цінний матеріал для наукових студій у 
різних галузях наук. Джерельним підґрунтям дослідження слугували власні польові записи, 
зроблені автором у 55 говірках Житомирщини, півночі Рівненщини та Київщини. 
Проаналізовано й узагальнено матеріали сучасних досліджень про українську термінологію 
земних надр, здійснено системний опис традиційних найменувань корисних копалин у 
середньополіських говірках на основі аналізу цілісного культурного тексту. Основними 
методами дослідження обрано описовий, за допомогою якого репрезентовано зібраний 
методом польового дослідження матеріал діалектних текстів, та порівняльний. У процесі 
аналізу розповідей респондентів констатовано різноманітність назв корисних копалин на 
території Середнього Полісся: глина, вапно, руда, торф, каміння, пісок тощо та важливе 
значення місцевих земних надр у людській життєдіяльності. Скласифіковано матеріал 
досліджуваної тематичної групи лексики "Номінація корисних копалин", виокремлено основні 
лексико-семантичні групи: ЛСГ назв корисних копалин у середньополіських говірках; ЛСГ назв 
обрядових дій, пов’язаних із добуванням корисних копалин; ЛСГ атрибутивних ознак, 
характеристик корисних копалин; ЛСГ назв місць розташування покладів корисних копалин. 
Представлені фрагменти текстів про земні надра засвідчують збереження найменувань 
корисних копалин у середньополіських говірках, мотивацію поліських назв населених пунктів 
залежно від номінації місцевих родовищ. 

 

Ключові слова: середньополіські говірки, культурні тексти, номінація корисних копалин, 
номінація природних надр, тематична група лексики, лексико-семантичні групи. 

 

NOMINATION OF MINERAL RESOURCES IN THE MIDDLE POLISSIA 
DIALECTS 

Plechko A. A. 

The article considers the naming of minerals in the Middle Polissia dialects, since the traditional 
folk culture of the Polissia area remains a valuable material for scientific research in various 
branches of science. The studies have been based on the author’s field records obtained from 55 
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dialects of Zhytomyr Oblast, the north of Rivne Oblast and Kyiv Oblast. Current research materials 
concerning Ukrainian terminology for the earth’s interior have been analyzed and generalized; 
system description for traditional beliefs about mineral resources in the Middle Polissia dialects has 
been conducted on the basis of analysis of integrated cultural text. The main research methods 
include descriptive method, by which collected field records of dialect texts have been represented, 
and comparative method. During the analysis of the respondents’ narrations variety of terms for 
mineral resources designation on the territory of the Middle Polissia has been determined: clay, lime, 
ore, peat, rocks, sand, etc. The significance of the local earth’s interior in the human activity has been 
proved. The material of the research lexical clusters "Mineral nomination" has been classified, the 
main lexico-semantic groups have been identified: lexico-semantic group of mineral resources names 
in the Middle Polissia dialect; lexico-semantic group for designation of ceremonial actions connected 
with mineral extraction; lexico-semantic group of attributive characteristics of mineral resources; 
lexico-semantic group for designation of location of mineral resources deposits. The presented 
fragments of texts about the minerals indicate the preservation of mineral names in the Middle 
Polissia dialects, the motivation of names of localities depending on the local deposits of minerals. 

 
Keywords: Middle Polissia dialects, cultural texts, mineral nomination, naming of Natural 

Resources, thematic vocabulary group, lexico-semantic group. 
 

 
Постановка проблеми. Надра землі 

здавна привертали увагу не лише 
фахівців: гірників, геологів, 
геодезистів, а й краєзнавців та 
лінгвістів. У І половині ХХ ст. був 
опублікований словник геологічної 
термінології українського геолога, 
географа, педагога П. А. Тутковського 
[19]. У кодексі України "Про надра" 
розділ І, глава 1, стаття 1 зафіксовано 
визначення: "Надра – це частина 
земної кори, що розташована під 
поверхнею суші та дном водоймищ і 
простягається до глибин, доступних 
для геологічного вивчення та 
освоєння…" Далі за текстом цього 
Кодексу (розділ І, глава 1, стаття 5): 
"Родовища корисних копалин – це 
нагромадження мінеральних речовин в 
надрах, на поверхні землі, в джерелах 
вод та газів, на дні водоймищ, які за 
кількістю, якістю та умовами 
залягання є придатними для 
промислового використання…" [15]. У 
тлумачному словнику сучасної 
української мови (далі – СУМ) лексеми 
копалини та корисні копалини 
потрактовано відповідно: ʻКопалини – 
природні мінеральні утворення, що їх 
видобувають із надр землі. Корисні 
копалини – природні мінеральні 
утворення неорганічного та 
органічного походження (руда, вугілля, 
нафта тощо), що їх видобувають із 
надр землі і використовують у 

народному господарстві՚ [9: 572]. 
Залежно від того, для чого 
використовують корисні копалини, їх 
поділяють на групи: будівельні (каолін, 
глина, вапняк, кварцит, граніт, 
лабрадорит та ін.), паливні (торф, 
нафта, газ, вугілля тощо), рудні (нікель, 
олово, ванадій, пегматит, титаністий 
залізняк та ін.) [7; 16]. У ХХІ столітті не 
втрачає актуальності проблема 
збирання та накопичення інформації 
про традиційну народну культуру 
поліського ареалу, оскільки вона є 
цінним матеріалом для наукових 
досліджень у різних галузях наук. 
Розвідок діалектного або 
етнолінгвістичного характеру про 
корисні копалини нам не вдалося 
проаналізувати з огляду на їх 
відсутність, окрім декількох номінацій 
корисних копалин у словнику 
західнополіських говірок Г. Л. 
Аркушина та словнику–довіднику В. В. 
Жайворонка [1; 12]. Отже, актуальність 
нашого дослідження зумовлена 
недостатньою вивченістю сучасного 
стану середньополіських найменувань 
корисних копалин.  

Мета статті – проаналізувати 
найменування корисних копалин у 
традиційній культурі мешканців 
Середнього Полісся. Поставлена мета 
передбачає виконання таких завдань: 
здійснити системний опис традиційних 
найменувань корисних копалин у 
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середньополіських говірках на основі 
аналізу цілісного культурного тексту; 
порівняти функціонування назв 
корисних копалин у лексикографічних 
джерелах та сучасній культурі 
поліщуків; здійснити класифікацію 
досліджуваних номенів. Об’єктом 
дослідження є найменування корисних 
копалин у середньополіських говірках. 
Предмет наукового опису – 
номінативні та семантичні процеси в 
системі середньополіських 
найменувань корисних копалин. 
Методи дослідження. Основним 
методом дослідження було обрано 
описовий, за допомогою якого 
репрезентовано зібраний методом 
польового дослідження матеріал 
діалектних текстів, а також 
порівняльний. 

Джерельним підґрунтям 
дослідження слугували власні польові 
записи, зроблені автором у 55 
середньополіських говірках 
Житомирщини, півночі Рівненщини та 
Київщини. 

Аналіз основних досліджень і 
публікацій із зазначеної проблеми. 
На зламі ХХ та ХХІ століть з’являються 
сучасні дослідження термінології 
земних надр: мінералогічну 
термінологію української мови 
досліджували Н. І. Овчаренко та М. О. 
Вакуленко [6; 17], геологічну – Р. Г. 
Вовченко, М. П. Годована [8; 11], 
гірничу номенклатуру та 
лексикографію мінералогічних термінів 
– В. С. Білецький [2; 3; 4], 
В. О. Гнєушев [10], Г. Д. Горванко, 
В. Г. Омельченко [3].  

Краєзнавець, директор Поліського 
природного заповідника С. М. Жила в 
книзі "Свята Земля Дерев", описуючи 
промисли поліщуків, зазначає: 
"Більшість населення Полісся були 
причетні до виплавки заліза <…> 
Практично всі населені пункти 
навколо Поліського заповідника – це 
рудні: Руднище, Рудня Кованка, Рудня 
Перганська, Рудня Хочинська <…> а 
залізо було в десять разів дорожче від 
золота…" [13: 15]. Дослідник 
Овруччини С. Д. Бондаренко в 

історичному нарисі про древлянські 
землі також зауважує: "Прадавні 
жителі нашого краю одні з перших в 
Європі освоїли виробництво металу з 
місцевих болотних руд, що мільйонами 
тон залягали в надрах краю…" [5: 5]. 
Освітянка Т. О. Котенко називає 
Житомирщину "українським Уралом в 
мініатюрі та українською скарбницею 
корисних копалин", оскільки саме на 
цій території знайдено найбільше в 
Україні корисних копалин. Дослідниця 
підкреслює, що "обласний мінерально-
сировинний потенціал представлений 
511 родовищами корисних копалин, з 
яких нині розробляється понад 200 
ділянок" [16]. 

Загалом надра Житомирщини 
вміщують у собі велику кількість 
різноманітних корисних копалин, 
основними серед яких є торф, метали, 
нерудна сировина, сировина для 
меліорації кислих ґрунтів, буре вугілля, 
мінеральна сировина для виробництва 
різних будівельних матеріалів [14]. 
Житомирська область володіє добре 
розвиненою сировинною базою 
будівельних матеріалів і містить 282 
родовища корисних копалин, які 
застосовують у будівництві. До 
розробки залучено майже 90 родовищ. 
В області є 4 родовища кварцового 
піску для виробництва скла, видобувні 
роботи на яких сьогодні припинились 
[14]. 

Перспективними є родовища торфу 
на Житомирщині: 46 розвіданих 
родовищ, при цьому деякі родовища 
складаються з декількох ділянок, то 
всього на території області понад 60 
розвіданих ділянок торфу, до 10% усіх 
родовищ зосереджені в Олевському 
районі [18]. Полісся повністю 
забезпечено будівельним піском, також 
володіє добре розвиненою сировинною 
базою облицювального каменю. У 
межах її території на сьогодні 
розвідано 85 родовищ кристалічних 
порід (граніти, лабрадорит, габро, 
перекристалізовані вапняки тощо) [14]. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Під час збирання 
польового матеріалу респонденти 
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відповідали на такі питання: Які 
корисні копалини є у вашій місцевості? 
Чи давні поклади заліза (руди, торфу) 
на вашій території? Їх походження. Які 
повір՚я пов՚язані з цим явищем (про 
поклади заліза (руди, торфу)? Де їх 
використовували в давнину? Яка була 
технологія добування заліза (руди, 
торфу) в давні часи? 

За результатами дослідження 
констатуємо різноманітність назв 
корисних копалин на території 
Середнього Полісся. Наприклад, одна з 
найпоширеніших назв – торхв (Вст, 
Ігн, Тх, Прж, Чпв, Блк, Кшн, Прг, Рдв, 
Бвс, Клш, Мдв, Рсн, Хрс, Лзн, Мжр, 
Вшв, Млн, Срн, Мрн, Дтк, Мшв, Яцк, 
Чдл) – 50%. Поліщуки здавна 
використовували цю копалину в 
господарських цілях здебільшого для 
удобрення городньо-польових ділянок, 
а також як різновид палива: копал՚і 
торхв по болотах і на городи, на пол՚а 
воз՚іл՚і (Вст, Ігн, Тх, Прж, Бвс, Клш, 
Мдв, Млн); дл՚а себе на м’індобриво 
л՚уди брали (Чпв); торхв копал՚і і 
внос՚іл՚і на з՚емл՚у, на пол՚е удобруйут՚ 
(Кшн); торхв вручну кожен дл՚а себе, 
розстел՚ал՚і на болот՚і да суш՚іл՚і 
(Мжр); брік՚етом з торху топку 
топ’іли, йа дв՚і тони на з՚іму купл՚ала 
(Блк); торхву було багато, а заре 
н՚ічого неима, торхв повикопували, його 
палили, соб’і топ’іт’ і нема н՚ічого 
(Рсн); добували вручну, не було завода, 
у великому болот՚і копали торхв у 
кошару на поле (Лзн); торхву було, 
розробл՚али, брикети робили і палили, 
а крошку з торфу возили на пол՚а (РБ); 
торхв по болотах, осушували болота і 
забирали при Хрушчову торхв на 
пол՚а, а вон шче бол՚ш осушуваў 
земл’у. Мо де і вивозили торхви на 
зал’ізниц’і, стойали брик’ети йак 
паливо (Срн); торхв на луз’і копали 
(Кхр); торхв буў, в земл’е копали в 
Пол’еском, топ’іли в грубах, торхв 
копали, сушили і продавали йак 
бр’ік’ет (Мрн); буў торхв, добували 
торхви, так’е йак завод стойаў і на 
город брали. У нас порад село Поташ, 
то там шос’ робили, завод, шо поп’іл 
дайе, тому Поташн’а (Яцк); торхв буў, 

але не брали, дровами палили (Чдл); 
торхв з болота ток’і в колгосп на 
пол’а, йак добриво торхв (Брв); 
торхв’ан’і болота, торхв копал’і, 
м’ешал’і з землейу на городи (Глн).  

В електронній версії словника 
"Велика українська енциклопедія" 
торф – ՙтверда горюча корисна 
копалина, що утворилась внаслідок 
неповного біохімічного розкладу 
відмерлих болотних рослин в умовах 
надлишкового зволоження через 
нестачі кисню՚ [4]. Дещо інше 
визначення в СУМі: торф – ՙсуцільна 
маса, що утворюється в болотах і являє 
собою скупчення напіврозкладених 
рослинних решток із домішкою 
мінеральних частинок (піску, глини 
тощо); належить до горючих корисних 
копалин, а також використовується як 
добриво՚ [9: 1465]. У "Словнику 
західнополіських говірок" Г. Л. 
Аркушин подає лексеми торфісько – ՙте 
саме, що торховисько՚, торхляний – 
ՙтакий, що у перемішку з торфом՚, 
торховисько – ՙмісце, де добувають 
торф՚ [1: 2: 205]. Середньополіські 
уявлення дають змогу окреслити 
семантику лексеми торхв – ՙкорисна 
копалина, що утворюється в болотах і 
використовується як добриво на 
присадибних ділянках, належить до 
різновиду палива на Поліссі՚. 

Розглянемо результати нашого 
дослідження про глину: гл’іна (усі н. п., 
окрім Гш, Чдл, Дрзд) – 94%, глина 
(Клш, Рсн, Вшв, Птв, Млн, Мйс, Рдн, 
РдУ, Ржн, Яцк, Глн) – 20%, спорадично 
назва глей (Лтк, Клш, Срд, Лзн, Млн, 
Срн) при цьому уточнювали про глей: 
глей буў, руда глина це (Клш, Срд, Лзн) 
– 6%. Окрім того інформанти 
пояснювали її господарське 
призначення: хати мажем, поклади 
неглибоко, м’етер, два п’еску і гл’іну 
копайем, зразу б’і руда, а потом, 
глибш’ей уже б’ела (Уст); хати мазали 
і роб’іли к’ірп’іч (Лтк), дл’а власних 
потреб л’удей (Клш, Рсн, Мшв); робили 
колис’ посуд з рудойі глини, Рудн’а 
Баран’іўс’ка, глинник буў, руда і бйела 
(Млн); глина зверху червона, при 
колгосп’і буў завод к’ірп’ічний, а тепер 
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розвалили, пйеч розб’іли, шо к’ірп’іч 
випал’ували (Кхр); роб’іл’і цеглу з гл’іни 
дл’а буд’івництва, йак завод’ік при 
колгосп’і, бо гл’іна була і карйери 
п’еску. Цегел’н’а стойала (Брст), йе ў 
нас глина руда недалеко, буў завод, де 
робили цеглу, випалували, школи 
робили з нашого к՚ірп՚іча (Япл). 
Фіксуємо паралельне використання 
лексем цегла (запозичене з німецької 
мови) та кірпіч (тюркського 
походження) в середньополіських 
говірках. У своїх оповідях поліщуки 
ділилися спогадами про добування 
глини в давнину: тод’і копали йаму, 
стаўлат туди драб՚іну і к՚ідайут на 
пр՚іп՚ек гл’іну, а тод’і подн’імайут 
нав՚ерх, або в՚едрам՚і т’агали ту гл’іну 
б՚елу вер՚овкойу. Наш՚і д’еди так 
добували (Лтк); у нас в Середах б՚елойі 
глини не майе, а поўно глейу дла вс’іх 
потреб. Жиў д’ад’ко, копаў глину і 
горшк’і робиў, і так його назвали 
Горшко. В шеіс’атих годах копали тут 
глей і робили к’ірп’іч, палили. Стойали 
прилади, вс’о ун’ічтожилос’а (Срд); а 
рудойі глини возом можна возит’ (РБ); 
глина то була і руда, і червона, і 
жоўта, і бйела ў Мелен’ах була (Млн).  

Спорадично фіксували  методику 
виготовлення цегли: вручну ту гл’іну 
ногам՚і месили, тод’і сушили, у форм՚і 
к՚ірп՚іча, а ўже м՚ехан’іческ՚і сд’елал’і 
пр՚ес. Конем м՚ес’ат гл’іну, заливайут 
с’ем՚іс’ат в’едер води, прес стойаў, і 
воно м’ес’іт, нак’ідайут той глей у 
форми, йак к’ірп’іч. До войни так 
роб’іли б’елий к’ірп’іч з гл’іни (Лтк); 
була глина за селом, там робили 
цеглу, ногами м’есили, досточк’і 
ставили і зак’ідали м’іж ними глину і 
робили цеглу, така гарна була (Лпк). В 
уявленнях поліщуків простежуємо 
також кольорову різноманітність 
покладів глини: гл’іни було повно 
ус’уди і рудойі, і б’елойі (Мкл); гл’іна 
була руда, а понад р’ечкам’і зелена 
(Хрс); було глинишче: руда і б’іла, 
с’іруватий глей (Дтк); гл’іни було 
багато і б’елой, і рудойі, хати мазали, 
і така червона, і глей то з н’ого цеглу 
робили (Япл). 

Опрацьовані лексикографічні 
джерела засвідчують функціонування 
лексем глина, глей та глинка з такою 
семантикою: у СУМі глина – 
ՙбагатомінеральна гірська порода, 
переважно осадового походження, яка 
з водою утворює пластичну масу, 
широко використовується у 
будівництві, гончарстві, скульптурі і т. 
ін.՚ [9: 245]; глей – ՙпластична глина 
(здебільшого гончарна) сизого, 
червоного та іншого кольорів՚; ՙте саме, 
що намул՚ [9: 244]; глинка – ՙбіла глина, 
що використовується для виготовлення 
фарфорових та фаянсових виробів, а 
також у паперовій, текстильній та 
інших галузях промисловості; каолін՚ 
[9: 245]; у словнику західнополіських 
говірок Г. Л. Аркушина глина – ՙтільки 
глина білого кольору՚, глей – ՙжовта та 
коричнева глина՚; глинка – – ՙте саме, 
що глина՚, ՙгрунт із значним домішком 
жовтої глини՚ [1: 1: 91–92]. У словнику-
довіднику В. В. Жайворонка глина – 
ՙбіляста та червоняста м’яка земля, що 
не пропускає води і служить для 
виготовлення посуду, цегли та ін.; у 
побуті народу глина, як і крейда чи 
вапно, використовувалася для 
опорядження житла і господарських 
будівель, нею мазали долівку, призьбу і 
горішню частину печі՚ [12: 138]. 
Культурні тексти про глину в 
середньополіських говірках дають 
змогу окреслити семантику лексем 
гліна – ՙбіла, жовта, зелена, руда та 
червона глина, широко 
використовується в будівництві, 
гончарстві та іншій господарській 
діяльності՚; глей – ՙруда та сірувата 
глина՚.  

Спорадично поліщуки в розповідях 
про глину вживають назву каол’ін 
(Жрб, Млн); глина б’іла – каол’іну були 
завжди у нас поклади (РжВ); глей по 
сучасному каолін (Млн). У сучасних 
словниках української мови каолін – 
ՙтак називають білу глину՚ [7]; ՙбіла 
вогнетривка глина, що 
використовується для виготовлення 
фарфорового та фаянсового посуду, у 
паперовому виробництві тощо; 
порцелянова глина՚ [9: 520]. 
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У спогадах жителів Середнього 
Полісся збереглися перекази про руду 
(Тх, Прг, Срд, РБ, Рдн, РдУ, Хрс, Дбв, 
Крчц) – 15%. Респонденти вказують на 
зв’язок назв населених пунктів із 
давніми покладами руди саме в цій 
місцевості: Руда йакас’ була давно. 
Йак’іс’ завод даже колис’ буў. Була у 
нас Борохова п’еч. У ней шос’ плав’іл’і. 
Руду чи шос’ (Тх); а н’ем’ец тут жив на 
м’есце руду копаў (Срд); колис’ даўно 
тут руду добували не за нашойі 
памйат’і. Тому назва Рудн’а. Йак 
пройде дошч да пройти лугом по вод’е, 
то коричневийе ног’і (РБ); село Рудн’а, 
бо колис’ добували руди (Рдн); по назв’і 
сеила казали, шо колис’ тут добували 
руду, але не при нас, залишилас’ т’ік’і 
назва Рудн’а і шче йе Рудн’а Осовс’ка. 
Шче йе поклади руди жел’езнойі, тут 
пан жиў у сеил’е, не при нашой 
пам’ат’і, а при д’едах прад’едах вручну 
копаче копали заступом земл’у, тут 
од самого Зал’ес’:а до Базару іде руда 
уранова (РдУ); уранова руда була дес’ у 
л’ес’е коло нас (Хрс); урочишче Рудн’а – 
територ’ійа л’ісу, там руда була, 
руди водилис’ (Дбв); бурили тут, 
балакали, шо ми живемо на уранов’ій 
руд’і і туристи обминайут’ нашу 
м’ісцев’іст’ (Крчц).  

У розповідях про родовища 
корисних копалин респонденти 
використовують назви поклади (Чпв, 
Срд, Ржн); карйер (Стр, Чпв, Уст, ЧВ, 
Яцк); глинишче (Дтк); копанкі велик’і в 
рудокопах (Мйс); гора п’еску (Чбн); 
гл’іни кладка (Чбн); п’есковий карйер 
(Яцк).  

Спорадично в розповідях 
респондентів про корисні копалини 
зафіксовано мікротексти про конкретні 
земні надра:  

про газове родовище: пошл’і мой 
бат’ко з д’іт’ми у л’ес по гриби і 
йагоди. Побачили йазичок пламен’і, 
горит’ шос’ на земл’і. Вони вз’али 
прут’ік і стали порот’. А земл’а 
стала гуд’ет, а пот’ім йак стало у 
земл’і дв’ігт’ет’, то д’іти аж 
пол’акалис’а і вт’ікли додому. Шос’ у 
земл’і було: корисн’і копалини, мо це 
йак’іс’ газ, руда? (Вст);  

про родовище золота, урану: 
стойала геологічна станц’ійа, золото 
шукал’і. Мо шче був уран, він лежит’ у 
гран’іт’і і цей шлейф т’агнец’а в’ід 
Малина по Тетереву до Сарн. Не 
в’ідкрили карйер, бо дуже дорого. 
Експедиц’ійа прац’увала з 1951 року по 
1994 р’ік. Вс’і, хто буриў, майже вс’і 
померли, бо рад’іоактивний уран. Руду 
добувал’і, йак бур’іл’і вручну (Прг);  

про родовище вугілля: на пол’ігон’і 
був завод вугл’аний, д’огот’ виробл’али, 
чорний, мазат’ чобот. На той земл’е, 
де завод, картопл’а росла, бо земл’а з 
вугл’ом (Бвс). 

Зрідка трапляються цілі змістовні 
дискурси, що представляють вірування 
про корисні копалини, наприклад 
оповідь у с. Рижани (54 км від 
Житомира): Колис’ в далеку даўнину, 
шче до лодовика, тут були гори до 
п’іўтори к’ілометри у висоту і Рижани 
– це остан’:а зупинка л’одовика, 
остан’:а морена л’одовика. Коли 
л’одовик проходиў, то ц’і гори в’ін 
практично розкриў йіх, і ц’і гори в нас 
розкрит’і. І через це в нас багато 
магн’іту і зеимл’а майе магнетизм, 
прит’агуйе блискавку. У нас зал’ізна 
руда близ’ко. У Жоўтн’івц’і у л’удей ў 
хат’і не мона жит’, бо йак блискайе, 
то у них ў хат’і все гремит’ і 
тр’ішчит’, бо руда близ’ко. І воно 
видно прит’агуйе. То там поставили 
хреста. Ц’і гори, це п’ідвишчен’:а ў нас 
називайут’ Громушами. Це рижанс’кі 
гори дес’ат’ метр’ів у висоту. Коли на 
цих горах побувати у гр’ім, то дуже 
бйе. Ў нас багато гран’іту, кварцу, 
коли робимо п’іч, то черин робл’ат’ з 
кварцу, ол’ів’ін – гет’ зелений кам’ін’. 
Настрин – це кам’ін’ настройу, з 
настрину, його йак обробит’, робл’ат’ 
буси, намисто. Лудин’і, шчо 
потримайе його, стайе добре. Шче й 
титан у нас йе, л’імен’іт – це вдовина 
гречка, коли вдова п’ішла на поле 
прац’уват’ і йій було важко, стала 
плакат’, п’ішла і побачила на пол’і 
шос’ блишчит’ намите і назвала це 
гречка. А то л’імен’іт і почали з 
л’імон’іту робити мантачки дл’а коси. 
У нас вс’і метали йе, шо в горах 
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вод’аца. Фіксуємо в розповіді наукову 
назву мінералу – лімоніт та його 
народну поліську назву – вдовина 
гречка. 

У сучасних віруваннях поліщуків про 
корисні копалини відзначаємо й інші 
назви місцевих земних надр: мармур 
(Дбв); вапно (Срк); гран’іт (Срн, Ржн); 
граф’іт (Пщн); золото (Прг); йантар 
(Брст), фонетичні варіанти лексеми 
камінь: кам’ен’ (Крс, Срк, Чрв, Уст, 
ЧВ, Дбв, Птв), кам’ін’ (Яцк), кам’ін:а’ 
(Ігн, Мкл, Мжр, Вшв, Мйс), кам’ен’:е 
(Птп, Глн), камйен’:а (Бвс); кварц (Ржн); 
л’імен’іт (Ржн); настрин (Ржн); ол’ів’ін 
(Ржн); п’іроф’іл’іт (Жрб); п’есок (Чбн, 
Чрв, Уст, Яцк, Глн); п’ісок (Стр, Клш, 
Хрс, Дбв, Обл); титан (Ржн); уран 
(Прг, Хрс, Мйс, Крчц). Зазначені вище 
лексеми представлені іменниками та 
становлять лексико-семантичну групу 
назв корисних копалин у 
середньополіських говірках. 

Описуючи свої знання про корисні 
копалини, поліщуки використовують 
дієслівні конструкції копал’і торхв, 
розстел՚ал՚і на болот՚і да суш՚іл՚і, 
добували вручну торхв, гл’іну копал’і 
вручну, добувал’і граф’іт, плав’іл’і 
руду, руду добували, руду копаў, 
к’ірп’іч токо роб’іл’і, к’ірп’іч 
випал’ували, роб’іл’і цеглу з гл’іни, 
торфобр’ік’ет роб’іли, розб’івал’і 
камен’, кам’ін’ били вручну, д’огот’ 
виробл’али, шос’ добували, шукали. Ці 
словосполучення становлять ЛСГ назви 
обрядових дій, пов’язаних із 
добуванням корисних копалин. 

В оповідях поліщуків є й 
атрибутивно-предикативні 
конструкції: б՚ела гл՚іна, бйела глина, 
руда гл’іна, глина руда, червона глина, 
красна глина, гл’іна зелена, угол’ 
др’ев’есний, рад’іоактивний уран, 
уранова руда, болотна руда, руда 
жел’езна, зал’ізна руда, б’ілий мармур, 
п’есок б’елий, жовтий, п’ісок 
модел’івск’ій, песковий карйер, 
торфобр’ік’етний завод, торхв’аний 
завод, к’ірп’ічний завод, які становлять 
ЛСГ атрибутивних ознак, 
характеристик корисних копалин. 

Локативні конструкції здебільшого 
прийменниково-іменикові: по болотах, 
в болотах, на городи, на пол՚а, понад 
р’ечкам’і, за р’ечкойу, коло р’ечк’і, в 
Крас’іловце, у Бежеве через поле, у 
Будишчах, на Бучманах, в Озер’анах, 
понад Слов’ечанк’і, в’ід Малина по 
Тетереву до Сарн, н’едал’еко тут 
належать до ЛСГ назв місць 
розташування покладів корисних 
копалин. 

Висновки та перспективи 
дослідження. Представлені фрагменти 
культурних текстів про земні надра 
засвідчують збереження найменувань 
корисних копалин у середньополіських 
говірках, мотивацію поліських назв 
населених пунктів залежно від 
родовищ місцевих надр. Досліджувана 
тематична групи лексики "Номінація 
корисних копалин" дає змогу 
виокремити такі лексико-семантичні 
групи: ЛСГ назв корисних копалин у 
середньополіських говірках 
(представлена іменниками); ЛСГ назви 
обрядових дій, пов’язаних з 
добуванням корисних копалин 
(дієслівні конструкції); ЛСГ 
атрибутивних ознак, характеристик 
корисних копалин (атрибутивно-
предикативні конструкції); ЛСГ назв 
місць розташування покладів 
корисних копалин здебільшого 
представлена прийменниково-
іменниковими конструкціями. 

Зібраний матеріал лише частково 
відображає знання про одну зі сторін 
історії поліського побуту та 
господарської діяльності поліщуків, 
тому системне вивчення таких 
вірувань у сучасному мовознавстві досі 
залишається актуальним. 

 
Список обстежених населених 
пунктів та їхніх скорочень 

Вст – Виступовичі Овруцького р-ну 
Житомирської області; Гш – Гошів 
Овруцького р-ну; Жрб – Журба 
(Невгоди) Овруцького р-ну; Ігн – 
Ігнатпіль Овруцького р-ну; Крс – 
Красилівка Овруцького р-ну; Пщ – 
Пішаниця Овруцького р-ну; Птп – 
Потаповичі Овруцького р-ну; Срк – 
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Сорокопені Овруцького р-ну; Тх – 
Тхорин Овруцького р-ну; Чбн – Чабан 
Овруцького р-ну; Чрв – Черевки 
Овруцького р-ну; Стр – Стирти 
Черняхівського р-ну; Прж – с. Пиріжки 
Малинського р-ну; Чпв – Чоповичі 
Малинського р-ну; Блк – Білокоровичі 
Олевського р-ну; Кшн – Кишин 
Олевського р-ну; Прг – Перга 
Олевського р-ну; Рдв – Радовель 
Олевського р-ну; Уст – Устинівка 
Олевського р-н; Бвс – Бовсуни 
Лугинського р-н; Лтк – Літки 
Лугинського р-ну; ЧВ – Червона Волока 
Лугинського р-ну; Клш – Куліші 
Ємільчинського р-ну; Мдв – Медведове 
Ємільчинського р-ну; Мкл – Миколаївка 
Ємільчинського р-ну; Рсн – Рясне 
Ємільчинського р-ну; Срд – Середи 
Ємільчинського р-ну; Лзн – Лозниця 
Народицького р-ну; РБ – Рудня 
Базарська Народицького р-ну; Слц – 
Селець Народицького р-ну; Хрс – 
Христинівка Народицького р-ну; Мжр – 
Межирічка Радомишльського р-ну; 
Вшв – Вишевичі Радомишльського р-
ну; Дбв – Дубовик Радомишльського р-
ну; Обл – Облітки Радомишльського р-
ну; Птв – Потіївка Радомишльського р-
н; Млн – Мелені Коростенського р-н; 
Мйс – Мойсіївка Коростенського р-ну; Рдн – 
Рудня Коростенського р-н; РдУ – Рудня 
Ушомирська Коростенського р-ну; Срн 
– Сарновичі Коростенського р-ну; Крч 
– Курчиця Новоград-Волинського р-ну; 
РжВ – Рижани Володарськ-Волинського р-ну; 
Кхр – Кухарі Іванківського р-ну 
Київської області; Мрн – Мар’янівка 
Поліського р-ну; Дтк – Дитятки 
Чорнобильського р-ну; Мшв – Машеве 
Чорнобильського р-ну (с. Лукаші 
Барашівського р-ну); Яцк – Яцковичі 
Березнівського р-ну Рівненської 
області; Лпк – Липки Гощанського р-
ну; Брст – Берестя Дубровицького р-ну; 
Япл – Яполоть Костопільського р-ну; 
Чдл – Чудель Сарненського р-ну; Брв – 
Борове Рокитнянського р-ну; Глн – 
Глинне Рокитнянського р-ну; Дрзд – 
Дроздинь Рокитнянського р-ну. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Аркушин Г. Словник 
західнополіських говірок: у 2 т. / Г. Л. 
Аркушин. Луцьк: РВВ "Вежа" 
Волинького державного університету 
ім. Лесі Українки, 2000. Т. 1: А-Н. 
2000. 353 с.; Том 2: О–Я. 458 с. 

2. Білецький В. С. Українська 
гірнича термінологія: становлення, 
удосконалення і вживання / В. С. 
Білецький, Ю. П. Ященко, А. П. 
Загнітко. Уголь Украины. 2003. № 12. 
С. 48–50. 

3. Білецький В. С. Мінералогічний 
словник / Укл.: Білецький В. С., 
Омельченко В. Г., Горванко Г. Д. 
Маріуполь: Східний видавничий дім, 
2016. 488 с. 

4. Білецький В. С., Гнєушев В. О. 
Торф. Велика українська енциклопедія. 
URL: https://vue.gov.ua/Торф (дата 
звернення: 30.05.2022). 

5. Бондаренко С. Земля 
Древлянська. Історичний нарис про 
Овруччину. Житомир: Полісся, 2003. 

6. Вакуленко М. О. Українська 
мінералогічна термінологія і 
номенклатура: проблеми розвитку та 
унормування. Мінералалогічний 
журнал, 2018. Вип. 40. № 2. С. 86–90. 

7. Вікіпедія. Корисні копалини 
України. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Корисні_
копалини_України (дата звернення: 
30.05.2022). 

8. Вовченко Р. Про етимологію назв 
мінералів в українській геологічній 
термінології / Ростислав Вовченко, 
Лідія Бохорська, Олександр Полубічко. 
Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Серія 
"Проблеми української термінології". 
2002. № 453. С. 113–121. 

9. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови / Уклад. і гол. 
ред. В. Т. Бусел. Київ, 2009. 1736 с. 

10. Гнєушев В. О., Вознюк С. Т., 
Мошинський В. С. та ін. Торфово-
земельний ресурс Північно-Західного 
регіону України. Рівне: Національний 
університет водного господарства та 
природокористування, 2017. 117 с. 

11. Годована М. П. Формування 
сучасної української геологічної 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

167 
 

термінології: автореф. дис. … канд. 
філол. наук: 10.02.01. Інститут 
української мови АН України. К., 1994. 
18 с. 

12. Жайворонок В. Знаки 
української етнокультури. Словник-
довідник. Київ, 2006. 703 с. 

13. Жила С. М. Свята Земля Дерев: 
історія, звичаї, бортництво, природа 
/[ред. І. В. Соломаха]. Київ: 
Фітосоціоцентр, 2005. 228 с. 

14. Загальні відомості про 
Житомирську область. Природні 
ресурси (корисні копалини). URL: 
https://content.net.ua/ 
registration/content/ua2777/secs/s198
34/2.htm (дата звернення: 29.05.2022). 

15. Кодекс України про надра 
(Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1994, № 36, С. 340). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show 
/132/94–%D0%B2%D1%80#Text (дата 
звернення: 30.05.2022). 

16. Котенко Т. О. Корисні копалини 
Житомирської області. Презентація. 
URL: 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia
-korisni-kopalini-zitomirskoi-oblasti-
99675.html (дата звернення: 
29.05.2022). 

17. Овчаренко Н. І. Способи 
номінації і словотворення у сучасній 
українській мінералогічній 
термінології: автореф. дис. … канд. 
філол. наук: 10.02.01. 
Дніпропетровський державний 
університет. Дніпропетровськ, 1996. 
21 с. 

18. Пласт. Перспективні родовища 
торфу. Житомирська область. URL: 
http://plast.vn.ua/ (дата звернення: 
30.05.2022). 

19. Тутковський П. А. Словник 
геологичної термінології: (проєкт) / П. 
А. Тутковський; Всеукр. акад. наук, Ін-
т наук. мови, Природничий Відділ. 
Київ: Держ. вид-во України, 1923. Х, 
201 c. (Матеріали до української 
природничої термінології та 
номенклатури; т. 2). 

 
REFERENCES (TRANSLATED & 

TRANSLITERATED) 

1. Arkushyn, H. (2000). Slovnyk 
zakhidnopoliskykh hovirok: u 2 t. 
[Dictionary of the West Polissia Dialects: 
in two volumes] / H. L. Arkushyn. Lutsk 
: RVV "Vezha" Volynkoho derzhavnoho 
universytetu im. Lesi Ukrainky. T. 1: A–
N. 2000. 353 s.; Tom 2 : O–Ia. 458 s. [in 
Ukrainian]. 

2. Biletskyi, V. S. (2003). Ukrainska 
hirnycha terminolohiia: stanovlennia, 
udoskonalennia i vzhyvannia [Ukrainian 
Mining Terminology: Formation, 
Improvement, Application] / V. S. 
Biletskyi, Yu. P. Yashchenko, A. P. 
Zahnitko. Uhol Ukraynы. № 12. P. 48–
50. [in Ukrainian]. 

3. Biletskyi, V. S. (2016). 
Mineralohichnyi slovnyk [Mineralogical 
Dictionary] / Ukl.: Biletskyi V. S., 
Omelchenko V. H., Horvanko H. D. 
Mariupol: Skhidnyi vydavnychyi dim. 
488 s. [in Ukrainian]. 

4. Biletskyi, V. S., Hnieushev, V. O. 
Torf. Velyka ukrainska entsyklopediia. 
[The Big Ukrainian Encyclopedia]. URL: 
https://vue.gov.ua/Torf (reference date: 
30.05.2022). [in Ukrainian]. 

5. Bondarenko, S. (2003). Zemlia 
Drevlianska. Istorychnyi narys pro 
Ovruchchynu [The Drevlianska Land. 
Historical Sketch about Ovruch District]. 
Zhytomyr: Polissia. [in Ukrainian]. 

6. Vakulenko, M. O. (2018). 
Ukrainska mineralohichna terminolohiia 
i nomenklatura: problemy rozvytku ta 
unormuvannia [Ukrainian Mineralogical 
Terminology and Nomenclature: the 
Problems of Development and 
Standardization]. Mineral. zhurn. Vyp. 
40. № 2. P. 86–90. [in Ukrainian]. 

7. Vikipediia. Korysni kopalyny 
Ukrainy [Mineral Resources of Ukraine]. 
URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Korysni_k
opalyny_Ukrainy (reference date: 
30.05.2022). [in Ukrainian]. 

8. Vovchenko, R. (2002). Pro 
etymolohiiu nazv mineraliv v ukrainskii 
heolohichnii terminolohii [Concerning 
the Etymology of Minerals’  Names in the 
Ukrainian Geological Terminology] / 
Rostyslav Vovchenko, Lidiia Bokhorska, 
Oleksandr Polubichko. Visnyk 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

168 
 

Natsionalnoho universytetu "Lvivska 
politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi 
terminolohii". № 453. P. 113–121. [in 
Ukrainian]. 

9. Velykyi tlumachnyi slovnyk 
suchasnoi ukrainskoi movy (2009). [The 
Big Explanatory Dictionary of Modern 
Ukrainian Language] / Uklad. i hol. red. 
V. T. Busel. Kyiv. 1736 s. [in Ukrainian]. 

10. Hnieushev, V. O., Vozniuk, S. T., 
Moshynskyi V. S. Et all (2017). Torfovo-
zemelnyi resurs Pivnichno-Zakhidnoho 
rehionu Ukrainy [Peat-Soil Resource of 
the North-West Region of Ukraine]. 
Rivne: Natsionalnyi universytet vodnoho 
hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. 
117 s. [in Ukrainian]. 

11. Hodovana, M. P. (1994). 
Formuvannia suchasnoi ukrainskoi 
heolohichnoi terminolohii [The 
Formation of Modern Ukrainian 
Geological Terminology] : avtoref. dys. … 
kand. filol. nauk : 10.02.01. Hodovana 
Mariia Pylypivna; Instytut ukrainskoi 
movy AN Ukrainy. K.18 s. 

12. Zhaivoronok, V. (2006). Znaky 
ukrainskoi etnokultury. Slovnyk-
dovidnyk [The Signs of Ukrainian 
Ethnoculture. Dictionary-Giude]. Kyiv. 
703 s. 

13. Zhyla, S. M. (2005). Sviata Zemlia 
Derev: istoriia, zvychai, bortnytstvo, 
pryroda [The Holy Land of Trees: History, 
Customs, Apiculture, Nature] / [red. I. V. 
Solomakha]. Kyiv: Fitosotsiotsentr. 228 
s. 

14. Zahalni vidomosti pro 
Zhytomyrsku oblast. Pryrodni resursy 
(korysni kopalyny) [General Information 
about Zhytomyr Oblast. Natural 

Resources (Mineral Resources)]. URL: 
https://content.net.ua/ 
registration/content/ua2777/secs/s198
34/2.htm (reference date: 29.05.2022). 

15. Kodeks Ukrainy pro nadra [The 
Code of Ukraine about Interior]. 
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 
(VVR). 1994, № 36, S. 340). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show 
/132/94-%D0%B2%D1%80#Text 
(reference date: 30.05.2022). 

16. Kotenko, T. O. Korysni kopalyny 
Zhytomyrskoi oblasti. [Mineral Resources 
of Zhytomyr Oblast] Prezentatsiia. URL: 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia
-korisni-kopalini-zitomirskoi-oblasti-
99675.html (reference date: 29.05.2022). 

17. Ovcharenko, N. I. (1996). Sposoby 
nominatsii i slovotvorennia u suchasnii 
ukrainskii mineralohichnii terminolohii 
[The Ways of Nomination and Word-
Formation in Modern Ukrainian 
Mineralogical Terminology]: avtoref. dys. 
… kand. filol. nauk: 10.02.01. 
Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet. 
Dnipropetrovsk. 21 s. 

18. Plast. Perspektyvni rodovyshcha 
torfu. Zhytomyrska oblast. [Layer. Peat 
Perspective Deposits. Zhytomyr Oblast] 
URL: http://plast.vn.ua/ (reference date: 
30.05.2022). 

19. Tutkovskyi, P. A. (1923). Slovnyk 
heolohychnoi terminolohii: (proiekt) 
[Dictionary of Geological Terminology: 
(project)] / P. A. Tutkovskyi; Vseukr. 
akad. nauk, In-t nauk. movy, 
Pryrodnychyi Viddil. Kyiv: Derzh. vyd-vo 
Ukrainy. Kh, 201 c. (Materialy do 
ukrainskoi pryrodnychoi terminolohii ta 
nomenklatury; t. 2). 

 
 

Стаття надійшла до редколегії: 25.06.2022 
Схвалено до друку: 30.09.2022 

 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

169 
 

 

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. 
Philological Sciences. Vol. 2 (97) 

 

Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

ISSN (Print): 2663-7642 
ISSN (Online): 2707-4463 

 
УДК 811.161.2’282.2 
DOI 10.35433/philology.2(97).2022.169-182 

ЯВИЩЕ МЕТАФОРИЗАЦІЇ В СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ 

Т. М. Тищенко* 

Статтю присвячено вивченню лексико-семантичної трансформації слова в 
східноподільських говірках, яка базується на міжпарадигматичних зв’язках слів. Джерелами 
дослідження було обрано друковані та рукописні словники говірок східноподільського ареалу 
української мови, у яких представлено лексику з конкретним значенням (тематичні групи 
"Бджільництво", "Рибальство", "Тваринництво", "Одяг і взуття", "Їжа та напої"), обрядову 
лексику (тематичні групи "Родильний обряд", "Весільний обряд") та емоційно-оцінну лексику 
(тематична група "Людина і її риси"). 

Зауважено, що в різних тематичних групах уживання замість одного слова іншого – 
репрезентанта іншої лексико-семантичної парадигми – на підставі спільності семантичного 
елемента виявлено неоднаковою мірою. Найбільш наповненою метафорами передбачувано 
виявилася тематична група лексики на позначення людини та її рис, менше – лексика з 
конкретним значенням.  

Виявлено, що для кожної з досліджуваних тематичних груп лексики східноподільського 
ареалу притаманні свої типові семантичні моделі утворення номінацій, зокрема для ТГЛ 
"Людина і її риси" визначальною є зооморфна метафора, яка є загальномовним явищем. Для 
ТГЛ традиційного будівництва визначальними є такі моделі метафоризації: "назва тварини" 
→ "назва пристрою", "назва виробу з тіста" → "назва будівельного матеріалу"; ТГЛ назв одягу 
і взуття – "назва людини за етнічною належністю" → "назва одягу"; ТГЛ рибальства – "назва 
побутового предмета" → "частина снасті", "назва частини тіла людини" → "назва риби", ТГЛ 
бджільництва – "назва людини" → "назва бджоли" та ін. Визначено, що в східноподільських 
говірках переважає власне метафора. Метафору, ускладнену деривацією, виявлено рідко.  

Вивчення семантичної деривації одразу кількох груп лексики дало змогу виявити 
системність лексики окремого діалектного ареалу, точки перетину різних тематичних 
груп та спільні моделі лексико-семантичної трансформації слова в них.  

 
Ключові слова: східноподільський ареал, метафоризація, лексико-семантична 

трансформація слова, семантична деривація. 
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PHENOMENA OF METAPHORIZATION IN EASTERN PODILLIA DIALECTS 

Tyshchenko T. M. 

The article deals with the study of lexical-semantic transformation of the word in Eastern Podillia 
dialects, which is based on inter-paradigmatic connections of words. The sources of the study were 
printed and handwritten dictionaries of dialects of the Eastern Podillia region of the Ukrainian 
language, which present vocabulary with a specific meaning (thematic groups "Beekeeping", "Fishing", 
"Livestock", "Clothing and footwear", "Food and drinks"), ceremonial vocabulary (thematic groups 
"Maternity rite", "Wedding rite") and emotional-evaluative vocabulary (thematic group "Human traits"). 

It is noted that in different thematic groups, the use of one word instead of another – a 
representative of another lexical-semantic paradigm – based on the commonality of the semantic 
element, was found to a different extent. Predictably, the thematic group of vocabulary for the 
designation of a person and his traits turned out to be the most filled with metaphors, less – 
vocabulary with a specific meaning. 

It was found that for each of the studied thematic groups of the vocabulary of the Eastern Podillia 
area, typical semantic models of the formation of nominations are inherent, in particular, for the 
thematic group vocabulary "Human traits" the zoomorphic metaphor, which is a common language 
phenomenon, is decisive. The following models of metaphorization are decisive for thematic group 
vocabulary of traditional building: "name of an animal" → "name of a device", "name of a dough 
product" → "name of building material"; thematic group vocabulary of clothing and footwear names – 
"name of a person by ethnicity" → "name of clothing"; thematic group vocabulary of fishing – "name of 
a household object" → "part of fishing gear", "name of a person" → "name of a fish", thematic group 
vocabulary of beekeeping – "name of a person" → "name of a bee", etc. It was determined that the 
metaphor itself prevails in Eastern Podillia dialects. A metaphor complicated by derivation is rarely 
found.  

The study of the semantic derivation of several vocabulary groups made it possible to reveal the 
systematicity of the vocabulary of a separate dialect area, points of intersection of different thematic 
groups, and common models of lexical-semantic transformation of words in them. 

 
Keywords: Eastern Podillia area, metaphorization, lexical-semantic transformation of a word, 

semantic derivation.  
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Для сучасного дослідника діалектних 
особливостей української мови одним з 
основних завдань є вивчення 
номінаційних процесів у різних її 
ареалах, зокрема способів номінації – 
сукупності прийомів реалізації 
принципів номінації, представленого 
тією чи тією мотиваційною ознакою, 
засобів і різновидів номінації та ін. 
Попередні наші дослідження дали змогу 
констатувати, що в східноподільських 
говірках представлено чотири способи 
номінації: деривація, композитивне 
словотворення, семантична 
трансформація, фразотворення, по-
різному виражені в різних тематичних 
групах лексики (ТГЛ) [19; 20]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дослідники звернули 
увагу на те, що названі способи 
номінації характерні для всіх ареалів 
окремої мови, тому їх можна вважати 

універсальними, а, як зауважує 
А. О. Скорофатова, специфіка системи 
номенів зумовлена швидше 
неоднаковим функційним 
навантаженням способів номінації в 
певному діалекті [15: 77]. У полі зору 
українських діалектологів, які 
вивчають номінативні процеси в тих 
чи тих ареалах і ТГЛ, постійно 
перебуває семантична трансформація 
слова як один зі способів номінації. 
Праці П. Ю. Гриценка [6], 
В. В. Лєснової [9], І. В. Гороф’янюк [3; 
4], А. О. Скорофатової [15], 
Г. І. Гримашевич [5], Г. І. Мартинової та 
Т. В. Щербини [11], Г. Г. Березовської 
[1], Л. Б. Поліщук [14], О. П. Оскирка 
[12] та інших засвідчують, що в 
українських діалектах семантична 
трансформація слова проявляється в 
лексико-семантичному та семантико-
синтаксичному різновидах, перший із 
яких найбільш поширений у всіх 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

171 
 

ареалах української мови й 
виявляється в розширенні чи звуженні 
семантики слова, метафоризації та 
метонімізації власне чи ускладнених 
деривацією. Лексико-семантична 
трансформація слова в 
східноподільських говірках вивчена 
недостатньо, що й визначає 
актуальність нашої розвідки. 

Мета дослідження – розглянути 
лексико-семантичну трансформацію 
як наслідок метафоричних перенесень 
та виявити визначальні для окремих 
ТГЛ у східноподільських говірках 
моделі утворення номінацій шляхом 
метафоризації.  

Джерелами дослідження обрано 
друковані та рукописні словники 
говірок східноподільського ареалу 
української мови, у яких представлено 
лексику з конкретним значенням 
(тематичні групи "Бджільництво" [21], 
"Рибальство", "Тваринництво", "Одяг і 
взуття" [2],"Традиційне будівництво" 
[14],"Їжа та напої" [13]), обрядову 
(тематичні групи "Родильний обряд" 
[22], "Весільний обряд") та емоційно-
оцінну лексику (тематична група 
"Людина і її риси"). 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Використання власних мовних ресурсів 
для створення номінативної одиниці 
може здійснюватися двома шляхами: 
шляхом надання готовій номінативній 
одиниці нової семантичної функції 
(семантична трансформація) і шляхом 
створення формально нової одиниці 
(деривація, композитивне 
словотворення та фразотворення).  

Лексико-семантичну деривацію, що 
базується на міжпарадигматичних 
зв’язках слів та виявляє себе як 
уживання замість одного слова іншого, 
яке належить до іншої лексико-
семантичної парадигми, але має 
спільний із першим словом 
семантичний елемент, мовознавці 
називають метафорою [цит. за 15: 84]. 
Автор статті в енциклопедії "Українська 
мова" О. О. Тараненко зауважує, що 
метафора – це "семантичний процес, 

при якому форма мовної одиниці або 
оформлення мовної категорії 
переноситься з одного об’єкта 
позначення на інший на основі певної 
подібності між цими об’єктами при 
відображенні у свідомості мовця" [18: 
334]. Семантична ознака, на основі 
якої виникає нове значення, є 
семантичним формантом, а дериват 
набуває нового значення, що тісно 
пов’язане з первинним значенням 
слова. Дослідники семантичної 
деривації зауважують, що, оскільки 
механізм метафоризації ґрунтується на 
взаємодії донорської та реципієнтної 
зон, то донорська зона, яка є 
постачальником мовних знаків для 
реципієнтної зони, зазвичай 
доступніша носіям для її розуміння [7; 
8; 24]. Взаємодія цих зон сприяє 
постійному збагаченню лексичної 
системи говору [24: 334], що 
підтверджує тезу про те, що "вже в 
самій будові мови закладені великі 
можливості оновлення власних засобів, 
це природна особливість її існування, 
на яку спирається мовна динаміка" 
[17: 71]. На думку дослідників, під час 
опису появи нових значень слів 
необхідне "зіставлення вихідного й 
похідного значень, виявлення 
мінімальних складників семантики 
слова, визначення динаміки сем, 
причин та шляхів трансформації 
смислових компонентів слова" [17: 71]. 

Метафоричні номінації, виникаючи 
на основі зовнішньої схожості, 
схожості за функцією чи зовнішньо-
функційної схожості, у 
східноподільських говірках 
репрезентують значну кількість 
семантичних моделей.  

Для кожної з досліджуваних 
тематичних груп лексики говірок 
східноподільського ареалу притаманні 
свої типові семантичні моделі 
утворення номінацій. 

ТГЛ "Людина та її риси". 
Модель 1: "тварина" → "людина". Ця 

модель є визначальною для ТГЛ 
"Людина і її риси". Зооморфна 
метафора, яка ґрунтується на системі 
асоціацій, які виникають під час 
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зіставлення тварини й людини, є 
загальномовним явищем, на що 
вказують дослідження на матеріалі 
говірок та літературної мови. 
Дослідниця східнослобожанських назв 
людини та її рис В. В. Лєснова 
зауважила, що до вторинної номінації 
мовці вдаються переважно при 
негативнiй характеристицi людини [9: 
102]. Подібне явище спостерігаємо і в 
східноподільських говірках, зокрема 
|жаба ‘людина, яка має витрішкуваті 
очі’, жи|рафа ‘висока дебела людина’, 
жура|вел’ ‘людина з довгими худими 
ногами’, зм˙і|йа ‘злісниця, дуже зла, 
сварлива жінка’, ка|бан ‘дуже товстий 
чоловік’, ка|банчик ‘молодий товстий 
чоловік, невисокого зросту’, |качка 
‘жінка, яка перекидається при ходьбі з 
ноги на ногу’, веид|м˙ід’ ‘клишонога 
людина’, ко|бел’ ‘чоловік-гультяй’, 
леи|лека, |чапл’а ‘довгонога людина’, 
‘людина, яка повільно ходить’, 
чеиреи|паха ‘повільна людина’, слон 
‘вайло, неповоротка, незграбна 
людина’, та|ран’ка ‘худа людина’, 
теи|тер’а ‘людина, яка погано чує’, 
поро|с’а ‘непомірно повна людина’, 
|окун’ ‘чоловік з витрішкуватими 
очима’, о|сел ‘упертий чоловік’, о|рел 
‘красень’, ‘далекозорий чоловік’, ба|ран 
‘дурний’, бик ‘чоловік великих 
розмірів’, ‘невихований, хамовитий, 
грубіян’, бу|гай, бур|мило, веид|м˙ід’ 
‘здоровило, чоловік високого зросту і 
міцної будови’, веирб|л’уд ‘горбатий 
чоловік’, во|рона, |ґава ‘неуважна 
людина’, гин|дик ‘надута, чимось 
невдоволена людина’, |л’ошка 
‘невисока товста жінка’, сви|н’а 
‘непомірно повна жінка’, ко|рова 
‘високого зросту і міцної тілобудови 
жінка’, жеиреи|бец’ ‘молодий, повний 
енергії чоловік’, гу|син’а ‘повільна, 
поважна жінка’. 

Інколи однослівна номінація є базою 
утворення аналітичної номінації, у якій 
атрибут уже закладений у семантиці 
простого номена, але у складній 
номінації посилює негативну 
семантику простого номена на 
позначення людини, наприклад: кр’іт 
сл’і|пиĭ ‘людина, яка погано бачить’, 

|курка сл’іпа ‘людина, яка погано 
бачить’, |чапл’а доўго|нога ‘довгонога 
людина’, ш|капа к|рива ‘крива людина, 
яка шкутильгає’, теи|л’а неизг|рабне 
‘вайло, неповоротка, незграбна 
людина’. 

Модель 2: "людина" → "людина": 
ін|дус ‘застаріла загальна назва всього 
корінного населення Індії та 
Пакистану; індійці’ [16: 4: 28] → 
‘чоловік-відлюдник’, кара|пуз ‘про 
маленького хлопчика; маля [16: 4: 101] 
→ ‘низькоросла людина’, ко|зак 1. 
‘вільна людина з кріпосних селян або 
міської бідноти, що втекла на південні 
землі України й брала участь у 
визвольній боротьбі проти татаро-
турецьких і польських загарбників’; 2. 
‘парубок, юнак взагалі’; 3. ‘відважний, 
завзятий, хоробрий чоловік; молодець’ 
[16: 4: 209] → ‘чоловік із розкішними 
вусами’, кур|кул’ ‘багатий селянин-
власник, на якого працюють наймити і 
незаможники [16: 4: 411] → ‘жадібна 
до наживи людина’, бусур|ман ‘про 
людину іншої віри (переважно про 
магометанина)’ [16: 1: 264) → 
‘неговірка людина’, особ˙іст ‘чоловік- 
відлюдник’, турок ‘представник 
турецького народу’ [16: 10: 327] → 
‘некмітлива людина’, ‘неговірка 
людина’. 

Модель 3: "казковий чи літературний 
персонаж" → "людина": качи|н’а гид|ке 
‘незграбна дитина’, кар|га ‘сварлива, 
неприємна жінка’, к|лоун ‘жартівник’, 
коло|бок ‘невисокого зросту 
опецькувата людина’, косо|лапиĭ 
‘клишава людина’, кош|чеĭ ‘дуже худий 
чоловік’, крут’-верт’ ‘вертлява 
людина’, л’іл’і|пут ‘чоловік низького 
зросту’, л’іл’і|путка ‘жінка низького 
зросту’, прин|цеса ‘красуня’, |ф˙ігаро 
‘праворний, який кругом встигає’, 
йази|ката х|вес’ка ‘людина, яка збирає 
плітки’, |баба-баба|риха ‘жінка великих 
розмірів’, |в˙ід’ма ‘злісниця, дуже зла, 
сердита жінка’, ‘жінка з розпущеним 
нечесаним волоссям’, вовку|лака 
‘відлюдькувата людина’, |л’аличка 
‘красуня’. 

Модель 4: "предмет" → "людина": 
каду|бок (кадуб, кадіб) ‘велика діжка’ 
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[16: 4: 68] → ‘опецькувата людина’, 
калан|ча ‘висока спостережна башта 
на будинку пожежної команди’ [16: 
4: 75] → ‘людина високого зросту’, 
к|лун’а ‘будівля для зберігання снопів, 
сіна, полови тощо, а також для 
молотьби, віяння й т. ін.; стодола’ [16: 
4: 192] → ‘жінка великих розмірів’, 
к|роква ‘два бруси, з’єднані в горішній 
частині під кутом і закріплені 
долішніми кінцями до стін будівлі, на 
яких тримається дах’ [16: 4: 364] → 
‘дуже висока з довгими ногами 
людина’, |лантух ‘великий мішок з 
грубої тканини’ [16: 4: 445] → ‘товста 
людина’, |лиса ма|кітра ‘лисий 
чоловік’, |лисиĭ |бубон ‘лисий чоловік’, 
розмаз|н’а ‘несмачна рідка страва’ [16:  
8:  773] → ‘пестун’, тиха вода ‘боягуз’, 
|тичка ‘довга палиця, жердина для 
підтримування витких рослин’ [16: 
10: 134] → ‘висока людина’, то|пол’а 
‘дерево родини вербових із високим 
прямим стовбуром, глянсуватими 
листками різної форми та 
одностатевими квітками у вигляді 
повислих сережок’ [16: 10: 197] → 
‘висока людина’, |туча ‘велика 
кількість, маса кого-, чого-небудь’ [16: 
10: 330] → ‘товста жінка’, чап|ра 
(чапрак) ‘вовняна підстилка під кінське 
сідло’ [16: 11: 268] → ‘п’яниця’, 
чеиреивик ‘вид невисокого взуття’ [16: 
11: 302] → ‘опецькуватий чоловік’, 
шп˙інга|л’ет ‘металева засувка для 
замикання стулок вікон, дверей і т. ін.’ 
[16: 11: 524] → ‘людина невисокого 
зросту’, йу|ла, д|зиґа ‘дитяча іграшка у 
вигляді круга або кулі на осі, яка при 
швидкому обертанні утримується у 
вертикальному положенні’ [16: 2: 267] 
→ ‘пустунка’, с|к˙іпка ‘невелика тонка 
пластинка, відколота, відрубана від 
деревини вздовж по волокнах’ [16: 9: 
270] → ‘худа людина’, ог|лобл’а / 
го|лобл’а ‘1. Невелика тонка 
пластинка, відколота, відрубана від 
деревини вздовж по волокнах; 2. Довга 
жердина, яка використовувалася як 
зброя’ [16: 2: 109] → ‘жінка високого 
зросту’, поўн’а|чок ‘круглолиций’, 
пампушка ‘повна людина’, пеи|н’ок / 
пень ‘нижня частина стовбура дерева, 

яка залишилась на корені після того, 
як дерево зрубали, спиляли, зламали і 
т. ін.’ [16: 6: 117] → ‘дурак’, око|ренок 
‘нижня частина дерева, що прилягає 
до кореня’ [16:  5: 675] → ‘приземиста 
невисокого зросту людина’, о|пен’ок 
‘їстівний гриб з жовтуватою шапинкою 
на тонкій високій ніжці, що звичайно 
росте купками на пеньках або біля 
коренів дерев’ [16: 5: 704] → 
‘невисокого зросту чоловік’, |бан’ка 
‘кулястий або опуклий предмет, 
здебільшого порожній усередині; куля, 
кулька’ [16: 1: 102] → ‘жінка 
невисокого зросту’, ба|рило ‘невелика 
посудина для рідини (найчастіше з 
дерева) з двома днищами і опуклими 
стінками, стягнутими обручами’ [16: 1: 
106] → ‘товста людина, яка має 
великий живіт’, |бодн’а ‘дерев’яна 
низька діжка з кришкою’ [16: 1: 210] → 
‘товста жінка’, |бочка ‘велика дерев’яна 
або металева циліндрична посудина 
перев. опукла посередині, з двома 
плоскими днищами’ [16: 1: 223] → 
‘невисока на зріст, товста, незграбна 
жінка’, |вал’анок ‘зимове взуття з 
валяної вовни’ [16: 1: 286] → ‘тупа, 
нерозумна людина’, |вал’ок ‘грудка 
мокрої, замішеної з соломою глини для 
спорудження глиняних будівель або 
обмазування стін’ [16: 1: 287] → ‘вайло, 
неповоротка, незграбна людина’, 
веир|ба ‘дерево або кущ з гнучким 
гіллям, цілісними листками і зібраними 
в сережки одностатевими квітками 
[16: 1: 325] → ‘висока худа людина’, 
ло|мака ви|сока ‘велика палиця; 
дрючок’ [16: 4: 543] → ‘високий 
дебелий чоловік’, ло|пух ‘бур’ян родини 
складноцвітих із широкими листками і 
чіпким суцвіттям з колючками; реп’ях’ 
[16: 4: 547] → ‘непристосований до 
життя чоловік’, год|в˙іĭко ‘відвійки – 1. 
Відходи зерна після молотьби та 
віяння; погане, засмічене зерно; 2. 
Пісне молоко, відділене від вершків за 
допомогою сепаратора’ [16: 1: 564] → 
‘відлюдькуватий чоловік’, |вул’іĭ 
‘спеціально зроблена дерев’яна 
скринька або видовбана колода для 
тримання бджіл’ [16: 1: 785] → ‘вайло, 
незграбна людина’, ги|л’ака ‘боковий 
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відросток від стовбура дерева або 
чагарника, який розгалужується на 
менші відростки — гілки, віти’ [16: 
2: 69] → ‘висока худа людина’, г|лотка 
‘частина травного каналу, що з’єднує 
ротову порожнину з стравоходом’ [16: 
2: 87] → ‘непомірно повна людина’, 
сто|дола ‘будівля для зберігання 
снопів, сіна, полови тощо, а також для 
молотьби, віяння і т. ін.’ [16: 9: 724] → 
‘непомірно повна жінка’, сухос|т’ін 
сухостій ‘засохлі дерева, кущі і т. ін., 
що стоять на корені’ [16: 9: 870] → 
‘довгов’яза, худа людина’, ко|шул’а 
‘сорочка’ [16: 4: 318] → ‘неохайна 
жінка’. 

Такий спосіб трансформації 
семантичної структури слова 
характерний і для сучасної 
літературної мови. З ремарками розм., 
жарт. чи ірон. у СУМі зафіксовано 
лексеми лантух ‘неповоротка 
неспритна людина’ [16: 4: 445], лопух 
‘про некмітливу людину’ [16: 4: 547], 
розмазня ‘нерішуча, слабохарактерна 
людина’ [16: 8: 733], шпінгалет 
жарт. ‘невеликий на зріст юнак або 
підліток’ [16: 9: 524], дзиґа ‘швидка в 
рухах, вертлява людина’ [16: 2: 267], 
індус ірон. ‘одноосібник’ [16: 2: 28], 
скелет ‘худа людина’ [16: 9: 258], 
кістяк ‘про дуже худу, виснажену 
людину’ [16: 4: 170]. 

Модель 5: "назва страви" → "назва 
людини": коло|туха, колоу|туха 
‘сироватка’, ‘ряжанка’ [16: 4: 235] → 
‘сварлива жінка, яка збурює колотнечу, 
сварки’. 

Такі моделі утворення номенів на 
позначення людини є 
загальноукраїнськими, що 
підтверджено діалектними словниками 
різних ареалів, хоча інколи 
спостережено незначну відмінність у 
семантиці. Наприклад, лексеми ба|ран 
у західнополіських говірках позначає 
сему ‘нерозумна людина’ [10: 16], 
ба|рило в українських говірках 
Одещини – ‘повна кругленька людина, 
черевань, пузань’ [10: 16], бодня в 
буковинських говірках – ‘товста жінка’ 
[10: 28], бочка в говірках нижньої 
Наддніпрянщини – ‘товстуха’ [10: 29], 

бугай у східнослобожанських – 
‘здоровило’, у буковинських – ‘телепень, 
великий, неповороткий’ [10: 32], 
бурмило у полтавських – ‘людина, яка 
щось бурчить, на щось нарікає’, 
‘неповоротка, груба, неговірка 
людина’; у говірках Рівненщини – 
‘людина високого зросту й міцної 
будови’; у гуцульських говірках – 
‘здоровань’; у буковинських – 
‘недотепа, телепень’; у говірках 
Одещини – ‘недотепа, телепень’, 
‘здорова незграбна людина, яка неясно 
розмовляє’, ‘непривітна людина’ [10: 
33]; валах у західнополіських, у 
говірках бузько-інгульського ареалу 
Миколаївської області та українських 
східнослобожанських говірках – 
‘неповороткий вайлуватий чоловік’; у 
нижньонаддніпрянських – ‘гладкий, 
опецькуватий чоловік’ [10: 35]; вальок 
у нижньонаддніпрянських – ‘дуже 
гладка людина’; у східнослобожанських 
– ‘неповоротка лінива людина’ [10: 36]; 
верба, вербило, вербина, вербиняка у 
нижньонаддніпрянських – ‘людина 
високого зросту’; голобля у говірках 
бузько-інгульського ареалу – ‘висока 
людина’ [10: 59]; вулий у 
західноволинських – ‘неповоротка, 
незграбна, лінива людина’ [10: 47]; 
лопух у буковинських – ‘нерозторопна 
людина’, у гуцульських – ‘некмітлива 
людина’, ‘тупувата людина’ [10: 137]; 
ломака у західноволинських – 
неповоротка людина’, у буковинських – 
‘здоровань’, ‘ледащо’ [10: 145]; кроква в 
нижньонаддністрянських – ‘дуже худа 
й висока людина’ [10: 131]; турок у 
західнополіських – ‘дурень, розумово 
обмежена людина’ [10: 260]. 

ТГЛ "Традиційне будівництво". У 
рукописному Словнику назв 
традиційного будівництва в 
східноподільських говірках 
Л. Б. Поліщук [14] зафіксовано 
незначну кількість лексем, утворених 
шляхом метафоричного перенесення за 
подібністю форм реалій.  

Модель 1: "виріб із тіста" → "назва 
будівельного матеріалу": |бабпка 
солодкий, здобний високий білий хліб 
циліндричної форми, що за 
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православним звичаєм випікають до 
Великодня та поминальних днів → 
|бабпка ‘грудка мокрої, змішаної з 
соломою глини’ [14: 40], ба|лабуха ‘1. 
Ґуля. 2. Невелика булочка’ [16: 1: 93] → 
‘грудка мокрої, змішаної з соломою 
глини’ [14: 69], о|ладочок ‘невеликий 
товстий млинець’ [16: 5: 685] → ‘грудка 
мокрої, змішаної з соломою глини 
[14: 69]. 

Модель 2: "назва форми певної 
реалії" → "назва будівельного 
матеріалу": ва|гончик ‘спеціально 
устатковане приміщення для 
перевезення людей і вантажу по 
рейкових коліях’ [16: 1: 275] → ‘грудка 
мокрої, змішаної з соломою глини’ 
[14: 69].  

Модель 3: "назви фауни" → "назви 
пристрою", наприклад: гу|сак ‘пристрій 
у формі шиї гусака, через який до 
будинку заводять електроенергію’, рак, 
ба|ранчик, |к˙ішка / |кошка ‘металевий 
прилад із загнутими кінцями для 
витягування затонулих відер’ [14: 69]. 
Такі номінації утворилися, очевидно, 
через подібність будови пристрою та 
будови тіла тварини (клешні в рака, 
роги в барана, кігті в кішки, шия в 
гусака). 

Модель 4: "назви предмета" → 
"назви пристрою": |йак˙ір ‘пристрій для 
утримання на місці суден, плавучих 
маяків тощо у вигляді металевого 
стержня з лапами, які чіпляються за 
ґрунт’ [16: 11: 637] → ‘металевий 
прилад із загнутими кінцями для 
витягування затонулих відер’; |пугало, 
|чучеило ‘1. Набита тирсою, соломою і 
т. ін. шкура тварини, птаха, що 
відтворює їх зовнішній вигляд; 2. 
Подоба людини, людської 
постаті, виготовлена з глини, воску або 
іншого матеріалу чи з набитого чим-
небудь одягу людини’ [16: 11: 392] → 
‘невеликий отвір у стелі погребу, льоху 
або кагату для виходу пари і поганого 
повітря’. 

 Отже, лексеми, які зазнали 
семантичної трансформації, втягнуті в 
тематичну групу лексики традиційного 
будівництва в східноподільських 
говірках з інших тематичних груп 

конкретної лексики, переважно ТГЛ 
назв їжі та тваринництва.  

 Для ТГЛ "Рибальство" відзначено 
такі типові семантичні моделі:  

Модель 1: "частина тіла чи тварини" 
→ "назва снасті чи її частини": |морда 
‘рибальська лозова снасть, що має 
форму лійкоподібної корзини’, к|рило, 
к|рил’ц’е, ло|патка ‘плавець 
горизонтальний’, г|реб˙ін’, греиб˙і|нец’ 
‘плавець вертикальний’. 

Модель 2: "частина тіла" → "риба": 
но|сан’ ‘йорж, дрібна прісноводна риба 
з колючими плавцями, Асегіnа сегnuа 
L.’; хв˙іст / ф˙іст ‘середня частина 
невода у вигляді вузького довгого 
мішка, куди потрапляє риба’.  

Модель 3: "предмет" → "частина 
снасті, яка схожа на цей предмет": 
ка|чалка, ка|тушка, ма|йак ‘поплавок 
на великій рибальській сіті, неводі’, 
кул’, ку|лик, |ворок, |ворочок ‘середня 
частина невода у вигляді вузького 
довгого мішка, куди потрапляє риба’. 

 Модель 4: "деталь одягу" → "частина 
снасті": |пазуха, кар|ман, мат|н’а 
‘середня частина невода у вигляді 
вузького довгого мішка, куди 
потрапляє риба’. 

Модель 5: "предмет" → "частина 
риби": |парус, гост|рак ‘плавець 
вертикальний’. 

Модель 6: "комаха" → "снасть, схожої 
на продукт життєдіяльності комахи" 
па|вук ‘сітка квадратної форми для 
лову риби’. 

Ця тематична група відрізняється 
незначною кількістю номінацій 
метафоричного походження, проте 
виявлено 6 моделей утворення назв 
реалій рибальства. 

ТГЛ "Їжа та напої". У цій групі 
відзначено метафоричні перенесення, 
утворені за такими семантичними 
моделями: 

Модель 1: "птах" → "обрядовий хліб": 
|качка, |голубп, |жаĭворонок ‘печиво, 
яке готують на свято сорока святих’. 

Модель 2: "паливо" → "напій": 
|паливо, пал’|не, го|р’уче ‘алкогольні 
напої загалом’. Використання сленгу 
як мотиваційної бази для 
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новоутворень у говірці доводить 
відкритість її лексичної системи.  

Модель 3: "тварина чи її частина" 
→ "виріб чи страва": цап ‘салат зі 
свіжих овочів (солодкої кукурудзи, 
горошку, помідорів, перцю, моркви) та 
ковбаси й майонезу’, |рожшки ‘виріб з 
прісного тіста у вигляді равлика’.  

Модель 4: "частина взуття" → 
"частина хлібного виробу": п˙і|дошва 
‘скибка зі споду хліба чи короваю’.  

Модель 5: "одяг" → "основа 
приготування страви": фар|тух 
‘частина свинячої туші, з якої 
виготовляють м’ясний рулет’. 

Модель 6: "будівельний матеріал" → 
"хліб певної форми": кир|пич, кир|п˙іч, 
к˙ір|п˙іч ‘хліб прямокутної форми’. 

Модель 7: "свято" → "обрядовий 
хліб": ва|сил’ ‘обрядовий хліб, який 
випікали на Василя (14 січня)’ 

Модель 8: "частина тіла людини" → 
"страва" |пал’чики ‘страва із відбитого і 
завернутого невеликим рулетом м’яса’. 

ТГЛ "Назви одягу, взуття та 
прикрас". 

Модель 1: "назва фауни" → "назва 
виробу": |йожик ‘приколка, обшита 
тканиною з великим ворсом, яку 
одягають на закручене волосся', 
з|м·еĭка ‘довга механічна застібка на 
одязі; блискавка’, |п·іўник пеиту|шок, 
п·іту|шок ‘хлопчача трикотажна 
шапочка з приплюснутим верхом’, 
|коник ‘металева застібка у вигляді 
гачка, що пришивається проти петлі 
на одязі', краб, к|рабик, к|раб·ік 
‘пластмасова приколка, яка 
складається із двох частин, схожих на 
грабельки’. 

Модель 2: "частина тіла тварини" → 
"назва шевського пристосування": 
|лапка ‘копил, на якому шили або 
ремонтували взуття’, ко|пит, копи|то 
‘копил, на якому шили або 
ремонтували взуття; лапка’. 

Модель 3: "назва країни" → "назва 
одягу": а|л’аска ‘зимова куртка з 
капюшоном, оздобленим хутром’, 
па|нама ‘літній капелюх із широкими 
крисами, плетений або пошитий із 
тканини’. 

Модель 4: "назви водного 
транспорту" → "назви взуття, деталей 
одягу": |лодочки(а) ‘жіночі туфлі з 
гострими носками і на низьких 
підборах’, ‘виріз на платті для шиї, 
горизонтальний від плеча до плеча’, 
ко|раблик ‘виложистий бортовий комір 
із гострокутними кінцями’. 

Модель 5: "продукт життєдіяльності 
комахи" → "головний убір": 
паву|тинка, паву|т’інка пау|т’інка 
пау|тинка ‘просвітчаста хустка білого 
кольору, вив’язана з тонкої шерсті або 
пуху’. 

Модель 6: "назва людини" → "назва 
одягу": сти|л’аги ‘стильні штани’. 

 ТГЛ "Бджільництво". Для цієї групи 
характерна антропоморфна метафора. 
В. В. Калько, досліджуючи 
антропоморфну метафору в 
концептуальній царині "рослина", 
зауважила, що значна кількість такого 
різновиду метафори підтверджує 
загальну думку лінгвістів про наскрізну 
антропоцентричність мови, оскільки 
"людина в мові зафіксувала свою 
фізичну подобу, свої внутрішні стани, 
свої емоції і свій інтелект, своє 
ставлення до предметного й 
непредметного світу <…>. Майже в 
кожному слові можна віднайти сліди 
людини" [7: 110]. 

Модель 1: "назва людини за її 
діяльністю" → "назва бджоли": 
роз|в˙ідники, роз|в˙еч:ики, роз|в˙ідниц’а, 
роз|в˙еч:иц’а, роз|в˙ідувал’ники 
роз|в˙ідувал’ниц’а, роз|в˙етка, 
|розв˙ітка, ви|н’ухувач’і, іш|чеĭка, 
‘бджола, яка шукає місце для 
поселення всього відведеного рою або 
вивчає місце найкращого взятку’, 
роб·іт|ниц’і, робо|т’ага ‘усі бджоли в 
сім’ї, крім матки і трутнів’, ‘бджола, що 
літає за взятком, носить мед’, 
зло|д’ужшка, зло|д’іĭка / з|лод’іĭка, 
кра|дунка, кра|д’іжка, на|л’ітниц’а, 
|лежиен’ ‘бджола, яка краде мед чужої 
сім’ї’, пат|рул’, ох|рана, ох|ран’:іки, 
сто|рожа, ст|ража, сторо|жа, 
сторо|ж˙і, |варта ‘частина бджолиної 
сім’ї, яка охороняє вулик від злодійок’, 
танц’іў|ниц’а ‘бджола, яка сповіщає 
про вдало знайдене місце з 
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медоносами’, хаз’а|йі, ха|з’аĭка, 
госпо|дарки, труд’іў|ниц’а, тру|д’ага, 
домоха|з’аĭка, домогоспо|дарка, 
сан’і|тарка ‘молоді бджоли, які 
господарюють у вулику: переробляють 
нектар, прибирають, годують 
потомство’, году|вал’ниц’і ‘бджоли, які 
годують матку, в разі її загибелі 
можуть стати матками-трутівками’, 
вихо|ватеил’ка ‘сім’я бджіл, з якої 
пасічники вирощують продуктивних 
маток’, н’ан’|ки, |н’ан’ки, обпс|луга, 
кор|м˙іл’іц’і ‘бджоли у вулику, які 
доглядають розплід’, зби|рал’ниц’а, 
зби|рачка, з|боршчиц’а, с|боршчиц’а 
‘бджола, у якої в медовому носику мед 
або нектар’, ко|р’іўка ‘бджола, що літає 
за взятком, носить мед’, 
реикор|д’істка, реикорц|менка, 
реикор|дистка ‘матка, яка дає багато 
приплоду’, ‘сім’я, яка дає багато меду’. 

Модель 2: "назви людини за віком" 
→ "назви бджоли": моло|д’ож ‘молоді 
бджоли, які господарюють у вулику: 
переробляють нектар, прибирають, 
годують потомство’, |д’еўка ‘матка від 
першого вильоту до запліднення’. 

Модель 3: "назви людина за 
соціальним статусом" → "назва 
бджоли": ца|риц’а ‘матка’, сиро|та, 
с|тадо ‘рій, у якому загинула матка’. 

Модель 4: "назви одягу" → "назви 
реалій бджільництва": ру|башеичка, 
кожу|шок ‘плівочка від яйця, з якого 
виходить бджола’, с|вита ‘скупчення 
навколо матки, утворення рою’, ‘ 
бджоли, які годують матку’. 

Модель 5: "назви посуду" → "назви 
реалій бджільництва": |мисоч˙ка 
‘найбільша комірка для вирощування 
матки’. 

Модель 6: "етнонім" → "назва 
вулика": ла|тиш ‘рамковий вулик, 
винайдений у Латвії’. 

Модель 7: "назви частин тіла тварин" 
→ "назви реалій бджільництва": |роги 
‘залишки статевого органу трутня у тілі 
матки, знак про запліднення’. 

Модель 8: "фізичний стан води" → 
"назви продуктів бджільництва": к|рига 
‘віск разом із медом’, ‘воскова плівка, 
якою бджоли закривають комірки з 
медом’, ‘мед, який кристалізувався’. 

 У ТГЛ родильного обряду 
метафоризація мало представлена, 
крім того, окремі репрезентанти цієї 
ТГЛ можна розглядати як 
репрезентанти ТГЛ "Людина і її риси", 
оскільки до складу ТГЛ родильного 
обряду входить лексико-семантична 
група на позначення учасників обряду. 
В обох групах визначальною є 
зооморфна метафора.  

Модель 1: "назва тварини" → "назва 
жінки": к|вочка, коро|лиц’а, кро|лиц’а, 
коро|лиха, крол’|чиха, кро|лиха,|киц’ка 
‘жінка, яка народила й виховала багато 
дітей’. 

Модель 2: "назва тварини" → "назва 
дитини": би|чечок ‘хлопчик, 
вигодуваний материнським молоком’. 

Модель 3: "назва одягу" → "назва 
захисної пліви дитини": |чепчик, 
|ч·іпчик, на|м˙ітка ‘пліва на голові 
новонародженого’, со|рочка, ру|башка 
‘натільна білизна’, ‘захисна оболонка, у 
якій інколи народжуються діти’. 

Модель 4: "назва взуття чи його 
частини" → "назва жінки": ха|л’ава 
‘жінка, яка народила дитину поза 
шлюбом’. 

Модель 5: "назва одягу" → "назва 
жінки": коу|шул’а ‘некрасива, 
неакуратна жінка’. 

Модель 6: "назва одягу" → "назви 
хворобливого стану дитини": коу|шул’а 
‘рани на голові немовляти, спричинені 
недоглядом чи приходом жінкою з 
менструацією провідувати породіллю і 
немовля’, ‘набита на голові, ґуля’, 
‘сплутані нечесані коси’, ‘хвороба 
золотуха’. 

Модель 7: "назва надприродної 
істоти" → "назва дитини": йанго|л’атко 
|ангеил, ангеи|лок ‘новонароджена 
дитина’, ан|гелики ‘діти, які померли 
нехрещеними’. 

Модель 8: "назва реалії" → "назва 
хворобливого стану людини": по|жар, 
пуо|жар, по|жежа ‘вроджена пляма 
темно-червоного чи синього кольору на 
тілі людини, появу якої пов’язують із 
тим, що мати, будучи вагітною, 
дивилася на пожежу і з переляку 
взялася за своє тіло’, |волос ‘хвороба 
дитини протягом першого року життя, 
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яка супроводжується постійним 
плачем і яку пов’язували з тим, що 
мати під час вагітності била кота чи 
собаку’, |вишеин’ка ‘коричнева пляма 
на тілі у формі вишеньки, появу якої 
пов’язували з тим, що ніби мати щось 
украла, коли була вагітною’. 

Модель 9: "назва частини тіла" → 
"назва дитини": м·і|зиниец’, м·і|зеник, 
м·і|зинчик м·і|зинок ‘найменший 
палець на руці чи нозі’, ‘найменша 
дитина в сім’ї’. 

У цій ТГЛ відзначено найбільше 
метафор, ускладнених афіксацією, що, 
очевидно, може бути пов’язано із її 
специфікою – виокремленням лексико-
семантичної групи на позначення 
дітей.  

Специфікою ТГЛ "Тваринництво" є 
те, що вона є донором для інших ТГЛ, а 
отже, семантичних моделей, за якими 
із інших ТГЛ втягуються до неї 
лексеми, обмежена кількість і вони є 
малопродуктивними. 

Модель 1: "етнонім" → "назва масті 
тварини": |циган ‘кінь чорної із 
синюватим полиском масті’. 

Модель 2: "назви рослини чи її 
частин" → "назви продуктів 
життєдіяльності тварин" йаг˙ід|ки, 
го|рох, го|рошок, бара|болики, б·іб 
‘бібки, овечий послід’. 

Модель 3: "назва птаха" → "назва 
тварини": во|рончик ‘кінь чорної із 
синювтим полиском масті’. 

Модель 4: "назва людини" → "назва 
домашньої птиці": ди|карка ‘квочка, 
яка вивела курчат без відома людей’, 
баĭстр’у|ки, баĭстру|ки, 
баĭстр’у|чата, баĭструч|ки, 
баĭстр’уч|ки ‘курчата, які виведені 
квочкою вез відома людей’.  

Висновки й перспективи 
дослідження. Вивчення семантичної 
деривації, зокрема утворення 
номінацій шляхом метафоризації, у 
декількох тематичних групах лексики 
одночасно дає змогу якнайповніше 
виявити семантичну структуру 
окремого слова. Наприклад, лексема 
|шишка репрезентує ТГЛ на 
позначення рослин, людини та 
весільних атрибутів. У різній 

послідовності значення, зафіксовані в 
східноподільських говірках, подано і в 
Словнику української мови в 11-ти 
томах [16: 11: 466]. Очевидно, 
семантична структура лексеми |шишка 
розвивалась так: ‘суцвіття хвойних та 
деяких інших 
рослин, переважно круглої чи овальної 
форми, вкрите лусочками’ → ‘весільний 
хліб, з яким запрошують на весілля і 
який формою нагадує декілька шишок’ 
та ‘найпишніша центральна оздоба 
короваю’ → ‘впливова людина при 
посаді’. Безперечно, розширення 
діапазону ТГЛ для дослідження виведе 
на нові семантичні зв’язки.  

Вивчення метафори дає змогу 
простежити, як починався розвиток 
значення слова. Інколи для того, щоб 
осягнути процес семантичної 
деривації, необхідно залучити знання 
обрядодій у говірках досліджуваного 
ареалу. Наприклад, лексема ко|шуля у 
СУМі [16: 4: 318] і в більшості 
діалектних словників північного та 
південно-західного наріч 
зареєстрована зі значенням ‘сорочка’. 
Фіксація в діалектних словниках лише 
семи ‘сорочка’ наводить на цілком 
логічну думку, що це є первинне 
значення лексеми. У східноподільських 
говірках лексема позначає комплекси 
сем, які можна згрупувати навколо 
архісем ‘одяг’ (‘сорочка’, ‘грубий 
шерстяний джемпер’, ‘безрукавка з 
хутряною підкладкою’, ‘чоловічий 
піджак із вишитою вставкою на грудях 
і спині’), ‘жінка’ (‘неакуратна 
некрасива жінка’), ‘дитячі хвороби’ 
(‘рани на голові немовляти, спричинені 
недоглядом чи приходом жінкою з 
менструацією провідувати породіллю і 
немовля (існувала така заборона)’, 
‘набита на голові ґуля’, ‘хвороба 
золотуха’, ‘сплутані нечесані коси’). 
Очевидно, семантична трансформація 
лексеми викликана складним 
переплетенням метафоричного та 
метонімічного перенесень і відбувалася 
так ‘сорочка’ → ‘жінка в сорочці’ → 
‘брудна, неакуратна жінка в сорочці (в 
кошулі)’ → ‘хвороба немовляти, яке 
відвідала жінка-кошуля’ → ‘будь-які 
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зовнішні хвороби на голові немовляти’ 
→ ‘заплутане волосся під час таких 
хвороб’.  

Кожна з досліджуваних ТГЛ має свої 
специфічні наслідки процесу 
семантичної деривації, наприклад, 
зооморфна метафора, яка є в усіх 
досліджуваних ТГЛ, виявилася 
найбільш релевантною в ТГЛ "Людина і 
її риси", антропоморфна – у ТГЛ 
"Бджільництво". Найбільшим донором і 
найменшим реципієнтом є ТГЛ 
"Тваринництво", а найбільшим 
реципієнтом – ТГЛ "Людина і її риси", 
оскільки до метафоризації вдаються 
переважно під час негативної 
характеристики людини. 

Переспективу вбачаємо у вивченні 
інших різновидів семантичної 
трансформації в східноподільських 
говірках.  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Березовська Г. Г. Структурна 

організація та географія назв одягу і 
прикрас у східноподільських говірках: 
дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. 
Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова. 
Київ, 2011. 393 с. 

2. Березовська Г. Г. Словник назв 
одягу та взуття у східноподільських 
говірках. Умань, 2010. 420 с. 

3. Гороф’янюк І. В. Ботанічна 
лексика центральноподільських 
говірок: структурна організація та 
ареалогія. Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. 
632 с.  

4. Гороф’янюк І. В. Способи 
номінації в мікологічній лексиці 
центральноподільських говірок. 
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. 
Черкаський нац. ун-т ім. Б. 
Хмельницького. Черкаси, 2009. Вип. 9. 
С. 89–100.  

5. Гримашевич Г. І. Структура 
полісемічних назв одягу в 
середньополіських говірках. Вісник 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 
2004. № 14. С. 163–167. 

6. Гриценко П. Ю. Моделювання 
системи діалектної лексики. Київ: 
Наукова думка.1984. 226 с. 

7. Калько В. В. Антропоморфна 
метафора в українських фітонімах. 
Вісник Черкаського університету. 
Серія: Філологічні науки. 2014. Вип. 
27. С. 104–112. 

8. Кухарчишин М. І. Семантична 
деривація в українській біологічній 
термінології: дис. … канд. філол. наук: 
10.02.01. Львівський національний 
університет імені Івана Франка. Львів, 
2021. 250 с. 

9. Лєснова В. В. Номінація рис 
людини в українських слобожанських 
говірках. Луганськ: Альма-матер. 2004. 
193 с.  

10. Лєснова В. В. Словник оцінних 
номенів людини в українських 
діалектах / За заг. ред. 
П. Ю. Гриценка. Луганськ: Вид-во ДЗ 
"ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. 
304 с. 

11. Мартинова Г. І., Щербина Т. В. 
Лексика на позначення рис характеру 
й поведінки в "Словнику 
середньонаддніпрянських говірок". 
Мовознавчий вісник. 2020. № 28. С. 47–
57. 

12. Оскирко О. П. Назви їжі та 
напоїв у східноподільських говірках: 
дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. 
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 
2019. 397 с. 

13.  Оскирко О. П. Матеріали до 
"Словника назв їжі та напоїв у 
східноподільських говірках". Волинь–
Житомирщина: Історико-філологічний 
збірник з регіональних проблем. 2020. 
Вип. 31. С. 66 – 73.  

14. Поліщук Л. Б. Структурна 
організація та географія назв 
традиційного будівництва в 
східноподільських говірках: дис. ... 
канд. філол. наук: 10.02.01. Донецький 
національний університет ім. Василя 
Стуса. Вінниця, 2015. 425 с. 

15. Скорофатова А. О. Ономасіологія 
та лінгвогеографія фітономенів в 
українських східнослобожанських 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

180 
 

говірках: монографія. Луганськ: Елтон-
2, 2009. 369 с. 

16. Словник української мови: в 11 
томах. Київ: Наукова думка, 1970–
1980. 

17. Стратулат Н. В. Семантична 
неологізація як спосіб збагачення 
словникового складу української мови. 
Мовознавство. 2007. № 3. С. 69–77.  

18. Тараненко О. О. Метафора. 
Українська мова. Енциклопедія. Київ: 
"Українська енциклопедія" ім. М. П. 
Бажана, 2004. 2-е вид., випр. і доп. 
С. 334–337. 

19. Тищенко Т. М. Способи номінації 
в тематичних групах лексики з 
конкретним значенням у 
східноподільських говірках української 
мови. Наукові праці Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: 
Філологічні науки. Вип. 42. Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2016. С. 179–
183. 

20. Тищенко Т. М. Способи номінації 
в тематичній групі лексики родильного 
обряду в східноподільських говірках. 
Наукові праці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені 
Івана Огієнка: Філологічні науки. 
Випуск 44. Кам’янець-Подільський: 
Аксіома, 2017. С. 286–290. 

21. Тищенко Т. М. Лексика 
бджільництва говірок Східного 
Поділля. Умань: РВЦ «Софія», 2008. 90 
с. 

22. Тищенко Т. М. 
Східноподільський родильний обряд: 
лексикографічний та текстовий описи. 
Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. 460 с. 

23. Тищенко Т. М. "Словник 
східноподільських говірок" як 
відображення номінаційних процесів у 
східноподільському ареалі української 
мови. Філологічний часопис. 2017. Вип. 
2 (10). С. 216–226. 

24. Шкурко Г. Переосмислення 
значень слів як джерело поповнення 
лексики традиційного транспорту та 
комунікацій в українських говірках 
Закарпаття Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: 
Філологія. Вип. 2 (42). 2019. С. 113–
117. 

 
REFERENCES (TRANSLATED & 

TRANSLITERATED) 
1. Berezovska, H. H. (2011). 

Strukturna orhanizatsiia ta heohrafiia 
nazv odiahu i prykras u 
skhidnopodilskykh hovirkakh [Structural 
organization and geography of names of 
clothes and decorations in the East-
Podilian dialects]: dys. … kand. filol. 
nauk : 10.02.01. Natsionalnyi 
pedahohichnyi universytet im. M. P. 
Drahomanova. Kyiv. 393 р. [in 
Ukrainian]. 

2. Berezovska, H. H. (2010). Slovnyk 
nazv odiahu ta vzuttia u 
skhidnopodilskykh hovirkakh [Dictionary 
of names of clothing and shoes in the 
East Podolian dialects]. Uman. 420 s. [in 
Ukrainian]. 

3. Horofianiuk, I. V. (2020). 
Botanichna leksyka 
tsentralnopodilskykh hovirok : 
strukturna orhanizatsiia ta arealohiia 
[Botanical vocabulary of the Central 
Podolian dialects: structural organization 
and arealogy]. Vinnytsia: TOV "Tvory". 
632 s. [in Ukrainian]. 

4. Horofianiuk, I. V. (2009). Sposoby 
nominatsii v mikolohichnii leksytsi 
tsentralnopodilskykh hovirok [Methods 
of nomination in the mikologic lexicon of 
the Central Podolian dialects]. 
Movoznavchyi visnyk: zb. nauk. pr. 
Cherkaskyi nats. un-t im. B. 
Khmelnytskoho. Cherkasy. Vyp. 9. 
P. 89–100. [in Ukrainian]. 

5. Hrymashevych, H. I. (2004). 
Struktura polisemichnykh nazv odiahu v 
serednopoliskykh hovirkakh [The 
structure of polysemic names of clothing 
in Middle Polesian dialects]. Visnyk 
Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu 
imeni Ivana Franka. № 14 S. 163–167. 
[in Ukrainian]. 

6. Hrytsenko, P. Yu. (1984). 
Modeliuvannia systemy dialektnoi 
leksyky [Modeling the dialect vocabulary 
system]. Kyiv: Naukova dumka. 226 s. 
[in Ukrainian]. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

181 
 

7. Kalko, V. V. (2014). 
Antropomorfna metafora v ukrainskykh 
fitonimakh [Anthropomorphic metaphor 
in Ukrainian phytonims]. Visnyk 
Cherkaskoho universytetu. Seriia: 
Filolohichni nauky. Vyp. 27. P. 104–112. 
[in Ukrainian]. 

8. Kukharchyshyn, M. I. (2021). 
Semantychna deryvatsiia v ukrainskii 
biolohichnii terminolohii [Semantic 
derivation in Ukrainian biology 
terminology]: dys. … kand. filol. nauk: 
10.02.01. Lvivskyi natsionalnyi 
universytet imeni Ivana Franka. Lviv. 
250 s. [in Ukrainian]. 

9. Liesnova, V. V. (2004). 
Nominatsiia rys liudyny v ukrainskykh 
slobozhanskykh hovirkakh [Nomination 
of human features in Ukrainian 
slobozhan dialects]. Luhansk : Alma-
mater. 193 s. [in Ukrainian]. 

10. Liesnova, V. V. (2013). Slovnyk 
otsinnykh nomeniv liudyny v 
ukrainskykh dialektakh [Dictionary of 
evaluated human names in Ukrainian 
dialects] / Za zah. red. P. Yu. Hrytsenka. 
Luhansk: Vyd-vo DZ "LNU imeni Tarasa 
Shevchenka". 304 s. [in Ukrainian]. 

11. Martynova, H. I., Shcherbyna T. V. 
(2020). Leksyka na poznachennia rys 
kharakteru y povedinky v "Slovnyku 
serednonaddniprianskykh hovirok" 
[Vocabulary for character traits and 
behavior in the "Dictionary of Middle-
Dneprian Dialects"]. Movoznavchyi 
visnyk. № 28. P. 47–57. [in Ukrainian]. 

12. Oskyrko, O. P. (2019). Nazvy yizhi 
ta napoiv u skhidnopodilskykh 
hovirkakh [The names of food and drinks 
in the East Podolian dialects]: dys. … 
kand. filol. nauk: 10.02.01. Cherkaskyi 
natsionalnyi universytet imeni Bohdana 
Khmelnytskoho. Cherkasy. 397 р. [in 
Ukrainian]. 

13.  Oskyrko, O. P. (2020). Materialy 
do "Slovnyka nazv yizhi ta napoiv u 
skhidnopodilskykh hovirkakh" [Materials 
for the "Dictionary of names of food and 
drinks in the East Podolian dialects"]. 
Volyn–Zhytomyrshchyna: Istoryko-
filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh 
problem. Vyp. 31. P. 66–73. [in 
Ukrainian]. 

14. Polishchuk, L. B. (2015). 
Strukturna orhanizatsiia ta heohrafiia 
nazv tradytsiinoho budivnytstva v 
skhidnopodilskykh hovirkakh [Structural 
organization and geography of names of 
traditional construction in the East 
Podolian dialects]: dys. ... kand. filol. 
nauk: 10.02.01. Donetskyi natsionalnyi 
universytet im. Vasylia Stusa. Vinnytsia. 
425 s. [in Ukrainian]. 

15. Skorofatova, A. O. (2009). 
Onomasiolohiia ta linhvoheohrafiia 
fitonomeniv v ukrainskykh 
skhidnoslobozhanskykh hovirkakh 
[Onomasiology and linguogeography of 
phytonomen in Ukrainian East 
Slobozhan dialects]: monohrafiia. 
Luhansk: Elton-2. 369 s. [in Ukrainian]. 

16. Slovnyk ukrainskoi movy (1980). 
[Dictionary of the Ukrainian Language] 
(1970 – 1980). 1–11. K.: Nauk. dumka 
[in Ukrainian]. 

17. Stratulat, N.V. (2007) 
Semantychna neolohizatsiia yak sposib 
zbahachennia slovnykovoho skladu 
ukrainskoi movy [Formation of semantic 
neologisms as means of Ukrainian 
vocabulary enrichment]. Movoznavstvo. 
№ 3. P. 69–77. [in Ukrainian]. 

18. Taranenko, O. O. (2004). Metafora 
[The Metaphor].  Ukrainska mova. 
Entsyklopediia. Kyiv: "Ukrainska 
entsyklopediia" im. M. P. Bazhana. 2-e 
vyd., vypr. i dop. P. 334–337. [in 
Ukrainian]. 

19. Tyshchenko, T. M. (2016). 
Sposoby nominatsii v tematychnykh 
hrupakh leksyky z konkretnym 
znachenniam u skhidnopodilskykh 
hovirkakh ukrainskoi movy [Methods of 
nomination in the thematic groups of the 
lexicon with a specific meaning in the 
East Podolian dialects of the Ukrainian 
language]. Naukovi pratsi Kamianets-
Podilskoho natsionalnoho universytetu 
imeni Ivana Ohiienka Podilskoho 
natsionalnoho universytetu imeni Ivana 
Ohiienka: Filolohichni nauky. Vyp. 42. 
Kamianets-Podilskyi: Aksioma. P. 179–
183. [in Ukrainian]. 

20. Tyshchenko, T. M. (2017). 
Sposoby nominatsii v tematychnii hrupi 
leksyky rodylnoho obriadu v 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

182 
 

skhidnopodilskykh hovirkakh [The ways 
of nomination in the thematic group of 
the lexicon of maternity rites in the East 
Podolian dialects]. Naukovi pratsi 
Kamianets-Podilskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Ivana Ohiienka: 
Filolohichni nauky. Vypusk 44. 
Kamianets-Podilskyi: Aksioma. P. 286–
290. [in Ukrainian]. 

21. Tyshchenko, T. M. (2008). Leksyka 
bdzhilnytstva hovirok Skhidnoho Podillia 
[Vocabulary of the East Podillia dialects]. 
Uman: RVTs "Sofiia". 90 s. [in 
Ukrainian]. 

22. Tyshchenko, T. M. (2014). 
Skhidnopodilskyi rodylnyi obriad: 
leksykohrafichnyi ta tekstovyi opysy 
[East Podillia maternity rite: 
lexicographical and textual description]. 
Uman: VPTs "Vizavi". 460 s. [in 
Ukrainian]. 

23. Tyshchenko, T. M. (2017). 
"Slovnyk skhidnopodilskykh hovirok" yak 
vidobrazhennia nominatsiinykh protsesiv 
u skhidnopodilskomu areali ukrainskoi 
movy [The "Dictionary of East Podolian 
Dialects" as a reflection of nomination 
processes in the East Podolian area of 
the Ukrainian language]. Filolohichnyi 
chasopys. Vyp. 2 (10). P. 216–226. [in 
Ukrainian]. 

24. Shkurko, H. (2019). 
Pereosmyslennia znachen sliv yak 
dzherelo popovnennia leksyky 
tradytsiinoho transportu ta komunikatsii 
v ukrainskykh hovirkakh Zakarpattia 
[Rethinking the meanings of words as a 
source of replenishment of the lexicon of 
traditional transport ta communications 
in Ukrainian dialects of Transcarpathia]. 
Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho 
universytetu. Seriia: Filolohiia. Vyp. 2 
(42). P. 113–117. [in Ukrainian]. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії: 01.07.2022 
Схвалено до друку: 30.09.2022 

 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences. Vol. 2 (97) 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

183 
 

 

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. 
Philological Sciences. Vol. 2 (97) 

 

Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Філологічні науки. Вип. 2 (97) 
 

ISSN (Print): 2663-7642 
ISSN (Online): 2707-4463 

 
УДК 811.111'367   
DOI 10.35433/philology.2(97).2022.183-197 

VERBALIZATION OF ENGLISH CLAUSES OF CONCESSION IN DIACHRONY  

О. М. Tuhai* 

In our research paper the actualization of concessive clauses or subordinate clauses of 
concession as adverbial clauses with the semantics of universal or general (pure) concession, 
concession of condition, concession of contrast, and concession of cause in the English language in a 
diachronic perspective, namely in Old English, Middle English, and Early Modern English is 
characterized. The relevant use of concessive clauses with diverse concessive semantics in the 
leading periods of the English language development in the initial, medial, and final positions of a 
complex sentence is testified and proven. The syntactic verbalization of subordination with syndetic 
subordinate connection is outlined. The functional-semantic paradigm of Old English, Middle 
English, and Early Modern English complex sentences of concession having been introduced by 
interchangeable polysemantic concessive, conditional, contrastive, causative conjunctions, which 
demonstrate strong syntactic compatibility, and strong semantic interference and influence in 
relation to the main clause is defined. The realization of concessiveness in English complex 
sentences with the imposition of a shade of concessiveness on subordinate clauses of universal, 
conditional, contrastive, causative action with the implementation of concessive action of a certain 
shade in the main clause is analyzed. The use of the concessive clause in the functional-
communicative aspect is argued with the designation of real / potential / unreal realization (non-
realization) of the concessive action in sentences of concessive universal, conditional, contrastive 
and causative semantics at the text level. 

 

Keywords: clause of concession / concessive clause, universal / general (pure) concession, 
concession of condition / contrast / cause, concessive action, concessive conjunction, syndetic 
connection, diachrony  

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КЛАУЗ КОНЦЕСИВНОЇ ДІЇ В ДІАХРОНІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ 

Тугай О. М. 

У статті схарактеризовано актуалізацію концесивних клауз  або підрядних речень 
поступки як адвербіальних клауз із семантикою універсальної або загальної (чистої), 
умовної, контрастивної та каузативної концесивності в англійській мові в діахронії, а саме в 
давньоанглійській, середньоанглійській та ранньоновоанглійській мовах. Засвідчено та 
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доведено доцільність уживання концесивних клауз із різноманітною семантикою 
концесивності в провідних періодах розвитку англійської мови в ініціальній, медіальній та 
кінцевій позиціях складного речення. Окреслено синтаксичну вербалізацію підрядності із 
синдетичним підрядним зв’язком. Визначено функціонально-семантичну парадигму 
давньоанглійських, середньоанглійських, ранньоновоанглійських складних речень поступки, 
що вводяться взаємозамінними полісемантичними концесивними, умовними, 
контрастивними, каузативними кон’юнктами, які демонструють сильну синтаксичну 
сполучуваність і сильну семантичну інтерференцію та вплив щодо головної клаузи. 
Проаналізовано реалізацію концесивності в англійських складних реченнях із накладанням 
відтінку концесивності на додаткові клаузи універсальної, умовної, контрастивної, 
каузативної дії з імплементацією поступальної дії певного відтінку у головній клаузі. 
Аргументовано вживання концесивної клаузи у функціонально-комунікативному аспекті з 
визначенням реальної / потенційної / ірреальної реалізації (ірреалізації) концесивної дії в 
реченнях концесивної універсальної, умовної, контрастивної та каузативної семантики на 
текстовому рівні. 

 
Ключові слова: клауза поступки / концесивна клауза, універсальна / загальна (чиста) / 

умовна / контрастивна / каузативна поступка, концесивна дія, концесивний кон’юнкт, 
синдетичний зв’язок, діахронія 

 

 
Introduction. Nowadays, many 

foreign and Ukrainian scientists pay 
significant attention to the syntax of 
complex sentences, as well as to the 
syntactic-semantic interaction of 
subordinate and main clauses with the 
meaning of a universal concessive action 
and their equivalents, namely 
subordinate clauses with shades of pure, 
conditional, contrastive, causative 
concessive action meaning. 

The syntax of the modern English 
language is characterized by the use of a 
wide range of research methods and the 
focus of modern syntactic theories on the 
interaction with other linguistic 
approaches, such as structural, semantic, 
functional, comparative-historical etc. 
While being combined, the indicated 
methods of research form a holistic picture 
of the world or a clear idea about certain 
syntactic, semantic, and diachronic 
aspects of a complex sentence on the 
whole, namely the verbalization of a 
concessive clause in the historical 
perspective of the English language in our 
research, in particular. 

The functional approach to the 
description of any language, considering 
the focusability of language units and 
phenomena, was formed in the second half 
of the 20th century. Its basis constituted 
the main theoretical works of Ukrainian 
and foreign structural linguistics’ 

representatives such as A. E. Levitskyi, O. 
O. Potebnia, O. O. Selivanova, I. O. 
Baudouin de Courtenay and others [1]. 
Diachronic analysis aims to reveal the 
relationship of the evolutionary system 
elements interdependence and is based 1) 
on the principles of systematicity, 
causality and historicism, where the latter 
includes the concept of time and focuses 
on what happens between synchronous 
periods, 2) on the interrelationship of 
system elements in synchrony and 
diachrony [9; 1]. 

In historical Germanic studies, 
diachronic researches are based on the 
regrammatization and reinterpretation of 
language shifts in the linguistic systems 
of the related native languages in the 
evolutionary progress of their changes 
[9]. D. Lightfoot emphasizes the fact that 
each next generation creates new 
grammars and language changes that 
can be radical, and they are interpreted 
in terms of the system that produces 
these changes. Therefore, it cannot be 
expected that the "diachronic 
universality" of any part of the language 
in any grammatical aspect is 
independent from the theory of grammar. 
There are no formal restrictions on 
possible historical changes other than 
those imposed by the theory of grammar. 
A restrictive theory of grammar imposes 
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strict limits on any possible changes [19: 
147-149].  

The main findings of our research are 
focused on identifying, certifying, 
highlighting the implementation of the 
use and functioning of concessive 
clauses with the semantic shades of 
universal concessive, conditional, 
contrastive, causative actions in complex 
sentences of concession in three leading 
periods – Old English, Middle English, 
Early Modern English. 

Analysis of previous researches. 
Presently, fundamental studies of 
concessive constructions take place in 
typological, positional, semantic, and 
pragmatic aspects in the discourse of the 
majority modern languages of the 
mankind, including English [10; 11; 15; 
24; 26]. Morphological and syntactic 
characteristics of adverbial concessive 
clauses in various languages of the world 
are mainly evidenced and analyzed in the 
domain of synchronic analysis [12; 17; 8]. 

However, the actualization of 
concessive clauses as well as the 
functional and semantic-role paradigm of 
concessive conjunctions as markers or 
triggers  of subordination in English 
sentences of concession in diachrony 
have not  received their development in 
Germanic languages yet, particularly in 
English, which is a certain lacuna in 
contemporary historical researches. 

The aim and material of the article. 
The purpose of our paper is to outline 
the actualization and verbalization of the 
adverbial concessive clauses with the 
semantic shades of universal, 
conditional, contrastive, and causative 
concession in three leading periods of the 
English language, namely, in Old-, 
Middle-, and Early Modern English. 

The material of the study served the 
complex sentences of concession with 
different semantic shades of the action of 
concession (universal, conditional, 
contrastive, causative), selected on the 
grounds of the appropriate markers of 
bringing an adverbial subordinate clause 
into the main clause by the continuous 
sampling method from the Helsinki 
corpus and other written works from 

Old-, Middle-, Early Modern English 
periods. 

Results and Discussion. By R. D. 
Huddleston, a complex sentence of 
concession contains in its structure a 
juxtaposition of two main clauses, where 
the semantic interaction between them is 
realized with the help of concessive 
conjunctions or connectors with the 
expression of pure (universal) concession 
and various shades of concessive action 
in a secondary or subordinate concessive 
clause [16: 735]. 

In English studies, adverbial clauses 
can implement the semantic roles or 
communicative functions of the verbal 
actions of concession, condition, 
contrast, cause, where the general 
concept of possibility or unpredictability 
of the relationship between 
communicative situations in subordinate 
and matrix clauses is carried out by the 
subordinators and conjunctions of 
logical  mutual relations of concession, 
condition, contrast, causation, where the 
latter ones complement each other and 
introduce additional shades of their own 
semantics along with the general 
concessive meaning in a complex 
sentence [23: 1088].  

Modern English subordinating 
conjunctions such as although, unless, 
as if, because, once, as, so, while, since 
etc., are the particular conjunctions of 
the subordinate syntactic connection 
because they introduce a clause 
exclusively as a verb phrase VP with 
further formation of an adverbial clause, 
but not a noun phrase as NP. 
Accordingly, subordinating conjunctions 
modify only the matrix verb of the main 
clause; they cannot modify a noun or 
any other part of speech apart from the 
verb [10: 186-187; 18: 276-287]. 

In traditional Germanic linguistics, 
the term "conjunction" refers to such 
copulas that connect matrix and 
subordinate clauses in complex 
sentences of concession with the 
introduction of the dependent clause into 
the structure of this sentence for its 
marking at a certain functional level [23: 
475; 12: 37].  
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The term "adverbial" implies that 
adverbial clauses modify not only a 
certain matrix verb, but also the whole 
sentences and even main clauses. Thus, 
by J. Miller there is a syntactic rule that 
postulates the following: "if a 
subordinate clause modifies the main 
clause, then it belongs to an adverbial 
clause" [20: 65-67].  

In syntactic studios, numerous 
discussions are held regarding the 
restriction on the use of concessive 
clauses and their equivalents. This 
restriction concerns the syntactic and 
semantic focusability of concessive 
clauses: "concessive clauses cannot be 
focused syntactically, which means that 
relevant relative clauses are less tightly 
integrated into the main clauses than 
other types of adverbial clauses. Besides, 
this "restriction on focusability" is a sign of 
greater semantic complexity in relation to 
other types of adverbial clauses" [17: 82].  

There is the peculiar support for the 
assumption that concessive 
constructions are of particular complex 
semantics: for this reason numerous 
testified linguistic facts from different 
historical literary works witness and 
confirm that these structures developed 
relatively late in the history of the 
English language and came into force 
much later than other types of adverbial 
clauses [17: 82].  

In most cases, the actual content of a 
matrix clause and a clause of concession 
directly signals about "incompatibility" of 
actions in these clauses. Such 
"incompatibility" of two connected 
clauses is implied in the conclusions and 
arguments based on the mentioned 
statements in a complex sentence. 
Moreover, there is an assumption that all 
concessive connectors and all types of 
concessive clauses or their peripheral 
equivalents are interchangeable: not all 
concessive constructions license 
interference, where two propositional 
affirmative clauses (the main clause and 
the subordinate clause with a concessive 
shade) express genuine and faithful 
facts, and illustrate completely opposite 
situations [8: 84].  

In traditional grammar, concessive 
clauses are closely related to certain 
types of conditionals, and they are often 
derived from similar conditionals. Thus, 
according to the conditional peculiarity, 
complex sentences of concession are 
typologically distinguished as "concessive 
concessionals – clauses of pure 
concession" and "concessive conditionals 
– conditional clauses of concession or 
clauses of conditional concession" [8: 
83].  

In functional-semantic studies, it is 
claimed the fact about the overlap or 
symbiosis of concessive, conditional, 
contrastive and causative meanings in a 
complex sentence with the formation of 
universal, conditional, contrastive, and 
causative concessive action. There are 
several linguistic principles or postulates 
to support the overlap or symbiosis of 
universal (pure) concessive, conditional, 
contrastive, causal meanings of actions 
[22: 703; 23: 1088; 11]: 

1. A concessive clause of universal 
concessive action differs from a causative 
clause with causative concessive action 
in that the fact that it asserts the 
opposite thought or action from the 
expected result. 

2. The meaning of concessiveness or 
concessive action is detached from the 
main proposition and is often seen as a 
blocked or non-operative cause or 
causation of the action. 

3. There is a close interaction between 
concessive and conditional actions, 
which lies in the fact that it is realized by 
the frequency of use of conditional 
conjunctions in the concessive meaning 
or use. In both cases, the main 
proposition in the matrix clause is 
considered as the conditioned one in 
relation to the subordinate action. A 
conditional clause is often the antithesis 
of a concessive clause, since in a 
conditional sentence the "truth" of the 
main clause depends on the truth of the 
subordinate clause. 

4. The contrastive clause does not 
only reveal the contrast between two 
situations, but also shows the 
expectation of the action in the 
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subordinate clause with a concessive 
character or meaning. 

On the basis of the foregoing 
postulates in terms of the realization of a 
concessive meaning and a concessive 
action in a complex sentence, we assume 
the fact of the overlap or symbiosis 
between concessive, conditional, 
contrastive and causative meanings that 
has been witnessed and analyzed in Old-
, Middle-, Early Modern English complex 
sentences of universal or pure, 
conditional, contrastive, causative 
concesstive action.  

Diachronic changes in language by all 
means fall out from grammatical 
description and perceptual constraint, 
but they indicate a strong marking of 
multicentric embedded structures [19: 
147].  

Notably, the formation of structural 
and functional features of subordinate 
clauses in Old English falls on the 
transitional period between parataxis 
and hypotaxis, which had been 
characterized by the absence of a stable 
set of grammaticalized factors of the 
subordinate clause actualization [3: 9].  

In the historical development of 
languages, concessive markers acquire 
new and loses old functional, semantic 
functions, but provided that if they form 
adjacent or adjoined categories at 
different semantic levels of the 
hierarchical organization of a complex 
sentence [12: 131]. One of the distinctive 
features of Old English is the use of 
correlative conjunctions, which turned 
out to be a very important stylistic 
technique for those writers and 
influenced the development and 
understanding of the use of the 
concessive clause and concessive action 
in general in later periods of the English 
language [21: 68]. 

Taking into account the structural-
systemic and functional-semantic 
approaches, in our study we distinguish 
the syntactic functions of adverbial 
concessive clauses with certain semantic 
shades of concession in complex 
concessive sentences (complex sentences 
of concession) into such types as 

universal / conditional / contrastive / 
causative concessive clauses with the 
shades of general / pure, conditional, 
contrastive, and causative concessive 
action, respectively [2; 23; 17].  

In our research work, we determine 
the verbalization of the functional-
semantic use of adverbial concessive 
clauses in complex sentences of 
concession in English diachronic 
development of three leading periods – 
Old English, Middle English, Early 
Modern English in such a paradigm as:  

1. Clauses of universal / general / 
pure concession: "universal / general 
concessive clauses – pure / universal 
concessive action". 

2. Clauses of conditional concession: 
"conditional concessive clauses – 
conditional concessive action". 

3. Clauses of concession of contrast: 
"contrastive concessive clauses – 
contrastive concessive action".  

4. Clauses of concession of cause: 
"causative concessive clauses – causative 
concessive action". 

Accordingly, the semantic 
actualization of concessive conjunctions 
occurs at the level of copula 
conjunctions of pure / universal, 
conditional, contrastive, causative 
concessive actions in different positional 
directions of subordinate clause 
marking. We have proven that in the 
studied periods of the English language, 
concessive copula conjunctions 
introduced semantically different 
subordinate clauses of concession in the 
initial, medial, and final positions. 

The findings of the study demonstrate 
that in complex sentences of concession 
the concessive meaning turns out to 
become the matrix one with the 
realization of the shades of "pure / 
universal, conditional, contrastive, 
causative concession" in the subordinate 
or secondary clause, with further 
communicative extension or development 
and implementation of the concessive 
action’s result in the main or matrix 
clause. 

Interestingly, the Old English 
conjunction peah (though), having been 
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the main conjunction introducing 
subordinating clauses of concession, 
could be already used in the ancient 
period of English as an opposing / 
contrastive conjunction as well. Despite 
the ambiguity or polysemy of some 
conjunctions, just the connective copula 
forms of coordination or subordination 
were exactly typical in Old English; they 
developed their semantic and syntactic 
properties farther in the Middle English 
and Early Modern English periods [3: 
36].  

The studied concessive clauses with 
different shades of concessive action 
developed gradually, from Old English 
conjunctions as peah, swa hwæþere, 
swaþeah, gif, hwilc, ac, hwile, forþan þe, 
swa etc. through their grammaticalized 
variants in Middle English as nathelees, 
al sholder, if, whereas, for etc. to the 
Early Modern English version of 
conjunctions as though, although, 
however, nevertheless, if, whatever, but, 
while, because, since etc., which are the 
equivalents of Modern English 
conjunctions [7; 13]. 

In the process of the research, we 
have witnessed that the conjunctions of 
the copula connection in a concessive 
clause of universal or pure, conditional, 
contrastive and causative semantics of 
concessive action demonstrate strong 
syntactic compatibility with the main 
clause in different positions of a complex 
sentence (initial, medial, final), where 
subordinate connectors influence or 
interfere semantically from the 
secondary clause onto the main clause, 
as well as reveal strong semantic 
interference with the matrix clause. 

Strong semantic interference of the 
conjunctions under the study is 
expressed in the full or comprehensive 
impact of a certain subordinate clause’ 
concessive type on the main clause, 
where the corresponding concessive 
action further unfolds. And, depending 
on the shade of concession, the 
deployment of universal, conditional, 
contrastive, causative concessive action 
is realized in the main clause. 

According to the findings of the 
research work, the studied semantic 
types of adverbial concessive clauses 
with the appropriate conjunctions of the 
syndetic hypotactic connection are 
actualized and found their verbal 
implementation in complex sentences of 
concession with the shades of general 
pure concession, condition, contrast and 
cause, where pure concessive, 
conditional, contrastive, causative 
meaning in the adverbial clause is 
imposed on the general concessive 
meaning of the whole sentence with the 
formation of universal or pure, 
conditional, contrastive, causative 
concessive action. 

Thus, we witnessed and testified the 
following semantic types of complex 
sentences with adverbial subordinate 
clauses of universal or pure, conditional, 
contrastive, and causative concessive 
action in Old English (OE), Middle 
English (ME), and Early Modern English 
(EModE) as: 

1. Universal concessive clauses 
(clauses of universal / general / pure 
concession) – realize the general 
universal meaning of pure concession 
with the implementation of universal or 
general pure concessive action with the 
help of such concessive conjunctions as 
peah / al sholde (though / even though / 
although), swaþeah / hwæþere / swa 
hwæþere / nathelees / swa / swa swa 
(however / yet / nevertheless / unless / 
yet unless) [7; 13]:  

(1) OE: "ac hit bið swaþeah leohtre on 
bote on ðam lybbendan men, þeah þe he 
yrsige, and hit eft gehæle, swa swa þis 
godspell on æfteweardan sægð, þæt we 
magon gegladian þone þe we ær abulgon". 
– "But it exists nevertheless quick remedy 
for those hospitable men, although / 
even if it is your victory, and it again 
heals, yet / unless this Gospel afterward 
fails, so that we are able to gladden that 
one whom we previously offended" (Aelfric 
"Aelfric’s Homilies") [14]. 

(2) ME: "For I, that god of Loves 
servaunts serve, Ne dar to Love, for myn 
unlyklinesse, Preyen for speed, al sholde 
I therfor sterve, So fer am I fro his help 
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in derknesse". – "For I to serve Love’s 
servants ever try, Yet dare not seek, for 
my unlikeliness, The aid of Love, 
although for love I die, So far am I from 
prospect of success" (Chaucer "Troilus 
and Cressida", Book I) [25]. 

(3) ME: "But nathelees, if this may 
doon gladnesse To any lover, and his 
cause avayle, Have he my thank, and 
myn be this travayle!"  – "But yet if this 
may make the sorrows less Of any lover, 
or may his cause avail, The thanks be 
his and mine this toilsome tale" (Chaucer 
"Troilus and Cressida", Book I) [25]. 

(4) EModE: "There is no likelyhood to 
compound so discordant 
allegations, unlesse they were together, 
or that they will agree to whom to referre 
their differences, and these 
expostulations in the mean tyme serve to 
litle pourpose" (Edmondes "Letter (to Sir 
Robert Cecil)") [14]. 

2. Conditional concessive clauses 
(concessive clauses of condition) – realize 
the meaning of conditional concession 
with the implementation of conditional 
concessive action with the help of such 
conditional conjunctions as gif / peah (if 
/ even if), gif / hwæþer ((no matter) 
whether), swa … swa (whether … or 
(not)), hwilc / hwæt / hwa / æg-hwa / 
æg-hwæt (whatever / whoever), hwilc / 
swa / hwæðer (whichever / whosoever), 
hwænne / hwonne (whenever), hwær 
(wherever) [7; 13]:  

(5) OE: "þu wast – gif hit is swa we 
soþlice secgan hyrdon – þæt mid 
Scyldingum sceaðona ic nat hwylc, 
deogol dædhata, deorcum nihtum eaweð 
þurh egsan uncuðne nið, hynðu ond 
hrafyl". – "So tell us if what we have 
heard is true about this threat, whatever 
it is, this danger abroad in the dark 
nights, this corpse-maker mongering 
death in the Shieldings’ country" 
(Anonymous "Beowulf") [14].  

(6) ME: "What? not as bisily," quod 
Pandarus, "As though myn owene lyf lay 
on this nede?"  – "What," said Pandar, 
"not even if I tried As though it were my 
own affair and need?" (Chaucer "Troilus 
and Cressida", Book I) [25]. 

(7) ME: Frere (the friar): "He was, if 
(even if  –  author’s remark) I shal yevcn 
him his laude, A theef, and eek a 
Somnour, and a baudc. He hadde eek 
wenches at his retenue, That, whether 
that sir Robert or sir Huwe, Or Jakke, or 
Rauf, or who-so that it were, That lay by 
hem, they tolde it in his ere".  – "He was, 
if (even if – author’s remark) I’m to give 
him proper laud, a thief, and more, a 
summoner, and a bawd. He’d even 
wenches in his retinue, And whether 
’twere Sir Robert, or Sir Hugh, Or Jack, 
or Ralph, or whosoever ’twere That lay 
with them, they told it in his ear" 
(Chaucer "The Canterbury tales: The 
friar’s tale", Book I) [25]. 

(8) EModE: "But ye House of Lords 
being informed of these proceedings they 
immediately order their Black Rodde to 
fetch out ye sayd 
prisoners wherever they should find 
them committed" (Aungier "Letter (to 
Lord Essex)") [14]. 

3. Contrastive concessive clauses 
(concessive clauses of contrast) – realize 
the meaning of contrastive concession 
with the implementation of contrastive 
concessive action with the help of such 
contrastive conjunctions as ac (but), 
hwil[um] (whereas / when), ponne … 
peah (as ... as), swa swa (so as), swa (so 
(that)), hwil / hwile / ða hwile (while / 
whilst) [7; 13]:  

(9) OE: "Wæs se grimma gæst Grendel 
haten, mære mearcstapa, se þe moras 
heold, fen ond fæsten; fifel-cynnes eard 
won-sæli wer weardode hwile, siþðan 
(absorb) him scyppend forscrifen hæfde 
in Caines cynne, þone cwealm gewræc 
ece drihten".  – "Grendel was the name of 
this grim demon haunting the marches, 
marauding round the heath and the 
desolate fens; While hero guarded 
happily native country among banished 
monsters, the Creator absorbed them to 
outlaw, condemned to hold in Cain’s clan 
the mortality in high misery" 
(Anonymous "Beowulf") [14].  

(10) ME: "Lord, that I may a while 
biwaille and wepe, er I go withoute 
returnyng to the derke lond, covered with 
the derknesse of deeth, to the lond of 
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mysese and of derknesse, whereas is the 
shadwe of deeth, whereas ther is noon 
ordre or ordinaunce but grisly drede that 
evere shal laste" (Chaucer "The 
Canterbury tales: The parson’s tale") 
[14].  

(11) EModE: "The new Parliament now 
being furiously about Impeaching those 
who were obnoxious: as their custome 
has ever ben going on violently, without 
reserve or moderation: whilst wise men 
were of opinion that the most notorious 
Offenders being named and excepted, an 
Act of Amnesty were more seasonable, to 
paciffie the minds of men, in so generall 
a discontent of the nation, …" (Evelyn 
"Diary of John Evelyn") [14]. 

4. Causative concessive clauses 
(concessive clauses of cause) – realize the 
meaning of causative concession with 
the implementation of causative 
concessive action with the help of such 
conjunctions of cause as forþæmþe / 
forþæm þe / for þæm þe; forþan þe / for 
þan þe (ðe) / forþon þe; for þæm / for 
þam / for þon / for þy / for þi; for ðy / for 
ðam / for ðon / forðy / forthy; þe / þa / 
þy / nu / siððan / þæt / þæs / þonne 
(because (of), for, since, as, therefore, due 
to) [7; 13]:  

(12) OE: "Þā mē þæt gelrdon lēode 
mīne, þā sēlestan, snotere ceorlas, 
þēoden Hrōðgār, þæt ic þē sōhte, forþan 
hīe mægenes cræft mīne cū þon: …". – 
"So every elder and experienced 
councilman among my people supported 
my resolve to come here to you, King 
Hrothgar, because all knew of my 
awesome strength ..." (Anonymous 
"Beowulf" 415-418) [5].  

(13) OE: "Worn eall gespræc gomol on 
gehðo ond ēowic grētan hēt, bæd þæt gē 
geworhton æfter wines dǣdum in bǣl-
stede beorh þone hēan, micelne ond 
mǣrne, swā hē manna wæs wīgend 
weorð-fullost wīde geond eorðan, þenden 
hē burh-welan brūcan mōste". – "He 
wanted me to greet you and order the 
building of a barrow that would crown 
the site of his pyre, serve as his 
memorial, in a commanding position, 
since of all men to have lived and thrived 
and lorded it on earth his worth and due 

as a warrior were the greatest" 
(Anonymous "Beowulf" 3094-3100) [5].  

(14) ME: "Also certes, god ne made nat 
womman of the foot of Adam, for she ne 
sholde nat been holden to lowe; for she 
can nat paciently suffre: but god made 
womman of the rib of Adam, for 
womman sholde be felawe un-to man". – 
"Also, certainly, God did not make 
woman of the foot of Adam, because she 
should not be held in too great contempt; 
for she cannot patiently endure: but God 
made woman of the rib of Adam, 
because woman should be a companion 
to man" (Chaucer "The Canterbury tales: 
The parson’s tale") [25].  

(15) ME: "For if hir wheel stinte any-
thing to torne, Than cessed she Fortune 
anoon to be: Now, sith hir wheel by no 
wey may sojorne, What wostow if hir 
mutabilitee Right as thy-selven list, wol 
doon by thee, Or that she be not fer fro 
thyn helpinge? Paraunter, thou hast 
cause for to singe!" – "Because if 
Fortune’s wheel should cease to turn, 
Then Fortune she at once no more would 
be; And since in no fixed place she may 
sojourn, It may chance, by mere 
mutability, Such good luck she hath now 
in store for thee, And such a boon to 
thee she soon will bring, That for the joy 
of it, thy heart shall sing" (Chaucer 
"Troilus and Cressida", Book I) [25].   

(16) EModE: "Bishop of Caerleon , who 
is to oversee us in spiritual matters. To 
which Austin thus presaging, some say 
menacing, replies, since ye refuse to 
accept of peace with your brethren, ye 
shall have War from your enemies; 
and since ye will not with us preach the 
word of life, to whom ye ought, from their 
hands ye shall receive death" (Milton 
"The History of Britain") [14]. 

(17) EModE: "And this I take to bee a 
great cause that hath hindered the 
progression of learning, because these 
Fundamental knowledges haue bene 
studied but in passage" (Bacon "The 
Twoo Bookes of the Proficience and 
Advancement of Learning") [14].  

(18) EModE: "Thy voyce I harde in the 
garden, but I was afrayd because I was 
naked, and therfore hyd myselfe" 
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(Tyndale "The Old Testament (Tyndale)") 
[14]. 

In syntactic studies, three leading 
features of a concessive clause are 
distinguished, such as [16: 734]: 

1. The subordinate clause is necessary 
or entailed (inevitable). 

2. The truth of the subordinate clause 
may lead to the expectation of the fact 
that the superordinate clause may turn 
out to be the false truth. 

3. The truth of the subordinate clause 
does not reduce the truth of the 
superordinate clause. 

An adverbial clause of pure or 
universal concessive action contains 
such a proposition, in spite of which the 
"truth" is asserted in the principal clause 
as well [22: 703]. The difference between 
the positional arrangements of different 
types of a concessive clause lies 
primarily in the primacy of the 
informational load or organization of 
clauses in a complex sentence, namely: 
the presiding informational part of the 
sentence is licensed more emphasis [16: 
734]. 

In the Old English period, as well as in 
the subsequent Middle- and Early 
Modern English, it has been certified a 
reflection of the mutual relationship of 
concessive action between the meanings 
of concession, condition, contrast, cause 
in the respective types of complex 
sentences with the formation of 
concessive semantics in all studied 
sentence types, which leads to the 
realization and unfolding of the 
concessive action in the matrix / main 
clause. 

The polysemantics of the conjunctive 
structure, which enables express 
hypotactic relations and the wide use of 
correlative adverbial-conjunctive 
structures already in Old English, 
determines the implementation of both 
additional grammatical factors of this 
type of connection, and the relevant use 
of the semantic paradigm of the 
concessive action in adverbial clauses 
with the shades of universal, conditional, 
contrastive, causative concession [3: 9]. 

Hence, the notion of "truth" of 
concession we regard in terms of "real – 
unreal realization of concession" with 
concessive action further deployment in 
the main clause along with other 
semantic shades of the adverbial clause. 

In the investigated complex sentences 
of concession from Old-, Middle-, and 
Early Modern English corpus and written 
works, we witness and consider the 
general meaning of concession as the 
matrix or the main concessive meaning 
with the realization of pure, conditional, 
contrastive, causative shades of 
concession in the communicative 
paradigm as "real / potentially realized – 
unreal / potentially unrealized 
concessive action": 

1. Universal concessive clauses. 
I. Real / potentially realized universal 

/ pure concessive action:  
(19) OE: "ond siþðan witig god on swa 

hwæþere hond, halig dryhten, mærðo 
deme, swa him gemet þince". – "And 
afterwards may the Divine Lord in His 
wisdom, however / nevertheless grant 
the glory of victory to whichever side He 
sees fit" (Anonymous "Beowulf" 685-687) 
[5].  

(20) OE: "Ne meahte he on eorðan, 
ðeah he uðe wel, on ðam frumgare feorh 
gehealdan, ne ðæs wealdendes wiht 
oncirran; ...". – ‘Though well he wished 
it, in world no more could he barrier life 
for that leader-of-battles nor baffle the 
will of all-wielding God" (Anonymous 
"Beowulf" / "Beowulf and Judith" 2855-
2857) [6; 4].  

(21) ME: "But nathelees, whan he had 
herd him crye "Awake!" he gan to syke 
wonder sore, And seyde, "freend, though 
that I stille lye, I am not deefj now pees, 
and cry no more; For I have herd thy 
wordes and thy lore; But suffre me my 
mischef to biwayle, For thy proverbes 
may me nought avayle". – "When thus so 
loudly he heard Pandar cry "Wake up!"; 
then he began to sigh full sore, And said, 
"Good friend, although so still I he, I am 
not deaf! Now peace, and say no more, 
For I have heard your wisdom and your 
lore. Leave me in peace my mishap to 
bewail, For all your proverbs may me 
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naught avail" (Chaucer "Troilus and 
Cressida", Book I) [25].   

(22) ME: "And prively he caughte hir 
by the queynte, And seyde, "y-wis, but if 
ich have my wille, For derne love of thee, 
lemman, I spille".  – "And unperceived he 
caught her bv the puss, Saving: "Indeed, 
unless I have my will, For secret love of 
you, sweetheart, I’ll spill" (Chaucer "The 
Canterbury tales: The miller’s tale") [25].  

(23)  EModE: "Now by my truth sayd 
the other, it were a shame for him if he 
should not: for though I say it before 
your face, though he had little with you, 
yet you were worthy to bee as good a 
mans wife as his" (Deloney "Jack of 
Newbury") [14].  

(24) EModE: "But I must needs say, 
Sir Walter used me a little unkindly, to 
take the Book away without my 
Knowledge; nevertheless, I need make 
no Apology in behalf of my Father, 
considering how useful and necessary it 
is for Privy Counsellors, and those in his 
Place, to intercept and keep such kind of 
Writings;  …" (Anonymous "The Trial of 
Sir Walter Raleigh") [14]. 

2. Conditional concessive clauses. 
I. Real / potentially realized 

conditional concessive action:  
(25) OE:  "Wæs þeaw hyra þæt hie oft 

wæron an wig gearwe, ge æt ham ge on 
herge, ge gehwæþer þara, efne swylce 
mæla swylce hira mandryhtne þearf 
gesælde; wæs seo þeod tilu". – "It was 
their habit always and everywhere to be 
ready for action, at home or in the camp, 
in whatever case and at whatever time 
the need arose to rally round their lord. 
They were a right people" (Anonymous 
"Beowulf" 86-89) [5].  

(26) OE: "Hwæt, se ðonne ne 
recð hwæðer he clæne sie, ðe ne sie, se 
ðe æfter ðære hreowsunga hine ryhtlice 
& clænlice nyle gehealdan". – "What, 
therefore no matter whether he clean 
the house / building / palace, nor what it 
is, afterwards repentance / penitence / 
sorrow he directly and entirely does not 
want to preserve" (Alfred "Alfred’s Cura 
Pastoralis") [14].  

(27) ME: "Among thise children was a 
widwes sone, A litel clergeon, seven yeer 

of age, That day by day to scole was his 
wone, And eek also, wher-as he saugh 
th’image Of Cristes moder, hadde he in 
usage, As him was taught, to knele 
adoun and seye His Ave Marie, as he 
goth by the weye". – "Among these 
children was a widow’s son, A little choir 
boy, seven years of age. Who went to 
school as days passed one by one, And 
who, whenever saw he the image Of 
Jesus’ Mother, it was his usage, As he’d 
been taught, to kneel down there and 
say Ave Maria, ere he went his way" 
(Chaucer "The Canterbury tales: The 
prioress’s tale") [25]. [Hutchins, 1952]. 

(28) EModE: "But ye House of Lords 
being informed of these proceedings they 
immediately order their Black Rodde to 
fetch out ye sayd 
prisoners wherever they should find 
them committed;  …" (Aungier "Letter (to 
Lord Essex)") [14].  

(29) EModE: "Lastly, whatever doth 
essentially differ from any thing, it 
cannot be said to be that from which it is 
understood to differ" (Preston "Boethius") 
[14].  

II. Unreal / potentially unrealized 
conditional concessive action:  

(30) OE: "ac la, hlaford, gif hit þin 
willa sy, sænde man ærendwrecan to 
him, & se hine hider gefecce, þæt we 
magan ongytan, hwilc his seo circlice 
strengþ sy". – "But oh! A Lord, if he has 
to do with thine desire, send forth one 
ambassador to him, and he hence bring 
you to this place, that we can grasp 
(seize), whosoever / whichever of it the 
church strength / force becomes" 
(Waerferth "Gregory the Great, 
Dialogues") [14].   

(31) OE: "Wes þu mundbora minum 
magoþegnum, hondgesellum, gif mec 
hild nime; swylce þu ða madmas þe þu 
me sealdest, Hroðgar leofa, Higelace 
onsend". – "If this combat kills me, take 
care of my young company, my comrades 
in arms. And be sure also, my beloved 
Hrothgar, to send Hygelac the treasures I 
received" (Anonymous "Beowulf" 1480-
1483) [5].  

(32) ME: "Suffyceth oon ensample in 
stories olde, I may not rekne hem alle, 
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thogh I wolde". – "Suffice one instance 
from old plenitude, I could not tell them 
all, even if I would" (Chaucer "The 
Canterbury tales: The knight’s tale") [25].  

3. Contrastive concessive clauses.  
I. Real / potentially realized 

contrastive concessive action:  
(33) OE: "ða wæs hwil dæges ær he 

þone grundwong ongytan mehte. Sona 
þæt onfunde se ðe floda begong 
heorogifre beheold hund missera, grim 
ond grædig, þæt þær gumena sum 
ælwihta eard ufan cunnode". – "While 
there were days before he seized that 
earth power, soon after that having 
experienced that flow course greedy deer 
kept / occupied fifty years, horrible and 
greed where there some monsters seeked 
land for" (Anonymous "Beowulf") [14].  

(34) OE: "Næs hit lengra fyrst, ac 
ymb ane niht eft gefremede, morð-beala 
mare ond no mearn fore, fæhðe ond 
fyrene; wæs to fæst on þam". – "He was 
numb with grief, but got no respite for 
one night later, merciless Grendel struck 
again with more gruesome murders" 
(Anonymous "Beowulf" 134-136) [5].  

(35) OE: "Nē þæt se āglǣ ca yldan 
þōhte, ac hē gefēng hraðe forman sīðe 
slǣpendne rinc".  – "Nor did the creature 
keep him waiting but struck suddenly 
and started in" (Anonymous "Beowulf" 
739-740) [5].   

(36) OE: "ac God hi gestilde, swa þæt 
þær swulton on þære sceawunge ane 
seofon menn ætgædere". – "But God 
stilled (calmed) it, so that there died 
(burnt away) on that appearance only 
seven men at the same time’ (Aelfric 
"Aelfric’s Lives of Saints") [14].   

(37) ME: "Wherfor of my free wil I wol 
assente To wedde me, as sone as ever I 
may. But ther-as ye han profred me to-
day To chese me a wyf, I yow relesse 
That choys, and prey yow of that profre 
cesse". – "Wherefore of my free will will I 
consent To wed a wife, as soon as ever I 
may. But whereas you have offered here 
today To choose a wife for me, I you 
release From that and pray that you 
thereof will cease" (Chaucer "The 
Canterbury tales: The clerk’s tale") [25].  

(38) ME: "But natheles, whyl I have 
tyme and space, Er that I ferther in this 
tale pace, Me thinketh it acordaunt to 
resoun, To telle yow al the condicioun Of 
ech of hem, so as it semed me, And 
whiche they weren, and of what degree; 
And eek in what array that they were inne: 
And at a knight than wol I first biginne". – 
"But none the less, whilst I have time 
and space, Before yet farther in this tale I 
pace, It seems to me accordant with 
reason To inform you of the state of every 
one Of all of these, as it appeared to me, 
And who they were, and what was their 
degree, And even how arrayed there at the 
inn; And with a knight thus will I first 
begin" (Chaucer "The Canterbury tales: 
The prologue’s tale") [25]. 

(39) EModE: "Now King Henry, 
following the opinione of those Divines 
(as well Catholickes as Protestants) who 
judged those prohibitiones to bee 
naturall and morall, and that noe power 
uppon earth had power to grant a 
dispensatione against them, put away 
Queen Katherine, and marryed Queene 
Anne Bullen, whilest she still remained 
in life" (Hayward "Annals of the First 
Four Years of the Reign of Queen 
Elizabeth") [14].   

(40) EModE: Miss Ford: "Wee burne 
day-light: heere, read, read: perceiue 
how I might bee knighted, I shall thinke 
the worse of fat men, as long as I haue 
an eye to make difference of mens liking: 
and yet hee would not sweare: …" 
(Shakespeare "The Merry Wives of 
Windsor") [14]. 

4. Causative concessive clauses. 
I. Real / potentially realized causative 

concessive action:  
(41) OE: "þa me þæt gelærdon leode 

mine þa selestan, snotere ceorlas, 
þeoden Hroðgar, þæt ic þe sohte, forþan 
hie mægenes cræft minne cuþon, ..."  – 
"So my vassals advised me well, brave 
and wise, the best of men, O sovran 
Hrothgar, to seek thee here, for my nerve 
and my might they knew full well ..." 
(Anonymous "Beowulf" /  "Beowulf and 
Judith" 415-418) [6; 4]. 

(42) OE: "Ic ðæs ealles mæg, feorh-
bennum sēoc, gefēan habban; forðām mē 
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wītan ne ðearf Waldend fīra morðor-
bealo māga, þonne mīn sceaceð līf of 
līce".  – "All this consoles me, doomed as 
I am and sickening for death; because of 
my right ways, the Ruler of mankind 
need never blame me when the breath 
leaves my body for murder of kinsmen" 
(Anonymous "Beowulf" 2739-2743) [5]. 

(43) OE: "ðe he usic on herge geceas to 
ðyssum siðfate sylfes willum, onmunde 
usic mærða, ond me þas maðmas geaf, þe 
he usic garwigend gode tealde, hwate 
helmberend, þeah ðe hlaford us þis 
ellenweorc ana aðohte to gefremmanne, 
folces hyrde, for ðam he manna mæst 
mærða gefremede, dæda dollicra". – 
"Himself who chose us from all his army 
to aid him now, urged us to glory, and 
gave these treasures, because he counted 
us keen with the spear and hardy ’neath 
helm, though this hero-work our leader 
hoped unhelped and alone to finish for 
us, folk-defender who hath got him glory 
greater than all men for daring deeds!" 
(Anonymous "Beowulf" /  "Beowulf and 
Judith" 2638–2646) [6; 4]. 

 (44) OE: "Habbað wē tō þǣm mǣran 
micel ǣrende, Deniga frēan; ne sceal þǣr 
dyrne sum wesan, þæs ic wēne". – "We 
have arrived here on a great errand to 
the lord of the Danes, and I believe 
therefore there should be nothing hidden 
or withheld between us" (Anonymous 
"Beowulf" 270-272) [5]. 

(45) OE: "Hæbbe ic ēac geāhsod, þæt 
se æglæca for his won-hȳdum wæpna ne 
recceð. Ic þæt þonne forhicge, swā mē 
Higelāc sīe, mīn mon-drihten, mōdes 
blīðe, þæt ic sweord bere oþðe sīdne 
scyld, geolo-rand tō gūþe; ac ic mid 
grāpe sceal fōn wið fēonde ond ymb feorh 
sacan, lāð wið lāþum". – "I have heard 
moreover that the monster scorns in his 
reckless way to use weapons; therefore, 
to heighten Hygelac’s fame and gladden 
his heart, I hereby renounce sword and 
the shelter of the broad shield, the heavy 
war-board: hand-to-hand- is how it will 
be, a life-and-death fight with the fiend" 
(Anonymous "Beowulf" 433-440) [5].  

(46) ME: "And eek bycause I felte wel 
and say Your grete trouthe, and servyse 
every day; And that your herte al myn 

was, sooth to seyne, This droof me for to 
rewe up-on your peyne". – "Yet still, 
because I’ve seen in every way Your 
faithfulness and service day by day, And 
that your heart was mine has been so 
plain, This led me to have pity on your 
pain" (Chaucer "Troilus and Cressida", 
Book III) [25].  

(47) ME: "And eek, for she was 
somdel smotcrlich, She was as digne as 
water in a dich; And ful of hoker and of 
biscmarc". – "Besides, because she was 
a dirty bitch, She was as high as water 
in a ditch; And lull oi scorn and lull of 
back biting" (Chaucer "The Canterbury 
tales: The Reeve’s tale") [25]. 

(48) EModE: "Nay truely Gossip I 
cannot stay quoth she, indeede I must be 
gone: for I did but euen step in to see 
how you did" (Deloney "Jack of 
Newbury") [14]. 

(49) EModE: "Since he came to have 
so great a name, and that I knew him for 
many years, and in a very particular 
manner, I will dwell a little longer on his 
character; for it was of a very 
extraordinary composition" (Burnet "The 
Reign of Charles the Second") [14].  

Conclusions and implications for 
further research.  

Therefore, in the long run of our 
discussion, the findings of our study 
show that in the diachronic development 
of English in complex sentences with 
concessive clauses the concessive action 
is realized at the semantic level as 
universal, conditional, contrastive, 
causative concession, where the 
concessive clause shows strong syntactic 
compatibility with the main clause and 
strong semantic interference with the 
latter one, and with further development 
of a concessive action in the main clause 
while maintaining the status of a matrix 
or main concessive action in an adverbial 
subordinate concessive clause. 

Verbalization of a concessive clause in 
three leading periods of English is 
actualized syndetically by way of 
introducing polysemantic universal 
concessive conjunctions (peah / al 
sholde (though / even though / although), 
swaþeah / hwæþere / swa hwæþere / 
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nathelees / swa / swa swa (however / 
yet / nevertheless / unless / yet unless)), 
conditional conjunctions (gif / peah (if / 
even if), gif / hwæþer ((no matter) 
whether), swa … swa (whether … or 
(not)), hwilc / hwæt / hwa / æg-hwa / 
æg-hwæt (whatever / whoever), hwilc / 
swa / hwæðer (whichever / whosoever), 
hwænne / hwonne (whenever), hwær 
(wherever)), contrastive conjunctions (ac 
(but), hwil[um] (whereas / when), ponne 
… peah (as ... as), swa swa (so as), swa 
(so (that)), hwil / hwile / ða hwile (while / 
whilst)), and causative conjunctions 
(forþæmþe / forþæm þe / for þæm þe; 
forþan þe / for þan þe (ðe) / forþon þe; for 
þæm / for þam / for þon / for þy / for þi; 
for ðy / for ðam / for ðon / forðy / forthy; 
þe / þa / þy / nu / siððan / þæt / þæs / 
þonne (because (of), for, since, as, 
therefore, due to)) with their syntactic 
distribution in the initial, medial, and 
final positions in a complex sentence of 
concession.  

The development of concessive 
conjunctions is defined as the gradual 
one from Old- and Middle English 
conjunctions such as peah, swa 
hwæþere, swaþeah, gif, hwilc, ac, hwile, 
forþan þe, swa, nathelees, al sholder, if, 
whereas, for etc. to Early Modern English 
conjunctions such as although, although, 
however, nevertheless, if, whatever, but, 
while, because, since etc., which received 
their equivalent expression in the 
Modern English language. 

At the functional-communicative level, 
the use of the studied semantic types of 
concessive clauses is determined to be 
appropriate and relevant with the 
development of a concessive action in the 
communicative paradigm as "real / 
potentially realized – unreal / potentially 
unrealized concessive action" at the 
textual level in complex sentences of 
pure or universal, conditional, 
contrastive, and causative concession. 

Perspectives for further research are 
considered to be in highlighting the 
studied semantic types of clauses of 
concession in other Germanic languages 
in historical comparison both in 
synchrony and diachrony at different 

communicative levels (cognitive, 
propositional, modal aspects etc.), within 
some generative grammar postulates, as 
well as by using the comparative-
historical method of the analysis. 
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ЛЕКСИЧНА БАЗА ПРІЗВИЩ ЖИТОМИРЩИНИ (НА МАТЕРІАЛІ 
"НАЦІОНАЛЬНОЇ КНИГИ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 

РОКІВ В УКРАЇНІ") 

Л. В. Ящук*, В. М. Титаренко** 

У статті описано онімну й апелятивну лексику, відображену в основах прізвищ двох 
районів Житомирщини – Новоград-Волинського й Овруцького. Аналізовані прізвища засвідчено 
в "Національній книзі пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Житомирська 
область", основна джерельна база якої – фонди Державного архіву Житомирської області й 
архіву Управління Служби безпеки України в Житомирській області.  

Неофіційні спадкові іменування Середнього Полісся вивчала І. І. Козубенко, історичний 
антропонімікон Житомирщини XVI–XVII ст., зокрема й лексико-семантичні особливості 
прізвищевих назв, студіювала Л. В. Ящук. Актуальність пропонованої розвідки полягає 
насамперед у відсутності досліджень, присвячених антропонімії Житомирської області 
першої половини ХХ ст. 

За семантикою твірних основ прізвища класифіковано на три групи: 1) в основі яких 
лежать антропоніми (християнські та слов’янські автохтонні імена); 2) в основі яких 
лежать апелятивно-антропонімні назви; 3) в основі яких лежать апелятивні назви. 

Аналіз відантропонімних прізвищ показав, що чоловічі християнські імена (повні, усічені, 
суфіксальні, усічено-суфіксальні) брали активну участь у їхньому формуванні. Найчастіше 
прізвища утворюються від суфіксальних іменних варіантів: Васюта, Йориков, Левченко, 
Юхимчук. Зрідка мотивовані жіночими християнськими іменами: Ганношин, Кулінич, 
Орищук; і слов’янськими автохтонними іменами-композитами в різних структурних 
варіантах: Казмірчук, Берчук, Скорик. 

Серед прізвищ, в основі яких лежать апелятивно-антропонімні назви розряду "nomina 
personalia", широко представлені назви людей за зовнішніми характеристиками, 
фізіологічними особливостями: Довганюк, Краля, Лисак, Побельоний; внутрішніми рисами, 
особливостями вдачі, поведінки, темпераменту, мовлення: Бурма, Дивак, Нюкало, 
Плохотюк. У прізвищах категорії "nomina impersonalia" найповніше відображена лексика на 
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означення представників фауни та їхніх частин тіла: Воробей, Кот, Тетера, Хвіст; 
предметів побуту, знарядь праці, їхніх частин та інших предметів: Барилюк, Корзун, 
Тиченок, Шкраб.  

Відапелятивні прізвища найчастіше мотивовані загальними назвами за родом діяльності 
чи професії: Ковальчук, Лавник, Огороднік, Школяр; та ойконімами, зокрема й 
Житомирщини: Барашовець, Дивинський / Дивинська, Левківський, Скоростецький / 
Скоростецька.  

 
Ключові слова: антропонімія, прізвище, ім’я, семантика твірних основ.  
 

LEXICAL BASE OF SURNAMES OF ZHYTOMYR REGION   
(BASED ON THE MATERIAL OF THE "NATIONAL BOOK OF MEMORY OF THE 

VICTIMS OF THE HOLODOMOR OF 1932–1933 IN UKRAINE") 

Yashchuk L. V., Tytarenko V. M. 

The article describes the onymic and appellative lexicon reflected in the bases of the surnames of 
two districts of Zhytomyr region – Novohrad-Volynskyi and Ovrutskyi. The analyzed surnames are 
certified in the "National Book of Memory of the Victims of the Holodomor of 1932-1933 in Ukraine. 
Zhytomyr Region", the main source base of which is the funds of the State Archives of Zhytomyr 
Region and the archives of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr Region. 

I.I. Kozubenko, the historical anthroponymicon of the Zhytomyr region of the 16th–17th centuries, 
studied the unofficial hereditary names of the Middle Polissia, in particular, the lexical-semantic 
features of surnames were studied by L.V. Yashchuk. The relevance of the proposed research lies 
primarily in the lack of research devoted to the anthroponymy of the Zhytomyr region in the first half 
of the 20th century. 

In the article, surnames are classified into three groups according to the semantics of creative 
bases: 1) surnames based on anthroponyms (Christian and Slavic autochthonous names); 2) 
surnames based on appellative-anthroponymic names; 3) surnames based on appellative names. 

The analysis of anthroponymic surnames showed that male Christian names (full, truncated, 
suffixed, truncated-suffixed) took an active part in their formation. Most often, surnames were 
formed from suffix variants of names: Vasyuta, Yorikov, Levchenko, Yukhymchuk. Sometimes 
surnames are motivated by female Christian names: Hannoshin, Kulinych, Oryshchuk; and Slavic 
autochthonous composite names in various structural variants: Kazmirchuk, Berchuk, Skoryk. 

Among the surnames based on appellative-anthroponymic names, in the "nomina personalia" 
category, the names of people based on external characteristics and physiological features are 
widely represented: Dovganyuk, Kralya, Lysak, Pobelonyy; internal features, character traits, 
behavior, temperament, speech: Burma, Dyvak, Nyukalo, Plokhotyuk. In the surnames of the 
"nomina impersonalia" category, the vocabulary for the designation of representatives of the fauna 
and their body parts is most fully reflected: Sparrow, Cat, Tetera, Tail; household items, work tools, 
their parts and other items: Baryluk, Korzun, Tychenok, Shkrab. 

Оne-component surnames are most often motivated by appellative names based on the type of 
activity or profession: Kovalchuk, Lavnyk, Ogorodnik, Shkolyar; and oikonyms, including those of 
Zhytomyr region: Barashovets, Divynskyi / Dyvynska, Levkivskyi, Skorostetskyi / Skorostetska. 

 
Keywords: anthroponymy, surname, first name, semantics of creative bases. 
 

 
Постановка наукової проблеми. 

Антропонімікон Житомирської області 
першої половини ХХ ст., зокрема й 
"Національної книги пам’яті жертв 
голодомору 1932–1933 років в Україні. 
Житомирська область", ще не був 
об’єктом спеціального вивчення. 
Загальновідомо, що голодомор 1932–

1933 років мав штучний характер і був 
проведений для фізичного винищення 
українського селянства. "На жаль, 
визначити загальну кількість 
потерпілих від голоду в ці роки дуже 
складно. За висновками статистики й 
підрахунками науковців, ця цифра в 
різних регіонах – різна, і в середньому 
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в нашому регіоні (Л. В. Ящук, В. 
М. Титаренко – у Житомирській 
області) становить 15–20 % від 
загальної кількості населення краю на 
той період" [3: 7]. 

Основна джерельна база документів 
"Національної книги пам’яті жертв 
голодомору 1932–1933 років в Україні. 
Житомирська область" – фонди 
Державного архіву Житомирської 
області й архіву Управління Служби 
безпеки України в Житомирській 
області [3: 8].  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Прізвище як 
наймолодший клас антропонімів 
відзначається такими глобальними 
ознаками: юридична обов’язковість, 
родинна спадковість, часова 
стабільність, мінімальне звукове 
варіювання та максимально можлива 
індивідуалізація [7: ХІІ]. Прізвища 
різних регіонів України описували такі 
науковці, як Г. В. Бачинська, 
Ю. І. Блажчук, Б. Б. Близнюк, 
Н. Ю. Булава, Г. Є. Бучко, 
В. О. Горпинич, Л. О. Кравченко, 
Л. В. Кракалія, С. Є. Панцьо, 
Г. Д. Панчук, Ю. К. Редько, 
І. Д. Сухомлин, М. Л. Худаш, 
П. П. Чучка та інші дослідники.  

Антропонімія Житомирщини була 
об’єктом спеціального вивчення 
І. І. Козубенко, яка проаналізувала 
5 000 неофіційних спадкових 
іменувань, зібраних у 87 населених 
пунктах Житомирської області, 
описала процес їхнього виникнення й 
розвитку ("Антропонімія Середнього 
Полісся (співвідношення неофіційних і 
офіційних іменувань)", 1988 р.); 
Л. В. Ящук, котра дослідила 
антропонімійний матеріал рукописних 
та опублікованих пам’яток 
Житомирщини XVI–XVII ст.: структурні 
особливості чоловічих іменувань, склад 
і статистичну організацію чоловічого 
іменникá, лексико-семантичні 
особливості прізвищевих назв – 
акцентуючи увагу на соціальному 
становищі їхніх носіїв ("Антропонімія 
Житомирщини XVI–XVII ст.", 2008 р.) 
[1; 8].  

Мета й завдання пропонованої 
розвідки – схарактеризувати онімну й 
апелятивну лексику, відображену в 
основах прізвищ Новоград-
Волинського та Овруцького районів 
Житомирської області, засвідчених у 
"Національній книзі пам’яті жертв 
голодомору 1932–1933 років в Україні. 
Житомирська область" [3]. Актуальність 
публікації зумовлена відсутністю 
студій, присвячених вивченню 
антропонімії Житомирщини цього 
періоду. 

У роботі використано описовий 
метод, зокрема його прийоми 
інвентаризації та систематизації, а 
також лінгвістичні прийоми лексико-
семантичного й етимологічного аналізу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Сьогодні в антропоніміці не вироблено 
загальноприйнятої класифікаційної 
схеми прізвищ за семантикою твірних 
основ. Прізвища як індивідуальні 
назви осіб, успадковані від предків, 
для одного з яких вони (назви) були 
вираженням якоїсь характеристичної 
ознаки, Ю. К. Редько класифікує на 
чотири основні лексико-семантичні 
групи, утворені: 1) від імен; 2) за 
походженням або за місцем 
проживання; 3) за соціальною 
належністю або за постійним заняттям 
чи професією; 4) від якоїсь 
індивідуальної ознаки їхнього 
першоносія [4: 8–9].  

Прізвища закарпатців П. П. Чучка 
поділяє на три семантичні категорії: 
1) прізвища, в основі яких лежать 
імена (відіменні); 2) прізвища, в основі 
яких лежать апелятиви (відапелятивні); 
3) прізвища, в основі яких лежать 
топоніми (відтопонімні). Окремо 
мовознавець розглядає прізвища 
спірної семантики й прізвища з 
основами невідомої семантики [6: 388, 
390].  

Серед лубенських прізвищ 
Л. О. Кравченко за лексичною базою 
основ виділяє: 1) прізвища, утворені 
від антропонімів (християнських імен; 
давньослов’янських автохтонних імен і 
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прізвиськ пізнішого походження); 
2) прізвища, утворені від апелятивних 
означень особи [2: 16].  

Використавши підхід до способів 
іменувань людей в Україні ХVІ–ХVІІІ ст. 
М. Л. Худаша, прізвищеві назви 
Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. за 
семантикою твірних основ дослідники 
класифікували в межах таких груп: 
1) прізвищеві назви, в основі яких 
лежать антропоніми (християнські та 
слов’янські автохтонні імена); 
2) прізвищеві назви, в основі яких 
лежать апелятивно-антропонімні 
назви; 3) прізвищеві назви, в основі 
яких лежать апелятивні назви [5; 8: 
125–184]. Цю класифікаційну схему 
застосовуємо й до аналізу прізвищ у 
сучасному їх розумінні, дотримуючись 
погляду, що прізвища не походять 
безпосередньо від імен, апелятивів чи 
топонімів, а "виникли з прізвиськ – 
відіменних, відапелятивних чи 
відтопонімних. Кожний антропонім 
(навіть ім’я) перед тим, ніж стати 
прізвищем, мусив правити бодай 
протягом короткого часу за 
індивідуальне прізвисько" [6: 390].  

А. Прізвища, в основі яких 
лежать антропоніми (християнські 
та слов’янські автохтонні імена). 

1. Найбільш поширені в цій групі 
прізвища, похідні від різних варіантів 
чоловічих християнських імен, зокрема 
від повних: Архипов, Овр (НКП: 577); 
Гаврилов, Овр (НКП: 572), Гаврилюк, 
НВ, Овр (НКП: 552, 566); Давиди – 
сім’я, Овр (НКП: 567), Давидюк, НВ, 
Овр (НКП: 546, 567); Данилюк, НВ 
(НКП: 546, 548); Кондратенко, Овр 
(НКП: 564), Кондратюк, НВ (НКП: 561); 
Куриленко, НВ (НКП: 545); Лавренюк, 
НВ (НКП: 561); Марчук, НВ (НКП: 546, 
556); Миронюк, НВ (НКП: 559); 
Мойсеєнко, Овр (НКП: 565); 
Нестеренко, Овр (НКП: 570); 
Нечипорук, НВ (НКП: 554); Осипович, 
НВ (НКП: 557); Павленко, Овр (НКП: 
568); Петрук, НВ (НКП: 544, 546); 
Пилипенко, Овр (НКП: 564); Романюк, 
НВ (НКП: 547, 560, 562); Самойленко, 
Овр (НКП: 568); Семенюк, НВ (НКП: 
562); Сергієнко, НВ (НКП: 562); 

Хоменко, НВ (НКП: 543); Хруль, Овр 
(НКП: 577), Хруль – розмовний варіант 
імені Фрол, що утворилося внаслідок 
метатези чоловічого церковного імені 
Флор [Трійняк: 396].  

Основою аналізованих прізвищ 
слугують й усічені християнські імена, 
у яких у період адаптації до 
української мови відбулася 
апокопа -ій: Антонюк, НВ (НКП: 548); 
Василенко, НВ (НКП: 543, 557); 
Власюк, НВ (НКП: 548, 558); Денисюк, 
НВ (НКП: 554); Дмитренко, НВ (НКП: 
545), Дмитрук, Овр (НКП: 563); 
Євтушенко, Овр (НКП: 573, 577); 
Макаревич, Овр (НКП: 567, 573); 
Назаревич, Овр (НКП: 570); Тарасова, 
НВ (НКП: 548), Тарасюк, НВ (НКП: 548, 
551). Прізвище Веркович, НВ (НКП: 
561), І.І. Трійняк потрактовує як 
дериват від Верко ˂ від Оверко, 
Оверкій (іменний варіант засвідчено у 
Вінницькій, Волинській і Чернігівській 
обл.) або ˂ від Олефір (у Рівненській 
обл.) [Трійняк: 256, 267].  

Ще усічені іменні варіанти 
відображено в прізвищах: Гнатюк, НВ 
(НКП: 546) ˂ Гнат ˂ Ігнатій 
[Керста: 113]; Хилевич, Овр (НКП: 571) 
< Хил- < від Филимон, можливо, < від 
Феофіл, Філ, Філон чи Пилип [Трійняк: 
388], на думку П.П. Чучки, Хиль – 
варіант імен Рахиль, Химилон або Філь 
[Чучка 2005: 585]; Юхов, НВ (НКП: 
548), очевидно, прізвище утворене від 
усіченого варіанта Юх < Юхим; 
прізвища з початковим Юш-, на думку 
І. І. Трійняка, можуть походити від 
Юхим, Євген, Йосип, Устин, Юрій 
[Трійняк: 411]. 

Кілька прізвищ утворено від 
католицьких імен, як-от: Барабаш, Овр 
(НКП: 567) < Барабаш – ім’я біблійного 
розбійника Barabbaš у католицькій 
формі [Чучка 2005: 48], пор. 
апелятиви: бараб "зайда", бараба 
"зайда; пройдисвіт" [ЕСУМ 1: 137]; 
Франчук, НВ (НКП: 547) ˂ Франко – 
"зменшений варіант римського 
католицького імені Frankus ˂ 
Franciscus ˂ franciscus "який походить 
із германських франків", "франк", 
"французький" ˂ назви германського 
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племені франки "вільні" – вільний" 
[Трійняк: 395]; Янович, НВ (НКП: 551) < 
Ян – "запозичення з польської мови; п. 
Jan за посередництвом ч. Jan 
генетично пов’язане з лат. (пізнім) 
Joannes "Іоанн"" [ЕСУМ 6: 567].  

Найчастіше в складі прізвищ 
відображено суфіксальні іменні 
варіанти, зокрема ті, що містять 
суфікси -к(о) або -ець, приєднані до 
повних імен: Герасимчук, Овр (НКП: 
570); Гордійчук, НВ (НКП: 544, 546, 
553); Данильчук, НВ, Овр (НКП: 543, 
563); Дем’янчук, НВ (НКП: 550, 561); 
Іванков, Овр (НКП: 572); Карпчук, НВ 
(НКП: 558); Конончук, Овр (НКП: 573); 
Косянчук, НВ (НКП: 548) < Косянко < 
Касян [Трійняк: 168]; Куприянчук, НВ 
(НКП: 544); Лазарчук, Овр (НКП: 576); 
Левченко, Овр (НКП: 575), Левчук, НВ 
(НКП: 544); Лук’янець, НВ (НКП: 553); 
Максимчук, НВ (НКП: 550); Матвієць, 
НВ (НКП: 548), Матвійчук, НВ (НКП: 
547); Миколайчук, Овр (НКП: 565); 
Михальчук, НВ (НКП: 544); Мосійчук, 
НВ, Овр (НКП: 545, 564); Ничипорчук, 
Овр (НКП: 570); Олексійчук, НВ (НКП: 
561); Осіпчук, НВ (НКП: 560); 
Пилипчук, Овр (НКП: 577); Прохорчук, 
НВ (НКП: 562); Сергійчук, НВ, Овр 
(НКП: 554, 568); Сімончук, НВ (НКП: 
548); Степанчук, Овр (НКП: 577); 
Халімончук, Овр (НКП: 566) ˂ 
Халімонко ˂ Филимон [Трійняк: 388]; 
Якимчук, НВ (НКП: 560); Яківчук, НВ 
(НКП: 558).  

Низка прізвищ походить від 
усічених варіантів чоловічих 
християнських імен із суфіксами -к(о) 
або -ець, зокрема від імен з 
апокопою -ій: Артемчук, НВ (НКП: 
547); Васильчук, НВ (НКП: 558); 
Назарчук, Овр (НКП: 576); Остапчук, 
НВ (НКП: 562); Пархомчук, Овр (НКП: 
573); Прокопчук, НВ (НКП: 547, 560, 
562); Юхимчук, НВ (НКП: 550); а 
також -ія, -ан: Захарчук, НВ (НКП: 
548–549, 553, 559); Купрейчук, Овр 
(НКП: 576) ˂ Купрейко ˂ Купрей ˂ 
Купріян / Купер’ян [Трійняк: 186].  

Прізвища Євсейчук, Овр (НКП: 573) 
˂ Євсейко ˂ Євсей ˂ Євсевій 
[Трійняк: 257]; Корнійчук, НВ (НКП: 

553) ˂ Корнійко ˂ Корній ˂ Корнилій / 
Корнелій [Трійняк: 181] мотивовані 
іменними варіантами із суфіксом -к(о), 
які зазнали синкопи. 

Суфікс -к(о), приєднаний до 
усічених імен, наявний у прізвищах: 
Ващенко, НВ (НКП: 557) ˂ Васко / 
Васько ˂ Вась(о) або Вашко ˂ Ваш ˂ 
Василь або Іван [Трійняк: 60–62, 143–
146]; Герасько, Овр (НКП: 572); 
Зінкевич, Овр (НКП: 570); Лесько, Овр 
(НКП: 565), прізвища з початковим 
Лесь- можуть походити від Олександр, 
Олексій, Єлисей, Леон [Трійняк: 263]; 
Олещук, Овр (НКП: 567) < Олесько / 
Олешко – варіанти імен Олександр, 
Олексій [Трійняк: 261, 265]; 
Омельченко, НВ (НКП: 558); Онищенко, 
Овр (НКП: 575); Самчук, Овр (НКП: 
567); Талько, НВ (НКП: 545) ˂ від 
Талько ˂ Талимон, фонетичного 
варіанта імені Филимон, зафіксованого 
І.І. Трійняком у багатьох областях 
України, зокрема й у Житомирській; 
крім того, дослідник зазначає, що 
прізвища з початковим Тал- можуть 
походити й від Пантелеймон 
[Трійняк: 388]; Фільчук, НВ (НКП: 562) 
< Філько < Філь(о) < Филимон 
[Трійняк: 388]; Фітчук, НВ (НКП: 549) 
˂ Фітько ˂ Фіть(о) ˂ Федір 
[Трійняк: 376]; Фіщук, НВ (НКП: 547) ˂ 
Фісько ˂ Феодосій [Трійняк: 382]; 
Хильченко, Овр (НКП: 573); Харчук, НВ 
(НКП: 554) ˂ Харко – варіант імен 
Харитон або Захар [Трійняк: 398–399].  

Усічено-суфіксальні іменні варіанти 
із суфіксом -к(о) наявні в складі 
прізвищ: Гришков, Овр (НКП: 576), 
Грищук, Овр (НКП: 563, 574); Івашко, 
Овр (НКП: 570); Тимощук, НВ (НКП: 
546, 552, 556); Терещенко, НВ (НКП: 
543); Ящук, НВ (НКП: 559), прізвища з 
початковим Ящ- ˂ Яків, Ян, Яндріян 
[Трійняк: 414]. 

Суфіксальні імена з формантом -к(о) 
слугують твірною базою для прізвищ: 
Ілющенко, Овр (НКП: 563); Іванушко, 
Овр (НКП: 566).  

У складі прізвищ засвідчено й іменні 
варіанти із 
суфіксами -ак, -ик, -ок, -к(а), -ук/-’ук, -
’ут(а), -ух(а): Євпак, НВ (НКП: 561), у 
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"Реєстрі Війська Запорозького 1649 
року" наявне ім’я Евпак [Осташ: 514]; 
пор. імена Євпл, Євпор [Трійняк: 125]; 
Власик, Овр (НКП: 577); Йориков, Овр 
(НКП: 567), з-поміж варіантів імені 
Юрій трапляються Ірик, Їрко, Йирко, 
Йорцьо [Трійняк: 408]; Євтушок, НВ 
(НКП: 558) ˂ Євтушок ˂ Євтух / 
Євтуш ˂ Євтихій / Євтух 
[Трійняк: 127]; Савчук, НВ, Овр (НКП: 
546–548, 565, 567, 570); Костюченко, 
Овр (НКП: 567); Васюта, НВ (НКП: 
561); Міклуха, Овр (НКП: 566).  

Усічено-суфіксальні імена лягли в 
основу прізвищ: Гриценко, НВ (НКП: 
559); Ляшук, НВ (НКП: 558) < Ляш / 
Лях < Ілля або < Лях < лях "поляк", 
"католик" [Чучка 2005: 351; 
Трійняк: 151–152]; Мисін, Овр (НКП: 
564), Місюн, НВ (НКП: 557), Мис / 
Мись(о), Місь(о) < Михайло 
[Трійняк: 236–238]; Стецюк, НВ (НКП: 
548).  

Антропоніми Петришин / 
Петришина, НВ (НКП: 560) походять 
від андроніма Петриха.   

2. Зрідка трапляються прізвища, 
утворені від жіночих християнських 
імен: Ганношин, НВ (НКП: 546); 
Катюха, НВ (НКП: 545); Кулінич, Овр 
(НКП: 574); Орищук, НВ (НКП: 561). 
Деякі прізвища мотивовані як 
жіночими, так і чоловічими іменами, 
наприклад: Гальчук, НВ (НКП: 547) < 
Галька < Галя < Галина або < Галько < 
Галь < Мигаль < Михайло [Трійняк: 80, 
237]; як жіночими іменами, так і 
відапелятивними назвами: Працюк, 
НВ (НКП: 558), Пракся, Пракця, Праця 
< Євпраксія [Трійняк: 125]; праця 
"робота, труд; [хатнє майно; надбання]" 
[ЕСУМ 4: 557]. 

3. Прізвища, похідні від 
слов’янських імен, поділяються на 
декілька груп:  

а) твірною базою для яких слугують 
імена-композити: Казмірчук, Овр 
(НКП: 574), польська дослідниця 
І. Митник зафіксувала в антропонімії 
Волині XVII–XVIII ст. антропоніми 
Kazmirzową (1662 р.), Kazmierowicz 
(1759 р.), Kazmirzowicz (1743 р.) 
[Mytnik: 412]; Казимир – 

давньослов’янське ім’я, запозичене в 
Україну з польської мови, у якому 
дослідники перший компонент 
слов’янське дієслово казати 
потрактовують по-різному: 
"проголошувати, проповідувати", 
"руйнувати, псувати"; тому й Казимир 
< "той, хто проповідує мир" або "той, 
хто руйнує мир" [Чучка 2011: 200];  

б) похідні від відкомпозитних 
дериватів слов’янських імен: Борейчук, 
Овр (НКП: 578), ім’я Бор "становить 
наслідок апокопування котрогось із 
давньослов’янських віддієслівних 
двоосновних імен зразка Борислав, 
Боримир... або результат аферези імен 
зразка Далибор, Близбор, Станибор, 
Хвалибор" [Чучка 2011: 72]; Скорик, НВ 
(НКП: 556) < від усічено-суфіксального 
утворення Скорик < від двоосновних 
імен моделі Скоромир або Скоровой, 
Скорослав [Чучка 2011: 322]; 
Славушевич, НВ (НКП: 559) < 
Славуш(а) < Слав- < Борислав, Ярослав, 
Славомир і под.;  

в) прізвища, мотивовані іменами, 
які можна пояснити і як відкомпозитні 
похідні, і як деривати від 
християнських імен: Данчук, НВ (НКП: 
550) < Данко / Данько < Дан – варіант 
імен Богдан або Данило чи Йордан 
[Чучка 2011: 146–147]; Радчук, НВ, 
Овр (НКП: 558, 578) < Радко < Рад- < 
Радивон (<Родіон) або < Радиславъ 
[Керста: 124; Демчук: 63; Чучка 
2011: 295]; 

г) прізвища, похідні від імен, які 
можуть мати як відкомпозитне, так і 
відапелятивне пояснення: Берчук, НВ 
(НКП: 553) < Берко – здрібніло-пестливий 
варіант південнослов’янського 
чоловічого імені Беро, що відповідає 
болгарським, сербським та хорватським 
повним іменам Беривой, Беригой, 
Беримир, Берислав [Чучка 2011: 48–49], 
беркий "охочий, запопадливий до 
роботи" [СУМ І: 161]; Бойко, Овр (НКП: 
567), Бойченко, НВ (НКП: 561), Бойчук, 
НВ (НКП: 561), П.П. Чучка наголошує, 
що ім’я Бойко дотепер зберігають 
південні слов’яни; дослідники його 
походження потрактовують по-різному, 
зокрема С. Ілчев кваліфікує як здрібніле 
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утворення від Бойо – побажального імені 
від дієслова боятися з первинним 
значенням "хай бояться його всі!", "хай 
буде сильним у бою!" [цит. за: Чучка 
2011: 70–71], бойко "забіяка", бойко 
"назва середньокартатської частини 
українського населення, утворена від 
вигуку [бой (бойє)] "їй-богу", 
характерного для місцевого діалекту, 
бойчук "малий бойко" [ЕСУМ 1: 186, 
223]. 

Б. Прізвища, в основі яких 
лежать апелятивно-антропонімні 
назви, поділяються на: 

І. Прізвища, які відображають 
імена та імена-прізвиська розряду 
"nomina personalia": 

1. Назви людей за внутрішніми 
рисами, особливостями вдачі, 
поведінки, темпераменту, мовлення 
тощо: Бурма, Овр (НКП: 573), бурма 
"буркотун" [ЕСУМ 1: 303]; "Вака (по-
вуличному)", Овр (НКП: 568), вакувати 
"бути бездіяльним; залишатися 
необробленим (про поле); гаяти час, 
нічого не робити" [Грінченко І: 123; 
ЕСУМ 1: 322]; Гурман, НВ (НКП: 561), 
гурман "той, хто любить, цінує 
вишукані страви" [СУМ ІІ: 196]; Дивак, 
Овр (НКП: 572); Заїка, НВ (НКП: 545); 
Копчук, НВ (НКП: 546), копати, 
копкати "ударяти, бити, штовхати 
ногою; брикати, хвицати (про тварин)" 
[ЕСУМ 2: 565]; Несвіт, Овр (НКП: 564), 
несвітний, несвітній "неприродний, 
незвичайний, надмірний", несвічний 
"невіглас" [ЕСУМ 5: 196]; Нюкало, НВ 
(НКП: 545), пор. нюня "безхарактерна 
людина; плакса; [млявий чоловік, 
неповоротка жінка; людина з мовними 
вадами; невиразною артикуляцією 
звуків]" < псл. njunja "плакса, млява 
людина" – афективне утворення 
звуконаслідувального походження 
[ЕСУМ 4: 121); Плохотюк, НВ (НКП: 
543), плохота "смирна людина" [ЕСУМ 
4: 454]; Повторейко, НВ (НКП: 550), з-
поміж значень дієслова повторювати 
/ повторяти наявні "проказувати 
слідом за ким-небудь", "часто говорити, 
згадувати що-небудь", "наслідувати 
чиї-небудь рухи, дії і т. ін." [СУМ VI: 
697]; Правосуд, Овр (НКП: 578); 

Ходачок, Овр (НКП: 564), ходак "ходок, 
[заступник, довірена особа, переважно 
в земельній справі; залицяльник]" 
[ЕСУМ 6: 192].  

2. Назви людей за зовнішніми 
характеристиками, фізіологічними 
особливостями: Безпальчук, Овр (НКП: 
567), безпалько "безпала людина" 
[ЕСУМ 4: 263]; Дзюбчук, НВ (НКП: 550), 
дзюба "дівчина з обличчям, покритим 
віспою" [ЕСУМ 2: 61]; Довганюк, НВ 
(НКП: 550), довгань "висока худа 
людина" [ЕСУМ 2: 100]; Дроботюк, Овр 
(НКП: 565), дріботати / дріботіти 
"робити дрібні кроки в танці" [ЕСУМ 
2: 129]; Загрива (Явдоха), НВ (НКП: 
552), загривий "білий з чорною шиєю" 
(про вівцю) [ЕСУМ 1: 593]; Караченко, 
Овр (НКП: 573), караки "місце, де 
стовбур дерева розділяється надвоє", 
пор. карачкуватий "кривоногий, 
розкарячений" [ЕСУМ 2: 384]; Кирдан – 
прізвище, засвідчене в с. Кирдани і 
Велика Фосня Овр (НКП: 563, 569), 
кирдя "мала на зріст жінка, людина", 
пор. кирдатий "людина з великим 
носом, догори задраним; курносий" 
[ЕСУМ 2: 435]; Краля, НВ (НКП: 548), 
краля "красуня" [ЕСУМ 3: 74]; Крива 
(Єлизавета Павлівна), НВ (НКП: 544); 
Крупович, НВ (НКП: 555), крупний 
"великий" – псл. *krupьnъ (krupъ), 
прикметник, похідний від krupa 
"крупнозмелене зерно, збіжжя; крихта; 
зернисті опади" [ЕСУМ 3: 110]; 
Кульбач, НВ (НКП: 561), псл. *kulьba 
"згинання; щось зігнуте", похідне від 
kuliti "гнутися, знинати, кривити", бр. 
кульба "костур" [ЕСУМ 3: 136]; Лисак, 
НВ (НКП: 556), лисак "чоловік з 
лисиною" [ЕСУМ 3: 241]; Мизернюк НВ 
(НКП: 561), лексема мізерний має 
значення "незначний за розміром; 
дуже малий", "який не має істотного 
значення, великої ваги; незначний", 
"який не викликає до себе поваги; 
жалюгідний, нікчемний", "незначної 
фізичної сили; малосильний, кволий" 
[СУМ IV: 730]; Моргун, Овр (НКП: 567), 
моргун "той, хто часто моргає; 
залицяльник" [ЕСУМ 3: 512]; Пелешок, 
НВ (НКП: 558), пелешок "віл з довгою 
густою гривою", пелех "пасмо волосся; 
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патлань, [старий дід]" [ЕСУМ 4: 331]; 
Побельоний, Овр (НКП: 570); Ригун, НВ 
(НКП: 558), ригати "блювати, 
бухикати; кашляти", риги "блювання; 
ридання" [ЕСУМ 5: 73]; Шадура, Овр 
(НКП: 565, 575), пор. шадий "сивий; 
світло-сірий (про масть тварин)", п. 
(ст., діал.) szady "сірий, сивий, 
попелястий; половий, гнідий (про 
масть); загорілий, засмалений (про 
тіло); кудлатий, розпатланий" [ЕСУМ 
6: 367]; Щербина, Овр (НКП: 568), 
щербина "зазублина, заглибина на 
чому-небудь", "отвір у роті, що 
утворився на місці відсутнього зуба" 
[СУМ ХІ: 582]. 

3. Назви людей, які вказують на 
черговість народження дитини в 
сім’ї:Першко, Овр (НКП: 570) < від 
українського особового імені Першко, 
яке вказувало на послідовність 
народжуваності дітей у родині й 
утворювалося від українського 
порядкового числівника перший за 
допомогою форманта -к(о); за 
первісним значенням є своєрідним 
відповідником загальноукраїнської 
лексеми первісток [Чучка 2011: 277]; 
Шостак, НВ (НКП: 550) < від 
українського особового імені Шостак, 
яке давали дитині, що народилася 
шостою по порядку в батьків [Чучка 
2011: 366]. 

4. Назви забобонно-містичного 
навантаження: Кайданович, НВ (НКП: 
551), "правдоподібно, – підкреслює 
П.П. Чучка, – що ім’я зберігає 
слов’янську основу кай- "карати, 
мститися" та пасивний 
дієприкметник -дан"" [Чучка 2011: 
200], пор. кайдани "залізні ланцюги з 
кільцями, що їх заклепують або 
замикають на руках чи ногах 
арештованого, в'язня" [СУМ 2: 343]; 
Найда, Овр (НКП: 577) < від чоловічого 
особового імені Найда – морфологічної 
видозміни чоловічого імені Найден, яке 
спочатку давали дітям із запобіжних 
мотивів або внаслідок перейменування 
позашлюбних / покинутих дітей [Чучка 
2011: 252]. 

ІІ. Прізвища, похідні від імен та 
прізвиськ категорії "nomina 
impersonalia": 

1) назв представників фауни та 
їхніх частин тіла: Бобер, НВ (НКП: 545); 
Борсученко, НВ (НКП: 544); Бугайчук, 
НВ (НКП: 548–549); Бусел, Овр (НКП: 
567); Вовк, НВ (НКП: 546); Воробей, 
Овр (НКП: 565), назва горобця здавна 
використовується в Україні в ролі 
особової назви людини (Worobey 
Tatarin, Воробей Новотный 1565 р.) 
[Чучка 2011: 116]; Голуб, НВ (НКП: 
557); Гуз, Овр (НКП: 574); Деркач, НВ 
(НКП: 545), деркач (орн.) "Crex crex L." 
[ЕСУМ 2: 40]; Дзюбчук, НВ (НКП: 550), 
дзюбка "дзьоб", дзюбок "дзьоб; носок 
взуття" [ЕСУМ 2: 61]; Дрозд, НВ (НКП: 
561); Дубовик, Овр (НКП: 573), дубовик 
(іхт.) "лящ, Adramis brama L." [ЕСУМ 
2: 138]; Журавель, НВ (НКП: 543, 558); 
Зубрейчук / Зубрійчук, Овр (НКП: 577–
578), зубр "дикий кабан, вепр" [ЕСУМ 
2: 282]; Кізяк, НВ (НКП: 546, 559), кізяк 
"послід, кал свійських тварин" [ЕСУМ 
2: 443]; Кур’ят, Овр (НКП: 567), кур 
(орн.) "півень, Gallus domesticus", кура 
"курка" [ЕСУМ 3: 150]; Комар, Овр 
(НКП: 568); Кот, НВ (НКП: 543); 
Крачок, Овр (НКП: 563), крячок 
"водяний птах родини мартинів" [СУМ 
IV: 380]; Крупович, НВ (НКП: 555), круп 
"крижі (у коней), задня частина тулуба" 
[ЕСУМ 3: 109]; Куничик, Овр (НКП: 
570), куниця "дрібна хижа тварина з 
цінним хутром" [ЕСУМ 3: 140]; Лисак, 
НВ (НКП: 556); Лось, НВ (НКП: 552); 
"Пацюкових – сім’я", Овр (НКП: 567); 
Рогальчук, Овр (НКП: 564), рогаль "віл 
з великими рогами, які не розходяться 
в боки", "рід жука [рогач]" [Грінченко 
IV: 26]; Сайчук, НВ (НКП: 562), сайка 
(іхт.) "вид риби родини тріскових, 
Boreogadus Günther" [ЕСУМ 5: 164]; 
Сукач, НВ (НКП: 548), сука "самиця 
собаки", (ент.) "тарган, чорний тарган, 
Blatta orientalis L. (Periplaneta 
orientalis L.)" [ЕСУМ 5: 469–470]; 
Тетера, Овр (НКП: 574); Хвіст, НВ 
(НКП: 543); Шершень, Овр (НКП: 571); 
Шпіль, НВ (НКП: 550), шпиль (ент.) 
"точильник, Anodium F." [ЕСУМ 6: 461]; 
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2) назв представників флори та їхніх 
частин: Бобик, Овр (НКП: 565), бобик 
"біб дрібний; люцерна" [ЕСУМ 1: 189], 
за словами Д. Богдана, ім’я Боб давали 
особі низького росту, а також людині, 
яка харчувалася бобами [цит. за: Чучка 
2011: 60]; Гриб, Овр (НКП: 574); Грузд, 
НВ (НКП: 546), грузд (гриб) "біляк, 
Agaricus piperatus" [ЕСУМ 1: 605]; Дуб, 
Овр (НКП: 577); Рогальчук, Овр (НКП: 
564), рогаль "товсте ребро листка, 
жилка" [Грінченко IV: 26]; Щербак, НВ 
(НКП: 548), щербак (бот.) "цикорій 
городній, Cichorium endivia L.; серпій 
(інша назва: серпуха красильна), 
Serratula tinctoria L." [ЕСУМ 6: 506]; 

3) назв видів їжі та продуктів 
харчування: Жур, НВ, Овр (НКП: 
554, 566), діал. джур "страва: 
непросіяне борошно розводять водою і 
ставлять на ніч, щоб прокисло, після 
цього їдять з конопляним маслом" 
[Грінченко І: 376; ЕСУМ ІІ: 209–210]; 
Корженко, Овр (НКП: 569); Куліш, Овр 
(НКП: 575); Сайчук, НВ (НКП: 562), 
сайка "вид булки" [ЕСУМ 5: 164]; 
Сироватка, Овр (НКП: 572); 

4) назв предметів побуту, знарядь 
праці, їхніх частин та інших предметів: 
Барилюк, НВ (НКП: 552), барило 
"невелика посудина для рідини 
(найчастіше з дерева) з двома 
днищами й опуклими стінками, 
стягнутими обручами" [СУМ І: 106]; 
Кізяк, НВ (НКП: 546, 559), кізяк 
"бурдюк із козячої шкури" [ЕСУМ 
2: 444]; Гурман, НВ (НКП: 561), гурман 
"топка (невелика форма для набивання 
в неї солі)" [ЕСУМ 1: 624]; Деркач, НВ 
(НКП: 545), деркач "стертий віник" 
[ЕСУМ 2: 41]; Дідух, НВ (НКП: 548), 
дідух "сніп, який ставили за старим 
звичаєм у кутку хати перед Різдвом" 
[СУМ ІІ: 300]; Корзун, НВ (НКП: 558), 
корзун "кошик" [ЕСУМ 3: 17]; Кочук, 
НВ (НКП: 559), кочук "шворінь у плузі", 
коч "вид коляски, фаетона" [ЕСУМ 
3: 67, 65]; Крутень, Овр (НКП: 567), 
крутень "скручена із соломи мотузка; 
[вихор; махове колесо (у машини)]" 
[ЕСУМ 3: 111]; Куничик, Овр (НКП: 
570), куниця "волоть очерету" [ЕСУМ 3: 
140]; Кубков, НВ (НКП: 545), кубок, 

кубка "дерев’яний посуд для бринзи; 
посудина для міряння" [ЕСУМ 3: 118]; 
Рубченко, Овр (НКП: 565), рубець "шов 
у шитві; шрам; край [рант]", рубок 
"шрам; рубель до полотна" [ЕСУМ 5: 
130]; Сукач, НВ (НКП: 548), сукач 
"знаряддя для намотування пряжі з 
клубків на цівки", "сукувата палка" 
[ЕСУМ 5: 470]; Тиченок, Овр (НКП: 
568), тик "тичка, віха" [ЕСУМ 5: 565]; 
Шкраб, Овр (НКП: 571), шкраб 
"шкарбан (взуття) ", п. szkraby "старе 
викревлене взуття, висохле, 
непридатне", "назва страви: запечене 
борошно, змішане з яйцями" [ЕСУМ 
6: 434–435], у середньополіських 
говірках лексема шкраб означає "старе 
розтоптане взуття", "гумове взуття, яке 
одягають на валянки, калоші" 
[Гримашевич: 178]; Шпіль, НВ (НКП: 
550), шпиль "загострена жердина, 
стрижень на будинку", "велика 
жердина, як держак у вилах", 
"шпилька" [ЕСУМ 6: 461]; Щербак, НВ 
(НКП: 548), щербак "черевик із 
суцільного шматка шкіри" [ЕСУМ 6: 
506]; 

5) назв явищ природи, хвороб, 
грошових одиниць, часових та 
абстрактних понять: Жур, НВ, Овр 
(НКП: 554, 566), = жура "журба" [СУМ 
ІІ: 547]; Крупович, НВ (НКП: 555), круп 
"гостре запалення гортані й трахеї" 
[ЕСУМ 3: 109]; Куничик, Овр (НКП: 
570), куниця "стара грошова одиниця", 
"волоть очерету" [ЕСУМ 3: 140]; Мороз, 
Овр (НКП: 564, 576); Сайчук, НВ (НКП: 
562), сай "крижана каша на річці, сало, 
шерех, шуга" [ЕСУМ 5: 164]; 

6) назв рельєфу та різних видів 
рослинного покриву: Заруба, НВ (НКП: 
547), Заруба – слов’янське розмовно-
побутове ім’я, яке виникло від 
апелятива заруба "зруб, посіч", 
"лісосіка", по-польськи – zaręba, [Чучка 
2011: 193]; Сарган, НВ (НКП: 550), 
сарган "наметена вітром купка снігу", 
очевидно, результат контамінації слів 
сугроб і курган [ЕСУМ 5: 181]; Шпіль, 
НВ (НКП: 550), шпиль "верховина", 
"пагорок" [ЕСУМ 6: 461]. 

В. Прізвища, в основі яких 
лежать апелятивні назви: 
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1. Назви людей за видом їхньої 
діяльності чи професії: Бондар, НВ 
(НКП: 545, 554), Бондарчук, НВ (НКП: 
545); Бортник, Овр (НКП: 572); Буднік, 
НВ (НКП: 558); "Валейки – сім’я", Овр 
(НКП: 567), валій "сукновал" [Грінченко 
І: 124; ЕСУМ 1: 325]; Вознюк, Овр 
(НКП: 567, 572), Возняк, НВ (НКП: 
558), возний "судовий урядовець у 
Польщі, Литовському князівстві й на 
Україні (до XIX ст.)" [СУМ І: 725]; 
Гончарук, НВ (НКП: 548, 560); 
Ковальчук, НВ, Овр (НКП: 550, 563, 
567, 569, 574); Колесник, Овр (НКП: 
577); Кравчук, НВ, Овр (НКП: 553, 
564); Кушнерчук, Овр (НКП: 567); 
Лавник, Овр (НКП: 570), лавник "член 
старого міського малоруського суду", "у 
цеховому братстві (на Волині): нижча 
посадова особа цеху, яка виконує 
другорядні обов’язки, покладені на них 
цехмістром" [Грінченко ІІ: 338]; 
Мельник, НВ, Овр (НКП: 544, 547–548, 
575), Мельниченко, Овр (НКП: 564), 
Мельничук, НВ (НКП: 544); Музичко, 
НВ (НКП: 544), музика "музикант", 
музичка "поганий музикант" [ЕСУМ 3: 
531]; Огороднік, НВ (НКП: 560); 
Паламарчук, НВ (НКП: 547); Пасічник, 
НВ (НКП: 547, 553, 559); Стельмах, 
Овр (НКП: 565); Ткаченко, НВ (НКП: 
551), Ткачук, НВ, Овр (НКП: 553, 558, 
561, 564); Шевчук, НВ, Овр (НКП: 547, 
551, 561, 577); Школяр, НВ (НКП: 548). 

2. Назви людей за їхнім соціальним, 
майновим, військовим станом і 
релігійною ознакою: Гусар, Овр (НКП: 
577), гусар "у царській і деяких 
іноземних арміях – військовий з 
частин легкої кінноти, що носив форму 
на угорський зразок; вид танцю; 
дитяча гра (гусари на коні)" [ЕСУМ 1: 
625]; Козак, Овр (НКП: 563), Козакевич, 
НВ (НКП: 555); Лабзюк, НВ (НКП: 561), 
лабзюк "жебрак", лабза "жебрак, 
канюка; незграбна людина" [ЕСУМ 3: 
174]; Патрон, Овр (НКП: 575), патрон 
"вельможна особа, що протегувала 
незаможним громадянам (у Давньому 
Римі); заступник; начальник, господар" 
[ЕСУМ 4: 317]; Сотник, Овр (НКП: 
572), сотник "в Україні в XVI–XVIII ст. 
– особа, яка очолювала сотню, 

обиралася спочатку козаками, а згодом 
призначалася гетьманом або царем" 
[СУМ ІХ: 472]; Распопов, Овр (НКП: 
564), лексема Роспопа, на думку 
П.П. Чучки, – давньослов’янське 
регресивне утворення від дієслова 
розпопити "розстригти", "позбавити 
духовного сану", відоме серед усіх 
православних, зокрема болгар і 
румунів [Чучка 2005: 490]; Старовойт, 
Овр (НКП: 570); Титарчук, Овр (НКП: 
564). 

3. Назви людей за місцем 
походження або проживання:  

а) ціла низка аналізованих прізвищ 
мотивована топонімами, передовсім 
ойконімами Житомирщини (деякі з них 
уже зникли з мапи, проте збережені як 
твірні основи в прізвищах): 
Барановський, Овр (НКП: 565, 569), 
м. Баранівка НВ, с. Баранівка Мл; 
Барашовець, НВ (НКП: 557), с. Бараші 
НВ, с. Барашівка Жт; Білоцький, Овр 
(НКП: 566), у Житомирській обл. 5 
сіл Білка і 2 села Білки; Бурківський, 
НВ (НКП: 545), пор. с. Бурківці Чдн; 
Весельський, НВ (НКП: 557), с. 
Веселівка Крн, а с. Веселе Жт до 
1963 р. мало назву Адамівка [АТУЖ 
1795–2006: 224]; Дивинський / 
Дивинська, Овр (НКП: 576), с. Дивин 
Жт; Дубницький, Овр (НКП: 574), 
с. Дубники НВ; Думинський, Овр (НКП: 
573), с. Думинське Крн; Жуковський / 
Жуковська, Овр (НКП: 569), 
х. Жуковщина Олв станом на 01.10.41 
на обліку не значиться [АТУЖ 1795–
2006: 276–277]; Іванівський / 
Іванівська, Овр (НКП: 572), сьогодні на 
мапі Житомирщини 6 сіл Іванівка, 
с. Іванівщина Жт; Корчевський / 
Корчевська, Овр (НКП: 570), у 
Житомирській обл. 4 села Корчівка; 
Левківський, Овр (НКП: 569), с. Левків 
Жт; Майданець, НВ (НКП: 560–561), 
с. Майдан Єм, Крн; Марковець, Овр 
(НКП: 563), с. Марківка НВ; 
Мошенський, Овр (НКП: 573), х. Мошня 
Олв району станом на 01.10.41 на 
обліку не значиться, с. Рудня-Мошня, 
Рудня-Мошенська 1961 р. 
перейменовано на Струмок Крн 
[АТУЖ 1795–2006: 368–369, 460–461]; 
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Мошківський, Овр (НКП: 566), нині на 
Житомирщині 2 села Мошківка; 
х. Мошківський Уш станом на 01.10.41 
на обліку не значиться [АТУЖ 1795–
2006: 368]; Невмержицький / 
Невмержицька, (НКП: 569, 571), пор. х. 
Невмержицький Овр станом на 
01.10.41 на обліку не значиться [АТУЖ 
1795–2006: 372]; Рафальська, Овр 
(НКП: 564), х. Рафалівка Крн станом 
на 01.09.46 на обліку не значиться 
[АТУЖ 1795–2006: 419]; усі прізвища 
Сарнавський / Сарнавська, Овр (НКП: 
565–566), крім одного (Сарнавський Г. 
К., с. Мала Фосня Овр (НКП: 565)), 
засвідчено в с. Сарнинка (Сарнинки), 
яке в 1961 р. об’єднане із с. Велика 
Фосня Овр [АТУЖ 1795–2006: 434]; 
Скоростецький / Скоростецька, Овр 
(НКП: 567), с. Іскорость Крн; 
Сусловець, НВ (НКП: 560–561), 
с. Сусли НВ, с-ще Суслівка Чдн; 
Туровець, НВ (НКП: 556), с. Турова НВ; 
Ходаківська Поля, НВ (НКП: 548) 
с. Ходаки Крн; Шадура, Овр (НКП: 565, 
575), с. Шадура Жт, р. Шадура – 
притока Іршиці (басейн Дніпра); 
Чижевський, НВ (НКП: 562), с. Чижівка 
НВ; Шуляківська Марія, НВ (НКП: 557), 
х. Шуляків Лг станом на 01.10.41 на 
обліку не значиться [АТУЖ 1795–2006: 
499]; пор. с. Шуляки Чрк, Чрн; 
Янчевський, НВ (НКП: 549), с. Янче-
Рудня Єм з 1946 р. Рудня-Іванівська 
Єм, НВ [АТУЖ 1795–2006: 428]; 

б) прізвища, утворені від топонімів 
інших регіонів: Башинська, Овр (НКП: 
564), с. Башине Рвн; Ваховський, НВ 
(НКП: 550), с. Вахівка Кв; Волинець, 
Овр (НКП: 563), волинецъ "(мешканець 
Волині або виходець із неї) волинянин" 
[СлУМ 4: 201]; Колединський / 
Колядинська, Овр (НКП: 569), 
с. Колядин Чрг, Коляди Пл; Кулявець, 
НВ (НКП: 544), с. Кулява Лв; 
Могилевець, Овр (НКП: 577–578), 
м. Могилів, Білорусь; Осташевський, 
НВ (НКП: 560), с. Осташівці Тр, 
Осташки Хм; Пашковський / 
Пашковська, НВ (НКП: 549), с. Пашків 
Чрг, с. Пашківка Кв, Од, Пл, Чрв, 
с. Пашкове Хрк; Пінчук, Овр (НКП: 
564), м. Пінськ Брестської обл., 

Білорусь; Поліщук, Овр (НКП: 575), 
поліщук "житель Полісся" [Грінченко 
ІІІ: 285]; Сарницький / Сарницька, НВ 
(НКП: 562), н. п. Сарни Лв, Рв, Чрк. 

4. Назви людей за їхньою 
територіальною (топографічною) 
ознакою: Гаєва Настя, НВ (НКП: 561); 
Захожа Ніна Арсенівна, Овр (НКП: 
567); Лозова Марія, НВ (НКП: 561); 
Нагорний, НВ (НКП: 549); Піддубний / 
Піддубна, Овр (НКП: 575); Осадчук, НВ, 
Овр (НКП: 561, 572); Переходюк, НВ 
(НКП: 547); Приходько, Овр (НКП: 565). 

5. Назви людей за етнічною 
ознакою: Літвінчук, НВ (НКП: 560), 
"донедавна лексему литвин українці 
вживали не лише стосовно литовців, а 
й щодо білорусів та поліщуків" [Чучка 
2005: 340]; прізвище Шваб засвідчене 
насамперед у с. Заріччя (колишня 
назва с. Шваби) і Гладковичі Овр (НКП: 
568), шваб "німецъ" або "комаха 
Carabus scheidleri" [Грінченко ІV: 488]. 

6. Назви людей за їхнім місцем у 
родині: Дідух, НВ (НКП: 548); Муженко, 
Овр (НКП: 573). 

Висновки й перспективи 
дослідження. Отже, аналіз прізвищ 
дає підстави стверджувати, що 
активну участь у їхньому формуванні 
брали чоловічі християнські повні, 
усічені, суфіксальні, усічено-
суфіксальні імена. Найчастіше твірною 
базою слугують суфіксальні іменні 
варіанти. Серед прізвищ, в основі яких 
лежать апелятивно-антропонімні назви 
розряду "nomina personalia", широко 
представлені назви людей за 
зовнішніми характеристиками, 
фізіологічними особливостями; 
внутрішніми рисами, особливостями 
вдачі, поведінки, темпераменту, 
мовлення. У прізвищах категорії 
"nomina impersonalia" найповніше 
відображена лексика на означення 
представників фауни та їхніх частин 
тіла; предметів побуту, знарядь праці, 
їхніх частин тощо. Відапелятивні 
прізвища часто мотивовані назвами за 
видом діяльності чи професії, а також 
назвами людей за місцем походження 
або проживання.  
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Подальша робота над дослідженням 
антропонімів Житомирщини дасть 
змогу визначити в них міжмовні, 
регіональні, діалектні явища, 
специфіку їхньої морфемної будови. 
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