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Дисертаційна робота присвячена вивченню структурно-семантичних, 

лексико-семантичних і мовно-стилістичних особливостей засобів вербалізації 

української ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Теоретико-методологічна концепція дослідження ґрунтується на 

діалектичному зв‘язку мови і мислення, мови і культури, мови і менталітету 

народу; на культурно-філософській інтерпретації мови в межах 

антропоцентричної лінгвістичної парадигми. 

Етноментальність розглядається як спосіб світовідчуття етнічної спільноти, 

що виражається в системі емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-етичних 

переконань, етнокультурних традицій і мотиваційно-вольових актів, 

об‘єктивованих в категоріях і формах національної мови. Національна 

ментальність – це поєднання емоційно-чуттєвого та раціонально-логічного 

способів світобачення, у якому виявляються спільні для етнічної спільноти 

культурні норми, цінності, традиції, індивідуальність національно-державного 

мислення та суспільнозначущі переконання. У структурі ментальності 

виокремлено компоненти: когнітивний компонент, що репрезентується 

номінативною лексикою, зокрема її денотативно-сигніфікативним значенням; 

емотивний – реалізується на рівні лексичних конотацій; конативний – 

репрезентується мовними конотаціями вторинної номінації й реалізується в 

семантиці стилістичних фігур. 
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Розроблено комплексну методику дослідження мовних репрезентантів 

української ментальності на засадах лінгвокультурологічного підходу, який 

дозволив поєднати в інтерпретації референтних значень мовних одиниць узуальні, 

енциклопедичні, культурно-історичні, етнокультурні, соцікультурні відомості; 

розкрити дискурсивно-функційне значення лінговокультурем (лінгвоідеологем, 

лінгвоаксіологем); установити засоби та способи фіксації етнокультурної 

інформації в мовній семантиці, яка співвідноситься із загальнокультурним 

смислом слова.  

З‘ясовано, що етноментальний компонент – це поняттєва сема у значенні 

слова, яка передає емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, життєвий та 

історично-культурний досвід носіїв національної мови. Етноментальний 

компонент може виявлятися на рівні денотата слів-реалій, що позначають 

предмети або явища, пов‘язані з історією, культурою, традиціями, побутом 

етносу; на рівні конотата, що властиво для фонової лексики та слів-символів.  

Мовні репрезентанти української ментальності  за спільними семантичними 

й комунікативно-прагматичними ознаками  об‘єднано в лексико-семантичне поле 

«Риси української ментальності», що охоплює лексико-семантичні групи 

«Кордоцентричність», «Сентиментальність», «Сакральність», «Антеїзм», 

«Демократичність». Ядерні зони груп представлені базовими лексемами серце, 

душа, віра/Бог, земля, свобода; ближню периферію формують лексеми, що 

реалізують свої первинні семантичні ознаки, дальню – одиниці, актуальний смисл 

яких виникає за рахунок додаткового контексту на основі смислових та образних 

асоціацій: експліцитних, повністю вербально матеріалізованих в лексичній 

структурі тексту, та імпліцитних текстових, частково матеріалізованих у 

лексичній структурі тексту. Структура, обсяг і змістове наповнення лексико-

семантичних груп показують, що в художньому дискурсі експлікуються основні 

етнічні риси української ментальності. Широке функціювання лексем на 

позначення демократичних цінностей, виявів політичної культури засвідчує 
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тенденцію до ідеологізації художнього мовлення як форми вираження українських  

національних рис.  

Виявлено особливості дискурсивної реалізації етноментальної опозиції  

«свій  – чужий». Семантичними маркерами цієї опозиції є лексеми свій і чужий як 

носії оцінного значення, що дозволяє інтерпретувати на емоційному й 

раціонально-логічному рівнях художній контекст згідно з ціннісною шкалою, що 

відповідає етноментальним уявленням про «добре» і «погано». Парадигматично 

бінарна опозиція виражається лексемами, у яких семантика свого/чужого узуально 

зафіксована як етнокультурна інформація; синтагматично – у процесі розгортання 

дискурсу під впливом асоціативно-семантичного контексту, ідеологічної 

тональності повідомлення, культурного досвіду носіїв мови. Значення мовних 

репрезентантів опозиції розглянуто в соціальному, ідеологічному та 

психологічному аспектах. Семантика психологічно-емоційного та психологічно-

раціонального колективізму свідчить про актуалізацію національних цінностей і 

норм, які є об‘єднавчими в соціальному й політичному планах. Водночас у 

художньому дискурсі робиться акцент на індивідуалізмі та інтровертності 

українців.  

Репрезентанти української ментальності – лінгвокультуреми –   

схарактеризовано з урахуванням структури етноментальності й за типом 

лінгвокультурної інформації об‘єднано в такі групи: ментально-світоглядні 

(лінгвоідеологеми, власне лінгвокультуреми – лінгвокультуреми-реалії, 

символічні лінгвокультуреми, звичаєві лінгвокультуреми), ментально-чуттєві й 

аксіологічні лінгвокультуреми (ментально-аксіологічні, екзистенційно-

аксіологічні).  Найбільш продуктивним в експлікації української ментальності та 

вираженні дискурсивної прагматики є функціювання лінгвокультурем як 

складників епітетних, метафоричних, порівняльних конструкцій та антитези.  

Ключові слова: вербалізація, ментальність, етноментальність, національно 

маркована лексика, національно-культурний компонент, етноментальний 
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компонент, лінгвокультурологічний коментар, етноментальна опозиція «свій –

чужий», лінгвокультурема, лінгвоідеологема, лінгвоаксіологема.  
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SUMMARY 

Grishko O. P. Verbalization of Ukrainian mentality in the fiction discourse of the 

late XX - early XXI centuries. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Philology (PhD) in specialty 

10.02.01 – Ukrainian Language (035 Philology). – Sumy State University; Zaporizhzhya 

National University, Sumy – Zaporizhzhya, 2017.  

The thesis is devoted to the holistic research of structural-semantic, lexical-

semantic and linguistic-stylistic special features of means of verbalization of Ukrainian 

mentality in the fiction discourse in the late XX – early XXI centuries. 

Theoretical-methodological conception of the study based on the dialectical 

connection of language and thinking, language and culture, language and mentality of 

the people. It is also based on the cultural-philosophical interpretation of language 

within anthropocentric linguistic paradigm. 

The phenomenon of ethno-mentality considered as a way of perception the world 

by ethnic community. It is expressed in a system of emotional values, value-semantic 

entities, moral guidelines, ethnic-cultural codes, motivational-volitional acts, which are 

objectified in categories and forms of national language in typical social contexts. The 

cognitive, emotive and connotative components were marked out in the structure of 

mentality. The cognitive component correlates with the logical-conceptual perception of 

the world and is verbalized in nominative vocabulary, namely in its denotative-

significate meaning. The emotive component embraces the system of emotional-value 

settings of the individual and is realized at the level of lexical connotations. The 

connotative (motivational-active) activates the moral precepts, values and ethnic-cultural 

codes, and is represented by linguistic connotations of secondary nomination, and is 

realized in the semantics of stylistic figures. 

The complex methodology of research of language representatives of Ukrainian 

mentality based on linguistic-cultural approach was developed. It allowed by 

interpreting the reference meanings of representatives of Ukrainian mentality to combine 
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common, encyclopedic, cultural-historical, ethnic-cultural, socio-cultural data; to 

disclose the discursive-functional meaning of linguoculturema (linguoideologema, 

linguoaxiologema); to establish means and ways of fixing ethno-cultural information in 

language semantics, which correlates with the general cultural meaning of a word. 

It was found out that the ethno-mentality component is a conceptual, sema of a 

word meaning, that conveys emotional-value orientations, moral guidelines, ethno-

cultural codes, life experience of native language speakers. The ethno-mentality 

component can appear at the level of denotatum of words-realities, which denote objects 

or phenomena associated with history, culture, traditions, and the everyday life of an 

ethnic group, or at the level of connotatum, which is characteristic of the background 

vocabulary and word-symbols. 

The language representatives of Ukrainian mentality were combined into the 

associative-semantic field «The traits of Ukrainian mentality» on the grounds of 

common denotative and connotative-pragmatic semas, communicative-pragmatic 

features. This field includes the associative-semantic groups «Cordocentrism», 

«Sentimentality, «Sacredness», «Antaeism», «Democracy». The core zones of the 

groups are represented by the basic lexeme ‗heart‘, ‗soul, ‗faith‘ / ‗god‘, ‗earth‘, 

‗freedom‘. The nearest periphery is formed by lexemes, that realize their initial semantic 

features, the far periphery is formed by the ones, the actual meaning of which arises due 

to additional context based on semantic and figurative associations: explicit, fully 

verbally materialized in the lexical structure of the text and implicit ones, that partly 

materialized in the lexical structure of the text. The structure, volume and content of 

associative-semantic groups show that in the fiction discourse the ethnic features of the 

Ukrainian mentality are predominantly explicated. The wide functioning of the lexemes, 

which denotate democratic values, manifestations of political culture, testifies to the 

tendency to ideologize language of fiction according to the concept of the development 

of the Ukrainian national idea. 

The peculiarities of the discursive realization of ethno-mental opposition «friend-

or-foe» were revealed. The semantic markers of the mental opposition are lexemes 
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«friend» and «foe» as the bearer of the estimated meaning, which allows to interpret the 

fiction context at the emotional and rational-logical levels according to the scale of 

values that corresponds to the ethno-mental representations of the concepts «good» and 

«bad».  

Paradigmatically the binary opposition is expressed by lexemes, in which the 

semantics «friend» / «foe» was recorded as ethnocultural information in the pragmatic 

macrocomponent; syntagmatically – in the process of developing discourse under the 

influence of the associative-semantic context, the ideological tonality of the message, 

the native speakers' cultural experience. The associative context of the opposition‘s 

linguistic representatives was considered in the social, ideological and psychological 

aspects. The semantics of psycho-emotional and psychological-rational collectivism 

testifies to the actualization of national values and standards which have ability to unify 

things in social and political plans. At the same time, the fiction discourse focuses on the 

individualism and introversion of Ukrainians.  

The verbalizators of the Ukrainian mentality – linguoculturemas – are 

characterized by the structure of ethno-mentality. According to the type of linguocultural 

information they are grouped into the following groups: mentally-worldview 

(linguoideologemas, actually linguoculturemas – linguoculturemas-realities, symbolic 

linguoculturemas, customs linguoculturemas), mental-sensory and axiological 

linguoculturemas (mental-axiological, existential-axiological). The most productive in 

the explication of the Ukrainian mentality and the expression of discursive pragmatics is 

the functioning of the linguoculturemas as the components of epithetical, metaphorical, 

comparative constructions and antithesis. 

Key words: verbalization, mentality, ethno-mentality, nationally marked 

vocabulary, national-cultural component, ethno-mentality component, linguocultural 

commentary, ethno-mentality opposition «friend-or-foe», linguoculturema, 

linguoideologema, linguoaxiologema. 
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ВСТУП 

 

 В антропоцентричній парадигмі сучасної лінгвістики значна увага 

приділяється вивченню властивостей мови, що виходять за межі її зовнішньої 

структурно-знакової сторони. Об‘єктом наукових студій, що розглядають мовні 

одиниці крізь призму національного менталітету, виступає вербальний образ світу, 

що існує у свідомості представників певної культури та є одним із її компонентів. 

Інтеграційні підходи до вивчення мови як культурного коду нації дають змогу 

застосовувати результати таких суміжних галузей знання, як культурологія, 

етнографія, етнопсихологія тощо, а відтак розширити спектр наукових пошуків і 

вивчати мовні явища у взаємозв‘язку з мисленням, свідомістю, національним 

менталітетом, культурою, носієм яких виступає мовна особистість. У зв‘язку з цим 

актуальними є дослідження, побудовані на засадах когнітології та 

лінгвокультурології, у площині яких застосовується етноцентричний підхід до 

аналізу мовних явищ.  

Українську ментальність значною мірою сформували геополітичні та 

історичні особливості, дослідженням яких у різні періоди займались 

В. Б. Антонович, Д. Д. Донцов, М. І. Костомаров, П. О. Куліш, 

О. Ю. Кульчицький, Ю. І. Липа, І. С. Нечуй-Левицький, Є. Д. Онацький, 

В. М. Пачовський, Д. І. Чижевський, М. І. Шлемкевич та інші.  

Актуалізація цієї проблеми в її науковому та етнокультурному вимірах 

припадає на час духовного відродження української нації. У сучасному 

мовознавстві ментальність розглядається передусім з позицій формування 

національно-мовної картини світу, що простежується в працях вітчизняних 

(І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, Л. А. Лисиченко, В. М. Русанівський, 

О. О. Селіванова) та зарубіжних науковців (А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, 

В. І. Карасик, Ю. М. Караулов, О. С. Кубрякова, В. О. Маслова, Т. Б. Радбіль, 

З. Д. Попова, І. А. Стернін, Ю. С. Степанов, В. М. Телія). 
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Національно-культурний компонент входить у систему засобів формування 

національно специфічного тексту й виявляється передусім на лексико-

семантичному рівні мови, зокрема через національно марковану лексику, 

етнокультурні смисли якої розглядалися в працях Ф. С. Бацевича, М. В. Бондар, 

І. О. Голубовської, Н. О. Данилюк, Л. М. Дяченко, Р. П. Зорівчак, В. І. Кононенка, 

Т. А. Космеди, Л. С. Савельєвої, Н. Ю. Слободянюк, Н. В. Сподарець.  

Національно-культурні особливості мовної системи виразно проявляються 

на концептуальному рівні. Ключові слова культури, що визначаються як 

етноспецифічні ментальні утворення, стали предметом наукових інтересів 

І. О. Голубовської, В. В. Жайворонка, В. І. Кононенка, С. Я. Єрмоленко та інших.  

Мовні одиниці, наділені етнокультурним змістом, у 

лінгвокультурологічному аспекті вивчали Л. І. Мацько, О. М. Мацько, 

Н. С. Медвідь, Л. М. Мельник, О. І. Потапенко, О. В. Тараненко.  

Етноментальні особливості народу, його світобачення, ціннісні орієнтири 

акумулюються у вербальних символах. На цьому наголошують В. С. Калашник, 

О. С. Комар, О. П. Левченко, М. І. Філон, Н. М. Шарманова. 

Національний художній текст є джерелом лінгвокультурологічної 

інформації, формою індивідуально-авторської інтерпретації когнітивної та мовної 

картин світу, основою реконструкції національного менталітету. Він є одним із 

компонентів акту художньої комунікації, являє собою особливу художню 

реальність, яка, поєднуючись із дискурсами автора та читача, утворює художній 

дискурс, у якому мовні одиниці є засобами відображення національної 

ментальності носіїв мови. 

Вивченню мови художніх текстів у лінгвокультурологічному аспекті 

присвячено значну кількість наукових праць, однак лише окремі питання 

мовотворчості сучасних авторів стали предметом наукового зацікавлення. Мовні 

засоби репрезентації оцінки в українській історичній прозі досліджувала 

В. Л. Крищук. Синтаксичні особливості українського модернiстського й 
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постмодернiстського художнього дискурсу вивчала Н. В. Кондратенко. 

Міжетнічну взаємодію в романі «Танго смерті» Ю. П. Винничука розглядав як 

інтертекст І. С. Монолатій. Твори представників Станіславського феномену стали 

матеріалом для дослідження жаргонної лексики в науковій розвідці 

О. Г. Тулузакової. Мовностилістичні особливості історичної прози Р. І. Іваничука 

вивчала Г. П. Городиловська. Засоби створення відповідного темпорального 

простору, відображення колориту епохи в історичних романах цього письменника 

досліджувала Ж. В. Колоїз. Художня проза О. С. Забужко, С. Ю. Андрухович, 

В. О. Шевчука, М. В. Матіос стала основою у вивченні засобів експресивного 

синтаксису О. О. Волобуєвою. Водночас мовні засоби, що відбивають українську 

ментальність у сучасному художньому дискурсі, не набули широкого висвітлення.  

Актуальність дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістики до 

антропоцентричного підходу в дослідженні художніх текстів, зумовлена інтересом 

до вербальної реконструкції національного менталітету в індивідуально-

авторській мовній картині світу та потребою наукового опису мовних 

репрезентантів національної ментальності в текстовій площині українського 

художнього дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової проблематики кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету «Особливості формування національного 

інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної 

моделі» – ДР ғ 0115U001713; УДК 070.13 (477)(09).  

Тема дисертації затверджена (протокол ғ 4 від 21 листопада 2013 р.) й 

уточнена (протокол ғ 11 від 15 липня 2017 р.) вченою радою Сумського 

державного університету .  
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Мета дослідження – з‘ясувати структурно-семантичні, лексико-семантичні 

й мовно-стилістичні особливості засобів вербалізації української ментальності в 

художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження категорії 

етноментальності на матеріалі художнього дискурсу, уточнити зміст і структуру 

поняття етноментальності через лінгвофілософське осмислення зв‘язку мови і 

мислення, мови і культури;  

- розробити комплексну методику вивчення засобів вербальної репрезентації 

етноментальності в художньому дискурсі;  

- окреслити зміст поняття «етноментальний компонент» і визначити його 

місце в семантичній структурі національно маркованого слова; 

- описати семантичні групи мовних репрезентантів української ментальності 

з урахуванням їх структурної ієрархії, семантико-асоціативних зв‘язків та 

художньо-дискурсивної прагматики;  

- виявити особливості дискурсивної реалізації етноментальної опозиції 

«свій – чужий» в категоріях оцінки; 

- класифікувати мовні репрезентанти української ментальності за типом 

лінгвокультурної інформації, описати їхню прагматику й художньо-стилістичний 

потенціал.   

Об’єкт дослідження – засоби вербалізації української ментальності в 

художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Предмет – семантика, прагматика, мовно-стилістичний потенціал мовних 

репрезентантів української ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – 

початку ХХІ століть. 

Методи дослідження. Мета й завдання роботи зумовили використання 

комплексної методики дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності, побудованої на засадах лінгвокультурологічного підходу, що 
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охоплює структурний метод, а саме: компонентний аналіз – для визначення й 

опису семантичної структури мовних репрезентантів української ментальності; 

аналіз словникових дефініцій – для виявлення закріплених у мовному узусі засобів 

репрезентації української ментальності; метод моделювання – для здійснення 

систематизації та семантико-групової організації мовних репрезентантів 

етноментальності; мовні репрезентанти української ментальності розглядаються в 

семантично-дискурсивному аспекті із застосуванням контекстуально-

інтерпретаційного методу, що дозволяє розкрити актуальний смисл слова, 

виразниками якого є потенційні семи та асоціативні, факультативні компоненти 

мовних значень – фонові знання про предмети, явища, властивості дійсності; 

прагмасемантичний аналіз застосовано для узагальнення прагматичних 

властивостей мовних репрезентантів ментальності. Процедури кількісних 

підрахунків використано для визначення базових лексем семантичних груп мовних 

репрезентантів етноментальності та співвідношення аналізованих мовних явищ.  

Джерельна база дослідження. Фактичним матеріалом роботи є лексеми, що 

вербалізують українську ментальність, дібрані шляхом суцільної вибірки з 

художніх текстів кінця ХХ – початку ХХІ століть, а саме із творів Ю. Винничука, 

В. Дрозда, А. Любки, Люко Дашвар, В. Шкляра, І. Роздобудько, Ю. Мушкетика, 

Ю. Хорунжого. Авторська картотека налічує понад 3000 одиниць.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше  

- розкрито динамічні процеси в межах лексикону, що репрезентує 

українську ментальність у художньому дискурсі, на текстовому матеріалі, що не 

підлягав системному вивченню;  

- здійснено комплексний структурно-семантичний, семантико-

прагматичний аналіз національно маркованих лексичних одиниць із 

етноментальним компонентом у семантичній структурі;  

- описано способи мовної репрезентації української ментальності в 

художньому дискурсі на лексико-семантичному й мовно-стилістичному рівнях; 
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- виявлено семантико-стилістичний потенціал лінгвокультурем, 

зумовлений їх емоційно-оцінною прагматикою й експресивним забарвленням; 

- уточнено зміст і структуру поняття ментальності в аспекті 

лінгвофілософського осмислення зв‘язку мови і мислення, мови і культури.  

Удосконалено методику вивчення засобів вербальної актуалізації 

національної ментальності в семантично-дискурсивному аспекті на засадах 

лінгвокультурологічного підходу; класифікацію лінгвокультурем за типом 

лінгвокультурної інформації з урахуванням структури національної ментальності. 

 Подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо семантичної 

структури національно маркованого слова, способів фіксації національно-

культурної інформації в семантичній структурі слова та її художньо-дискурсивної 

актуалізації. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в комплексному 

підході до вивчення структурно-семантичних, лексико-семантичних і мовно-

стилістичних особливостей засобів вербалізації української ментальності, що дає 

змогу сформувати цілісне уявлення про динамічні процеси в межах лексикону, 

який репрезентує українську ментальність, з урахуванням прагматики художнього 

дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століть.  

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

положення й висновки можуть бути використані в теорії й практиці викладання 

мовознавчих курсів: етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичного аналізу 

художнього тексту, лексикології. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

висвітлено в доповідях на п‘ятьох міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми» (Суми, 

2014 р.); «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній 

вплив на розвиток мови та літератури» (Львів, 2015 р.); «Сучасна філологія: 

актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» (Одеса, 2015 р.); «Рівень 
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ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та 

літератури» (Львів, 2015 р.); «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети 

розвитку» (Одеса, 2015 р.); на двох всеукраїнських конференціях: «Соціально-

гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2014 р.); «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» (Херсон, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено в 13 

наукових публікаціях, із них 5 статей – у фахових виданнях України, 2 – у 

міжнародних виданнях, 6 тез.  

Структура робота. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (281 позиція) і додатків. Повний обсяг роботи  – 

235 сторінок, обсяг основного тексту – 187 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

МЕНТАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

1.1. Категорія етноментальності в лінгвофілософському осмисленні 

зв’язку мови і мислення, мови і культури 

 

 

Національна специфіка відображення дійсності в мові є предметом наукових 

інтересів лінгвістів упродовж тривалого часу. Початок великої дискусії про 

національну природу мови пов‘язують з теорією еволюції мов В. фон Гумбольдта 

й гіпотезою лінгвістичної відносності Е. Сепіра й Б. Уорфа. Німецький учений 

розглядав мову в нерозривному зв‘язку з національною культурою як «зовнішній 

прояв духу народу» [66, c. 68] і наголошував, що розвиток мови й «духовної сили 

народу» є дією єдиної інтелектуальної властивості, але в цій тотожності він на 

перше місце ставив національне, оскільки саме «національне походження має 

величезну владу над проявами індивідуальності», з якою «найінтимніше пов‘язана 

і будь-яка окрема мова» [66, с. 79], якій він приписував властивість забезпечення 

духовної спадкоємності між минулим і сьогоденням низки поколінь і збереження 

«духу» в писемності, що також допомагає долати час і відстань [67, с. 376]. Отже, 

В. фон Гумбольдт уже в ХVІІІ ст. заклав основи лінгвокультурологічного підходу 

до опису системних мовних явищ: «Розглядати мову не як засіб спілкування, а як 

знаряддя думок і почуттів народу є основою справжнього мовного дослідження» 

[67, с. 377]. Ідеї засновника антропологічного підходу були відроджені на початку 

ХХ століття в межах лінгвістичного напряму неогумбольдтіанства. Лінгвістичне 

підґрунтя поєднання феноменів мови, мислення і культури можемо спостерігати в 

роботах Е. Сепіра, який послідовно обстоював думку про те, що мова не існує поза 

культурою. Як комплексний інвентар ідей, інтересів, ціннісних уподобань 
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суспільства він розглядав її словник, підкреслюючи, що саме повний тезаурус 

мови дозволяє скласти досить точне уявлення про особливості культури носіїв 

національної мови [214, с. 272]. Зауважимо, мовознавець заперечував зв‘язок між 

мовою, розглядаючи, власне, її структуру, і культурою нації, лише словник, на 

його думку, значною мірою відображає рівень розвиту культури, оскільки 

змістова сторона мови завжди виступає як набір символів, що відбивають 

культурне тло певного суспільства. І якщо, за Е. Сперіом, складність мови 

розуміти як «коло різних інтересів, що відбивається в словнику», то стає 

очевидним і «факт наявності кореляції між ступенем складності мови і культури» 

[214, 1993, с. 276]. Під впливом цих ідей Б. Уорф розмірковував про лінгвістичну 

детермінацію мисленнєвого світу, який співвідноситься з культурними ідеалами й 

установками носіїв мови. Мова дозволяє осягнути фрагменти світу як духовні, так 

і конкретні, але з якихось причин позбавлені матеріальної форми в реальному часі. 

Такі уявлення Б. Уорф називав мисленнєвими сурогатами (мовні образи речей – 

аналогія наша: Г. О.), лінгвістичною підставою для виникнення яких є теорія, 

згідно з якою «елементи навколишнього світу, позбавлені форми, є речами в собі, 

що сприймаються за допомогою подібних же елементів» [247, с. 185]. Думка, 

підкреслював науковець, завжди залишає сліди свого впливу, що об‘єктивуються 

через мову, яка, у свою чергу, «формує думку і є програмою мисленнєвої 

діяльності індивідуума» [246, с. 209].  

У вітчизняному мовознавстві кореляцію мови і мислення розглядав 

О. О. Потебня. Він зауважував: «Мови тому тільки слугують позначенням думки, 

що вони є сутність засобів перетворення первісних, домовних елементів думки і 

тому можуть бути названі засобами створення думки» [187, с. 259]. Специфіка 

етнічної мови, на думку вченого, зумовлена тим, що «мова є шлях пізнання 

естетичних та моральних ідеалів» [187, с. 259]. Мовну діяльність народу він 

уважав синтезом пізнання і творчості й розглядав її у нерозривній єдності проблем 

культурно-історичних, лінгвістичних, фольклористичних й літературознавчих. 
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Відтак О. О. Потебня особливої уваги надавав аналогії між розвитком 

національної мови й утворенням художнього (поетичного) образу, який виникає в 

процесі словесного мислення: «Людина, яка свідомо володіє значною кількістю 

поетичних образів так, що вони вільно спадають їй на думку, тим самим 

володітиме величезними мисленнєвими масами» [187, с. 520]. Ця думка 

мотивована тим, що слово, в якому об‘єктивується акт пізнання, спочатку 

проходить образну, поетичну стадію, яка концентрує в собі духовно-естетичне 

життя етносу: «Кожне слово, наскільки поширюється наш досвід, неодмінно 

проходить через той стан, у якому це слово є поетичним твором» [187, с. 530]. У 

сучасній лінгвістиці культивується думка, що саме особливості національної 

образності є одним із проявів національного менталітету [120, с. 46].  

Означені ідеї заклали основи розуміння мови як феномену культури [2; 32; 

43; 50; 104; 114;  155;  228 та ін.], її вагомого складника, умови її існування та 

формування національно-культурних кодів, що дало підстави для становлення 

нової наукової парадигми в мовознавстві на межі ХХ – ХХІ століть, у межах якої 

ключовою постала ідея антропоцентричності мови, що з позицій когнітивної 

лінгвістики та лінгвокультурології виявляється в осмисленні світу суб‘єктом 

пізнання крізь призму національної мови, яка, у свою чергу, є виразником 

специфічної національної ментальності [155].  

У лінгвістичному дискурсі активно розглядається питання вияву менталітету 

в національних мовах. Це роботи М. Ф. Алефіренка [2], І. О. Голубовської [51; 52], 

В. В. Жайворонка [92], В. С. Калашника [101], О. С. Комара [112], В. В. Колесова 

[110], В. І. Кононенка [117], П. П. Кононенка [119], О. О. Корнілова [120], 

В. М. Русанівського [201; 202], Н. М. Шарманової [262] та ін. «Мова, – наголошує 

О. С. Комар, – передає світогляд та світосприйняття певного етносу, відбиває його 

менталітет і характер, акумулює досвід попередніх поколінь» [112, с. 17]. 

Терміни «менталітет» і «ментальність» уживаються на позначення таких 

соціально маркованих понять, як «народний дух», «склад народної логіки» 
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(В. Б. Антонович), «духовна сутність» (М. І. Костомаров), «українська психіка» 

(О. Ю. Кульчицький), «національний світогляд» (Г. Д. Гачев), «народний 

характер» (П. П. Кононенко), «душа народу» (В. А. Маслова), «душа людини» 

(С. Я. Єрмоленко), «квінтесенція культури» (А. В. Фурман), «українська душа» 

(В. Л. Храмова) тощо. Такі метафоричні сполуки засвідчують скоріш за все наївне 

розуміння сутності означених феноменів, а не наукове. У зв‘язку з цим варто 

погодитися з В. Д. Білодідом, який підкреслює: «Перше, що приваблює в історії 

ментальності, – це її невизначеність… Вона здається зрозумілою лише на перший 

погляд. Насправді, це досить загадкова річ» [17, с. 194]. Відтак необхідно 

уточнити зміст дефініцій. Для цього розглянемо кожен із термінів, як пропонує 

Т. Б. Радбіль, у трьох аспектах: у діахронії – з погляду внутрішньої форми, або 

етимології; з погляду синхронічного лексичного значення – на рівні «наївної 

картини світу»; у контексті «енциклопедичного знання», що розкриває наукове, 

поняттєво-логічне розуміння через сукупність суттєвих ознак на рівні «наукової 

картини світу» [194, с. 47–48].  

Слово «менталітет» походить із латинської мови – mens, що буквально 

означало ‗дух, розум‘ і вживалося на позначення різних сфер духовної практики 

людини, набуваючи таких семантичних відтінків, як наміри, думка; мислення, 

свідомість, розважливість, розсудливість, спосіб мислення, настрій, характер, 

душа, погляд [81]. Досить близьким у семантичному плані до першоджерела є 

англійські варіанти  цієї лексеми – mental, mentality, а також mind, що трактуються 

як ‗розум, інтелект, умонастрій, спрямованість думок‘, ‗погляд, намір, дух‘ [4,  

с. 719; с. 724] і передають цілий комплекс значень, пов‘язаних із когнітивною та 

емоційною сферами людини. Українське слово ‗менталітет‘ за походженням 

пов‘язують із французьким mentalité (‗мислення, світогляд, свідомість, настрій, 

погляди, склад розуму, розумові здібності, мораль тощо‘) і тлумачать його як 

«образ думок, світосприйняття, психологія окремої особи, соціальної групи, 

національної спільноти» [219, с. 350]. Зауважимо: у французькій мові в 
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потрактуванні семантики цього слова поряд із інтелектуальним компонентом 

подаються психологічний та моральний, що дозволяє розглядати цей феномен у 

культурологічному контексті.  

 На відміну від західних мов, у яких відбивається глибока філософська 

традиція, в українській мові означеній лексемі не властиве таке широке коло 

значень і семантичних зв‘язків. У загальному вокабулярі воно з‘являється лише на 

початку ХХ століття, з чим, за словами Т. Б. Радбіля, «не в останню чергу 

пов‘язаний широкий діапазон його вживання й тлумачення в мовленнєвій 

практиці суспільства» [194, с. 49], яка відбиває «наївну» картину світу. У 

загальному розумінні менталітет / ментальність – це «сукупність психічних, 

інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних та інших особливостей 

мислення народу, соціальної групи, індивіда», що виявляються в культурі, мові, 

поведінці [33, c. 518]; світосприйняття, спрямованість думки, настрій [20, с. 533]. 

Зміст дефініції розгортається через складники людського мислення, проте 

відмінності між мисленням і менталітетом хоча й достатньо тонкі, але вельми 

помітні. Якщо мислення в спрощеному його потрактуванні є пізнанням світу, то 

менталітет – це манера мислення, його склад, його особливості, його своєрідність; 

це емоційні й ціннісні орієнтації, спосіб мислення людини й колективу [191, 

с.  59]. 

У науковому обігу спостерігається семантично не диференційований 

характер уживання понять «менталітет» і «ментальність», що засвідчено і в 

наукових розвідках, і в лексикографічних джерелах. На нашу думку, ці 

термінолексеми доцільно розмежовувати. Словотвірний суфікс -ість указує 

переважно на те, що лексема виражає певну опредмечену властивість, ознаку, 

атрибут особи чи предмета, які називаються твірним словом. У такому разі 

«менталітет» доцільно вживати в значенні ‗певна категорія свідомості‘, тоді як 

«ментальність» – у значенні ‗спосіб реалізації менталітету, сукупність певних 

властивостей названої категорії‘. На термінологічній невпорядкованості у 
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використанні цих понять наголошує І. О. Голубовська, чим пояснює їхнє вільне 

варіювання, тобто взаємозамінність. На її переконання, термін «менталітет», як 

багатогранне, поліфункційне поняття, що відображає соціальні, економічні, 

політичні, духовні та моральні сторони суспільного життя етносу, будучи умовою 

його самоідентифікації, виступатиме як родове щодо ментальності поняття, 

синонімізуючись із національною свідомістю та світоглядом (світобаченням) 

народу. Національний характер і темперамент мовознавець трактує як внутрішні 

феномени ментальності певного етносу, які екстеріоризуються крізь його духовно-

практичну діяльність. Отже менталітет, національна свідомість, світогляд народу 

відносно ментальності виступатимуть гіперонімами, а національний характер і 

темперамент відносно ментальності і менталітету – гіпонімами. Співвіднесеність 

означених термінопонять, таким чином, набирає характеру взаємовключеності [50, 

с. 85].  

Інтерес до вивчення менталітету засвідчує прагнення вивести на поверхню 

свідомості почуття й уявлення, приховані в глибинах колективної пам‘яті. 

Поняття «менталітет» у його концептуальному, поняттєво-логічному плані 

широко використовується науковцями. В. В. Колесов розглядає категорію 

менталітету на перетині таких наук, як філософія, етнографія, соціальна 

психологія, політологія і робить висновок про те, що це не просто соціальне, 

біологічне чи психологічне явище, це «наївно-цілісна картина світу в його 

ціннісних орієнтирах, яка існує довгий час незалежно від конкретних економічних 

і політичних умов, заснована на етнічних та історичних традиціях; виявляється в 

почуттях, розумі та волі кожного окремого члена суспільства на основі спільності 

мови й виховання та являє собою частину народної духовної культури, що 

утворює етноментальний простір народу на території його існування» [110, с. 12]. 

З огляду на таке потрактування не викликає сумніву зв‘язок менталітету, мови і 

культури. Цей зв‘язок виявляється передусім у тому, що культура та мова 

належать до семіотичних систем (зауважимо, різних семіотичних систем) і 
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являють собою форми свідомості, що відбивають світогляд людини; їхнім 

суб‘єктом завжди є індивід або соціум – особистість або суспільство; мова є 

чинником формування культурних кодів. Мова, згідно з концепцією В. 

А. Маслової, є компонентом культури й водночас «знаряддям культури», мовні 

знаки «можуть виконувати функції культури і бути засобом презентації основних 

культурних установок. Саме тому мова здатна відбивати культурно-національну 

ментальність носіїв мови» [155, с. 62–63]. На генетичному зв‘язку мови та 

культури акцентує В. І. Кононенко в монографії «Мова у контексті культури» і 

наголошує, що носій мови «зберігає у своїй генетичній пам‘яті вербальні знання зі 

сфери національного спадку, включаючи різного роду міфологеми, обрядові 

формули, традиційні стереотипи» [117, с. 7], фоново-ментальні орієнтації мовної 

спільноти на ґрунті когнітивних потенцій виявляються в оцінно-експресивному 

компоненті мовних знаків, який, з огляду на національно-культурні традиції, 

реалізує свою традиційну шкалу, при цьому внутрішня форма, зумовлена 

культурним стереотипом, зберігається в природній ідентифікаційній іпостасі. 

Отже, національна мова є з‘єднувальною ланкою двох аспектів духовної 

діяльності людини – менталітету й культури.  

Огляд наукових досліджень генези й сутності менталітету [78; 79; 121; 

227; 253 та ін.] засвідчив, що в основу загальнофілософського розуміння цього 

соціо-психологічного феномену покладено поєднання раціоналістичного та 

психоенергетичного підходів, що виявляється в приматі раціонального над 

духовним (ірраціональним, ідеальним), у способі колективного пізнання світу, 

який закріплюється на рівні мисленнєвих стереотипів, тоді як 

лінгвокультурологічне розуміння ґрунтується на ідеальному, несвідомому, 

наївному омовленні світу речей, явищ, емоцій тощо. 

З позицій лінгвокультурології менталітет визначається, зокрема, як «певна 

стереотипна установка культурно-когнітивного «камертону» на сприйняття 

наївної картини світу крізь призму ціннісної прагматики етнокультурної 
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свідомості» [2, с. 83]. Менталітет, що найповніше виявляється в національній мові, 

за Ф. С. Бацевичем, маркується як етнічний і детермінується як категорія, що 

віддзеркалює особливості розуму, душі, мислення; як інваріант культури, спосіб 

сприйняття й осмислення дійсності, який в окремих представників кожного етносу 

складається на основі провідної ролі системи мови стосовно системи мислення 

[14, с. 105, с. 161].  

Питання про співвідношення мови й менталітету порушує О. О. Корнілов у 

роботі «Мовні картини світу як похідні національних менталітетів». На думку 

дослідника, послідовність взаємного впливу виявляється в тому, що зовнішні 

умови існування, культурно-побутові традиції та фізіолого-антропологічні 

особливості певної мовної спільноти впливають на формування національного 

характеру, темпераменту й національної ментальності; потім специфічні риси 

національного характеру просочуються в національну мову, тобто 

віддзеркалюються й фіксуються в ній, і надалі ці специфічні риси передаються 

наступним поколінням носіїв мови уже у вербалізованому вигляді [120, с. 122]. 

Таке бачення проблеми дещо суперечить поглядам на її сутність, наприклад, 

Е. Сепіра, який наполягав, що між мовою та расою, зокрема таким незбагненним її 

аспектом, як темперамент, не може бути залежності [214, с. 192–193]. 

Погоджуючись із Сепіром щодо відповідних залежностей на ранньому етапі 

розвитку мов, не бачимо, проте, підстав не прийняти версію О. О. Корнілова, 

зважаючи на те, що на більш пізніх етапах історичного існування етносу можуть 

змінитися первинні фактори формування національних рис, але мова пропонує 

новим поколінням уже сформовану та закріплену в мовних формах специфіку 

національного світосприйняття й оцінки світу в готовому вигляді [120, с. 123].  

Питання щодо вияву національного характеру в мовних структурах і 

категоріях стало дискусійним у мовознавчих колах ХХ століття і, на відміну від 

традиційної структурної лінгвістики, яка розглядає мову як семантичний код та 

інструмент оформлення думки, у новій когнітивній парадигмі згідно з 
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принципами антропоцентричності та антропоморфності мови набуло нових 

розумінь і потрактувань, про які йдеться, зокрема, в монографії «Етнічні 

особливості мовних картин світу» українського мовознавця І. О. Голубовської 

[49]. Дослідниця центральним поняттям когнітивно-культурологічного підходу до 

вивчення мовних явищ називає мовну картину світу – «відображувані етносом 

засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння, вербалізована інтерпретація 

мовним соціумом навколишнього світу» [49, с. 36], що дозволяє осмислити 

взаємодію мислення, свідомості і мови в процесі національної інтерпретації світу, 

формування етнічного світосприймання. І. О. Голубовська заперечує вузьке, суто 

«лексичне» розуміння мовної картини світу, оскільки «субстанційно-ідеальний 

простір мови, будучи єдиним і неперервним, моделює специфічні риси 

національного світосприйняття й національного складу мислення фактично на 

всіх стратифікаційних рівнях мовної системи за допомогою дознакових, знакових 

та супразнакових мовних величин» [49, с. 34]. Такі узагальнення ґрунтуються на 

роботах інших мовознавців. Зокрема, австралійський лінгвіст А. Вежбицька 

вважає, що національно-культурна специфіка ментальності й характеру етносу 

відбивається не тільки на лексико-семантичному, але й морфологічному й 

синтаксичному рівнях мовної культури [32; 280], та російського мовознавця 

В. М. Телії, яка визнавала, що мовна картина світу утворюється не тільки за 

допомогою конкретної лексики та опредмечування процесуальних значень, але й 

«використанням синтаксичних конструкцій, що первинно передають відношення 

між елементами дійсності» [240, с. 178]. У формуванні національної мовної 

картини світу найбільш значущою є сфера екстралогічного сприйняття реальності 

етнічним колективом; саме емотивно-оцінна сфера як компонент етнічної 

свідомості й зумовлює неповторність та унікальність національних мов [51]. 

Відтак у національно-мовній картині світу, на наше переконання, об‘єктивується 

суб‘єктивний досвід носіїв мови. Мовна картина світу до певної міри об‘єктивно 

відображає сприйняття світу носіями певної культури в силу того, що мова є 
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формою об‘єктивації суспільного досвіду, але людське відображення не є 

механічним, воно має творчий (і тому певною мірою суб‘єктивний) характер. 

На відміну від дослідників, які ототожнюють об‘єктивний світ і мовну 

картину світу у зв‘язку з тим, що за мовою закріплюють лише роль інструмента 

для витворення теоретико-пізнавальних систем – вторинного ідеального світу, 

аргументуючи це тим, що «мова не пізнає світу, а відповідно, і не утворює жодної 

картини світу» [111, с. 33], що «логіка мислення людини об‘єктивно віддзеркалює 

зовнішній світ і є єдиною для всіх людей, якою б мовою вони не говорили» [161, 

с. 119], що «мова є обов‘язковою умовою виходу свідомості на поняттєий, 

узагальнено-абстрактний рівень і мовна картина світу – це лише картина світу, 

виражена в мові» [170, с. 786], ми поділяємо суб‘єктивістське 

(антропоцентристське) розуміння мовної картини світу, яке не вимагає від неї 

абсолютної об‘єктивності, оскільки мова відображає не лише логіко-поняттєвий і 

сенсорно-рецептивний компоненти свідомості, але й емоційно-оцінний, морально-

ціннісний та міфологічний [120, с. 99], а тому «неможливо за допомогою 

національної мови передати «світ як він є»: мова від початку встановлює для своїх 

носіїв певну картину світу, до того ж кожна мова – свою» [177 с. 221]. Тому, на 

нашу думку, слушно уживати термін «національна мовна картина світу», оскільки 

він акцентує увагу на унікальному світосприйнятті конкретної мовної спільноти, 

тоді як мовна картина світу, яку називають відображенням об‘єктивного світу, що 

відповідає логіко-поняттєвому підходу до вивчення мови, є, за О. О. Корніловим, 

абстракцією, а не інваріантом наївного осмислення світу, який втілюється з 

окремими нюансами у всіх національних мовах [120]. Суголосною з таким 

розумінням є думка В. А. Маслової, яка називає термін «мовна картина світу» 

метафорою, обґрунтовуючи це тим, що насправді специфічні особливості 

національної мови, у якій зафіксовано унікальний суспільно-історичний досвід 

певної національної спільноти, не створюють для носіїв цієї мови якоїсь іншої, 

неповторної, відмінної від об‘єктивно існуючої картини світу, і водночас 
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підкреслює, що мова певного етносу надає їй специфічного забарвлення, 

зумовленого національною значущістю предметів, процесів і явищ, а також 

ставленням до них, що визначається національною культурою [155, с. 66 ].  

На підставі сказаного національну мовну картину світу розуміємо як цілісну 

систему образів колективної свідомості носіїв національної мови, що виникають у 

результаті мисленнєво-емоційної інтерпретації явищ навколишнього світу і є 

об‘єктивованими в категоріях і формах національної мови, які відзеркалюють 

когнітивні, вольові та духовні якості національного характеру. 

Одним із чинників, що зумовлює суперечливе потрактування понять «мовна 

картина світу», «національна мовна картина світу», «картина світу» та їх 

взаємозв‘язку, вважаємо наявність у мові – формальній системі відображення – 

логіко-понятійних, експресивно-образних, емоційно-оцінних елементів. І якщо 

логіко-предметний зміст елементів мовної картини світу, що виникає на основі 

логіко-поняттєвої бази універсального людського мислення, яке має надмовний 

характер, співвідноситься з поняттями реального світу й вербалізується 

номінативною лексикою, то експресивно-образний та емоційно-оцінний зміст 

генетично пов‘язаний з різними уявленнями, що репрезентуються мовними 

конотаціями вторинної номінації. А відтак перші являють собою «сутності 

об‘єктивно формованої свідомості, другі – елементи суб‘єктивно сформованої 

буденної (наївної – аналогія наша: Г.О.) свідомості, відфільтровані в 

ідіоетнічному десигнаті відповідного мовного знака» [2, с. 124]. При цьому 

особливого культурологічного значення набувають ті мовні знаки, в основі яких 

лежать когнітивні категорії, що поєднують у собі універсальні й ідіоетнічні 

узагальнення дійсності, реальні й ментальні (можливі) світи. Тому універсальні, 

загальні закони мислення, універсальна логіко-понятійна база людини, 

наднаціональний мисленнєвий код, що об‘єктивується елементами «мови 

мислення», не заперечують, як слушно зауважує С. Я. Єрмоленко, а навпаки, у 

силу специфіки бачення кожним народом навколишнього світу й відображення 
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його сприймання в певних комплексах понять та відповідних психолінгвістичних 

діях підтверджують існування конкретних етнічних мовних картин світу [87, 

с. 59]. Оскільки дослідниця говорить про національний спосіб вираження і 

сприйняття світу, а відтак – суспільства й конкретної людини в ньому у формах і 

категоріях рідної мови, про здатність витлумачувати явища в їхніх сутностях і 

згідно з цим діяти в певних ситуаціях, то в такому випадку будемо говорити не 

про менталітет як категорію статичну, сфокусовану на собі, подібно до 

поняттєвого мислення, на якому він у принципі й вибудовується, а про 

ментальність – категорію духовну, про яку В. В. Колесов сказав образно: 

«Ментальність – це менталітет, повінчаний з духовністю» [110, с. 18]. Заслуговує 

на увагу запропонований мовознавцем і логіко-поняттєвий ракурс означеної 

дефініції, а саме: ментальність є світосприйняття в категоріях і формах рідної 

мови, що поєднують інтелектуальні, вольові й духовні якості національного 

характеру в його типових властивостях і проявах. Саме таке потрактування 

ментальності узгоджується з антропоцентристським розумінням національної 

мовної картини світу. «Мовна модель ментальності» вибудовується на основі 

розгортання основних концептів народної культури, які закладені в генотипі носіїв 

мови й існують на рівні підсвідомості. Тому мова є основним і головним 

елементом, що здатний передати особливості народної ментальності [110, с. 14].  

Термін «ментальність» вживають, коли говорять про загальну духовну 

налаштованість, відносно цілісну сукупність думок, вірувань, навичок духу, що 

створює картину світу і скріплює єдність культурної традиції або будь-якого 

співтовариства. Ментальність, за А. Я. Гуревичем, – це той рівень суспільної 

свідомості, на якому думка не відокремлюється від емоцій, від прихованих звичок 

і прийомів свідомості, – люди ними користуються, зазвичай самі того не 

помічаючи, не заглиблюючись у їхні сутності й логічну обґрунтованість [Цит. за: 

194, с. 51] 
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Оскільки сприйняття світу формується в глибинах підсвідомості, то 

ментальність є тим загальним, що народжується з природних даних та соціально 

обумовлених компонентів і розкриває уявлення людини про життєвий світ. 

Навички усвідомлення навколишнього, мисленнєві схеми, образні комплекси 

отримують у ментальності свій культурний вияв [121, с. 11]. Отже, між 

ментальністю, охпленою мовною оболонкою, втіленою в мові, і культурою існує 

тісний та обопільний зв‘язок. 

Ментальність як субстанція духовна не існує в аморфному просторі, а 

локалізується й виявляється в рамках конкретного окремого етносу. Вплив 

етнічного фактору (етнічної самоідентифікації) на загальний спектр мотивів, 

моральних установок і ціннісних орієнтирів, на соціальну поведінку як окремого 

члена соціуму, так і соціальної групи загалом настільки значущий, що є всі 

підстави говорити про етноментальність, яка може виявлятися в образі народу, 

національному характері, національній ідеї тощо. О. В. Савицька та Л. М. Співак 

сутність етнічної ментальності вбачають у «системі моральних норм, цінностей і 

принципів родинного виховання, у сімейних засадах, у ставленні до 

навколишнього світу, а також у конкретних актах самоорганізації етносу» [205, 

с. 62]. Ментальним інструментарієм національної психології є категорії 

етнокультури – мова, звичаї, обряди, вірування тощо. Отже, інваріант 

етноментальності можна встановити опосередковано через мову й тексти шляхом 

порівняння різних емпіричних даних: національного характеру, ідеалів, звичаїв, 

емоцій, переконань тощо, які масово сповідуються народом і які відбиваються в 

мові.  

В. Л. Храмова розглядає риси ментальності як виразники «української душі» 

– ідеальної структури, що в ідеї (абстракції) органічно пов‘язує почуття, розум і 

волю більшості українців та зумовлює їхні світосприймальні настанови [255, 

с. 10]. За такого підходу в структурі ментальності перевага надається розумінню 

феномену етнічного, яке свого часу історик В. Б. Антонович називав сутнісним 
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нації загалом і кожної людини зосібна, оскільки немає поза- чи надетнічної 

людини: «Національність охоплює всі функції душі чоловіка» [5, с. 212]. При 

цьому науковець обстоював думку про природність етносу та його, як підкреслює 

В. Д. Білодід [17, с. 87], неусувність чи, щонайменше, сталість, яка виявляється в 

тому, що «не можна жодними силами змінити типу людини, ні фізичного, ні 

морального. …Народ може змінити зверхні ознаки своєї національності, але 

ніколи не змінить внутрішніх, духовних» [5, с. 211]. Принагідно зауважимо, що 

національну мову В. Б. Антонович зараховував до зовнішніх ознак етносу: «Мова 

є не більше як зовнішня прикмета духовного життя народу», але тим самим і 

підкреслював, що в мові відбиваються «прикмети внутрішні», що передають 

«психологічний склад відчуттів, понять, поглядів та ідей», від яких залежить 

«вибір тих сфер, на які спрямовується, переважно, діяльність народу і спосіб 

улаштування взаємних стосунків між особистостями, і напрям прагнень до 

розвитку, і симпатії чи антипатії, що пробуджується в різних груп однорідними 

зовнішніми явищами» [5, с. 94]. Зважаючи на те, що етнічні категорії ґрунтуються 

на інформаційних зв‘язках, Р. О. Додонов наполягає, що для етносу найвагомішою 

є діахронна інформація, зокрема етнічна пам‘ять, традиції, звичаї, тобто те, що 

накопичувалося упродовж значного часу. Діахронні зв‘язки реалізуються 

насамперед через мову, що у свою чергу унаочнює суб‘єктивну цілісність етносів. 

Ментальність, будучи основним атрибутом етнічного феномену, вбираючи в себе 

об‘єктивні й суб‘єктивні його компоненти, виступає як основний етноінтегрант 

[79].  

У структурі менталітету виділяють такі основні блоки-установки: 

а) сприймання, б) оцінка, в) поведінка [180, с. 119]. Подібну структуру народного 

світобачення подає Т. В. Власевич [40] і виділяє когнітивний, емотивний і 

конативний компоненти. Когнітивний компонент ми співвідносимо з логіко-

поняттєвим сприйняттям світу, пізнавальною діяльністю індивідів, 

об‘єктивованою у вербальних формах. Емотивний – охоплює систему емоційно-
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ціннісних установок особистості, які виникають на основі емоційних станів, що 

можуть як передувати осмисленому ставленню до світу речей, так і бути 

похідними від нього. У конативному, або мотиваційно-вольовому, компоненті 

актуалізуються моральні установки, що набули статусу традиційних для певного 

етносу, система ціннісних орієнтацій та етнічно-культурних кодів. Сказане дає 

підставити передбачити, що когнітивні ментальні структури в національній мові 

будуть представлені номінативною лексикою, зокрема денотативно-

сигніфікативним значенням; емотивний компонент реалізується на рівні 

лексичних конотацій, а мотиваційно-вольовий – на рівні граматичних структур. 

Цілісність української ментальності як психоемоційного утворення виявляється 

через несвідоме (нижчий шар), яке щільно пов‘язане із почуттєвим і водночас не 

протистоїть вищому шару – розуму і волі з їхньою культуротворчістю, тим 

більше, що українське колективне несвідоме – наскрізь позитивне, незважаючи на 

те, що сила емоційного мрійництва, як зауважує В. Л. Храмова, зменшує роль 

раціонально-вольової компоненти психіки українців [255, с. 10]. З огляду на 

емоційно-почуттєвий характер української душі, а відтак і на спосіб сприймання 

дійсності – віддзеркалювати її крізь призму суб‘єктивних переживань, настроїв, 

ціннісних орієнтирів, уважаємо, що в структурі ментальності першим потрібно 

розглядати емотивний компонент. Такі міркування ґрунтуються на концепції 

світосприймальних настанов О. Ю. Кульчицького [141]. Український філософ 

виділяє чотири типи таких настанов: предметові, рефлексивні, які залежно від 

позиції до навколишнього світу – перетворювальної чи споглядальної – того, хто 

сприймає світ, діляться на контемплятивні (споглядальні) й активні (дієві). Він 

доводить, що генетично українцям властива не активність, а навпаки – 

рефлексивність, спрямована на переживання і «власну внутрішність». Українська 

психічна структура, отже, вирізняється своїм емоційно-почуттєвим характером, 

зосередженим довкола «серця», своєю «кордоцентричністю». Первинність 

емоційно-почуттєвої сфери засвідчує в такому разі зменшення ваги раціонально-
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вольового й тяжіння психіки до несвідомого. Генетично закладена рефлексивність 

нівелює певною мірою і предметні настанови, а разом з ними й таку важливу 

світосприймальну компоненту, як активність. І навіть якщо предметові настанови 

(логіко-поняттєвий аспект ментальності – аналогія наша: О. Г.) у процесі 

світосприймання виступають на перший план, вони мають контемплятивний, 

споглядальний, інтуїтивний характер. Отже, можна ствердно сказати, що в 

структурі української ментальності чільне місце належить рефлексії, яка може 

виявлятися як: 1) контемплятивна саморефлекція, за якої людина скоріше пасивно 

споглядає, аніж живе; 2) активно-рефлексивна настанова – людина свідомо обирає 

тип переживання: від переживання насолоди до свідомого зречення від неї; 

3) безпосередня рефлексивна настанова – своєрідний оптимістичний орієнтир, 

заперечення насильства, визнання самоцінності теперішнього повноцінного 

життя, що перегукується із козацьким життєвим стилем. Таке розуміння структури 

української психіки (української ментальності), обрано орієнтиром у визначенні 

інваріантних ознак української етноментальності в художньому дискурсі.  

У сучасному україноцентричному контексті спостерігаємо такі риси 

української ментальності [23; 96; 176; 182; 188; 205; 233, 256]: 1) кордоценризм, 

ознаками якого є перевага емоційно-чуттєвого над інтелектуальним і вольовим, а 

відтак – надмірний сентименталізм, гіпертрофована чутливість, ліризм, 

мрійливість, вразливість; 2) сакральність (релігійність), яка виявляється, з одного 

боку, в набожності, забобонності, містицизмі, жертовності, аскетизмі, а з іншого – 

у відсутності абсолютної духовної поляризації добра і зла, ігноруванні «темних 

сил», оскільки світ демонології та світ антихриста не вважається рівним за своїми 

силами й обсягом влади зі світом Божественним; 3) антеїзм – виявляється в 

безмежній любові до землі, хліборобства, на основі чого формуються наївність, 

сум, нудьга, меланхолія; 4) інтровертність і споглядальна пасивність у сприйнятті 

навколишнього світу, яка концентрується навколо проблем індивідуального світу 

особистості й розкривається в таких рисах, як терплячість, неагресивність, 
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миролюбність, стриманість, терпеливість і наполегливість; 5) індивідуалізм, або 

духовний егоцентризм, що виявляється у прагненні до особистої свободи, 

волелюбності, які в умовах відсутності самоорганізації та дисципліни призводять 

до конфліктності; 6) жіноче начало в духовному досвіді і, як наслідок, культ 

матері, подружньої вірності, дипломатичність, толерантність, чутливість, 

вразливість; 7) демократизм як відлуння козацьких традицій щодо мужності, 

завзятості, свободолюбства, фаталізму, мобільності, невибагливості, аскетизму, 

відчуття власної гідності й самодостатності, нехтування земними цінностями, 

романтизм, авантюризм, завзятість. Якщо перші шість ознак є виразниками 

етнічного чинника, то остання засвідчує розвиток «національно-державного» та 

«соціально визвольного мислення» [94, с. 174], що є показником не етнічного, а 

національного світобачення українців.  

З урахуванням загальнофілософської й лінгвокультурологічної сутності, 

структурних особливостей сформульовано робочі визначення етноментальності та 

національної ментальності.  Етноментальність – це спосіб світовідчуття етнічної 

спільноти, що виражається в системі емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-

етичних переконань, етнокультурних традицій і мотиваційно-вольових актів, 

об‘єктивованих в категоріях і формах національної мови. Національна 

ментальність – це поєднання емоційно-чуттєвого та раціонально-логічного 

способів світобачення, у якому виявляються спільні для етнічної спільноти 

культурні норми, цінності, традиції, індивідуальність національно-державного 

мислення та суспільнозначущі переконання. 
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1.2. Лінгвокультурологічні передумови мовної репрезентації 

національної ментальності в художньому дискурсі  

 

 

Мова в контексті лінгвокультурологічних досліджень розглядається як засіб 

осмислення колективного досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу в його 

національно-культурній специфіці. Якщо про ментальність говорити як про 

«глибинні корені народного життя», тобто з позицій історичної діахронії, то в 

такому випадку необхідно прийняти той факт, що вона  за В. В. Колесовим [110,  

с. 3] не конструюється, а відтворюється, тобто актуалізується мовними засобами у 

відповідному контексті. 

Категорії та форми етнічної мови формують мовну картину світу, яка є 

віддзеркаленням ментальності носіїв національної мови: сукупності уявлень про 

світ, укладених у значеннях слів, мовних формах і домінантних категоріях, 

значною мірою формують єдину систему поглядів, яку послідовно підтримують 

усі мовці. Отже, мовні знаки в такому випадку виконують функцію «мови 

культури», що, за В. О. Масловою, виявляється у «здатності мови відображати 

культурно-національну ментальність її носіїв» [155, с. 32 ]. У кожній етнічній мові 

виділяють різні типи одиниць: універсальні (властиві для мови взагалі незалежно 

від її національної приналежності) та національно-специфічні, які передають 

«культурно-історичний досвід інтерпретації навколишнього світу етнічною 

спільнотою» [104, с. 75], а отже, у своїй семантиці містять національно-

культурний компонент.  

Витоки лінгвокультурологічного обґрунтування конотативних асоціацій,  

зумовлених соціокультурною реальністю, у семантичній структурі слова 

спостерігаємо в роботах В. Гумбольдта [66; 67], у яких національно-культурний 

компонент розглядався як внутрішня форма мови, а згідно з гіпотезою 

лінгвістичної відносності Сепіра – Уорфа [214; 246] – як специфічна категоризація 
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світу засобами певної мови; у контексті дослідження впливу етнічних чинників на 

мовні категорії О. О. Потебня [185-187] підкреслював, що навіть щонайменші 

структурно-семантичні відмінності в мовах впливають на механізми осмислення 

світу. 

Національно-культурний компонент семантики слова в лінгвістичній 

практиці активно досліджується, починаючи із 80-х років ХХ століття, такі 

дослідження не втрачають актуальності й нині, що засвідчують праці М. В. Бондар 

[21; 22], А. Вежбицької [31; 32; 280; 281], Є. М. Верещагіна та В. Г. Костомарова 

[36; 37], С. І. Влахова та С. П. Флоріна [41], Н. О. Данилюк [70], Л. М. Дяченко 

[83], Р. П. Зорівчак [95], В. І. Карасика [104], О. С. Комара [112], В. І. Кодухова 

[109], М. Г. Комлєва [113], В. І. Кононенка [117], М. П. Кочергана [128], 

В. А. Маслової [156], Й. А. Стерніна [183], В. І. Телії [239] та інших. Національно 

марковану лексику мовознавці розглядають у тісному зв‘язку із такими 

категоріями, як нація, культура, історія, етнос, мова, а отже, в науковому обігу 

широко вживаються такі терміни: «національно-культурний компонент» 

(В. І. Карасик, М. Г. Комлєв, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров); «національно-

культурний мовний компонент» (В. І. Кононенко); «етномовний компонент 

(Т. А. Космеда), етнокультурний компонент» (С. О. Комар). 

Ґрунтовний аналіз основних підходів до функціювання в науковому 

дискурсі поняття «національно-культурний компонент» та визначення його 

категоріального змісту здійснила М. В. Бондар [22]. На її переконання, саме 

різний обсяг змісту понять та критерії, покладені в основу визначень, 

обумовлюють такий широкий спектр термінів на позначення етнокультурних 

складників семантики слова. На сьогодні визначено три основні підходи в розгляді 

національно-культурного компонента, зміст якого співвідноситься із: 1) словами-

поняттями, етномовними одиницями, що розглядаються як окремі номінації або 

номінативні сполуки; 2) сукупністю мікрокомпонентів слова, його конотативних і 

денотативних сем; 3) елементом семантичної структури слова, його прагматичним 
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компонентом або етнокультурним компонентом у денотативно-сигніфікативному 

значенні, а також етносемантичним фоном лексичного значення. М. В. Бондар, 

пропонує таку дефініцію: «Національно-культурний компонент – це складник 

національно-мовної картини світу; категорія перекладу; слова та словосполучення, 

які на денотативному чи конотативному рівні характеризуються такими 

специфічними особливостями, які відрізняють їх від подібних одиниць іншої 

мови, відображають специфіку життя певного народу та викликають певні 

труднощі при перекладі» [22, с. 122].  

Наведене потрактування хоча й відображає значною мірою 

лінгвокраїнознавчий підхід у практиці перекладу, але позитивним є те, що 

національно-культурний компонент семантичної структури слова розглядається як 

елемент мовної картини певної етнічної спільноти, а отже, мовним одиницям 

властиве специфічне забарвлення, зумовлене національною значущістю 

предметів, процесів і явищ, а також ставленням до них носіїв мови, що 

визначається національною культурою.  

Ми не абсолютизуємо національного компонента для мовної картини світу, 

як це трапляється при етноцентричному підході, коли культурно-мовним 

стандартам однієї спільноти надається статус універсалій, а цілком поділяємо 

думку М. Ф. Алефіренка [2] про те, що універсальне й культурно-специфічне 

відбивається в мові як системі, яка в результаті когнітивного – 

антропоцентричного – аналізу вибудовується в певну мовну картину світу. Такі 

висновки ґрунтуються на тому, що знання про світ (йдеться про вербалізоване 

знання) охоплює знання про речі як конкретні і як універсальні. Відповідно, 

універсальний і національно-культурний складники слова перебувають у 

комплементарних відношеннях. Національно-культурна специфіка, за 

В. М. Телією, повинна мати як способи її відображення, так і засоби 

співвіднесення з нею, тобто «слугувати такою собі ланкою, що поєднує в один 

ланцюг «тіло знака», з одного боку, а з іншого – концепти, стереотипи, еталони, 
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символи, міфологеми та інші знаки національної і ширше – загальнолюдської 

культури, освоєної народом – носієм мови» [242, с. 215]. Такою «ланкою», на наш 

погляд, можна, власне, вважати культурний компонент, що, за М. Г. Комлєвим, 

«супроводить лексичне поняття» [113, с. 116]. Мовознавець констатує факт, що 

слово-знак, маючи внутрішній зміст, виражає дещо окрім самого себе, і закликає 

визнати наявність культурного компонента, який розглядає як «залежність 

семантики мови від культурного середовища індивідуума» [113, с. 116].  

Національно-культурний компонент мовного значення є втіленням взаємодії 

національного і культурного чинників у формуванні семантичної структури слова. 

Національна специфіка слова виявляється в різних мовних репрезентаціях одних і 

тих самих об‘єктів реальної або уявної дійсності представниками різних етносів. 

Тоді як культурна специфіка передбачає відповідність слова певному елементу 

менталітету або об‘єкту предметно-культурного простору народу, його історії, 

віруванням, традиціям і природним умовам життя [2].  

Поняття «національне» й «етнічне» перебувають у комплементарних 

відношеннях, тому, на нашу думку, правомірним є синонімічне вживання понять 

«національно-культурний компонент» та «етнокультурний компонент». Виявити 

етнокультурний компонент лексичного значення можна з урахуванням характеру 

етнокультурної інформації. Поняття етнокультурної інформації визначають як 

«широку змістову категорію, що охоплює не тільки ті особливості змісту мовних 

одиниць, що формуються, розвиваються й змінюються під впливом етнічних і 

культурних чинників, але також і явища, що виходять за межі мовного значення, і 

більш широкий, відносно незалежний від мови контекст, що утворюється 

системою ідей, знань, асоціацій» [98, с. 214]. Етнокультурний зміст може 

виявлятися: а) на рівні значення мовної одиниці з різним ступенем експліцитності; 

етнокультурний зміст найбільше притаманний реаліям, зокрема й абстрактній 

лексиці; б) на рівні окремого аспекту мовного значення, що формується під 

впливом світоглядного фактору, пов‘язаного з різним осмисленням одного й того 
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ж явища дійсності, а також такого, що відображає ідіоетнічну специфіку 

номінацій; в) на рівні етно- й соціокультурних смислів, які розуміють як 

культурно-узагальнені уявлення членів певного соціуму про позначуване явище; 

культурні смисли такого типу утворюють частину фонових знань і лежать в основі 

етнокультурних пресупозицій; г) на рівні етно- й соціокультурних асоціацій, 

символів і образів, яким не притаманна така ознака, як належність до константної 

смислової сфери, такі мовні одиниці утворюють більш динамічні смислові зони 

[90, с. 57]. Щодо такого рівня реалізації етнокультурного смислу слушно навести 

думку В. І. Карасика про те, що між національно-специфічним та універсальним 

складником словника міститься значна частина лексики «зі слабо вираженими 

культурно-специфічними характеристиками» [104 с. 75 ], які є вторинними і 

виявляються в спеціальному пояснювальному контексті, тобто вимагають певного 

лінгвокультурного фону, в якому втілюються базові константи національно-

культурного поля – «сукупності всіх індивідуальних і колективних когнітивних 

просторів, все розмаїття реально існуючих і потенційно можливих знань і уявлень 

носіїв національного ментально-лінгвального комплексу» [90, с. 55]. Ментально-

лінгвальний комплекс розглядаємо як інформаційну систему, що функціює на 

основі людського мислення, здатна до самоогранізації, забезпечує сприймання, 

розуміння, оцінювання, збереження, перетворення, породження й передавання 

інформації в мовних категоріях і формах.  

Національну специфіку ментально-лінгвального комплексу представників 

певної національно-культурної спільноти обумовлюють, як переконує 

В. В. Красних [132, с. 154-158], ментефакти (елементи «змісту» свідомості) – 

основні національно-культурні компоненти, що входять до культурної компетенції 

носіїв етнічних мов і формуються в процесі соціалізації особистості. Дослідниця 

пропонує струнку систему ментефактів, в основу якої покладено критерій 

«інформативність – образність», що виявляється у тріаді «знання – концепти – 

уявлення». Знання виявляються в інформаційних одиницях. Такими 
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інформаційними одиницями, констатує О. В. Ситникова [215], є інформема 

(В. В. Морковкін), лінгвокультурема (В. В. Воробйов), логоепістема 

(В. Г. Костомаров, Є. М. Верещагін), ключові слова національно-мовної картини 

світу (А. А. Залізняк, І. Б. Левонтіна, О. Д. Шмельов). 

Інформема є базовою односторонньою одиницею ментально-лінгвального 

комплексу, що являє собою певну інформаційну цілісність і тяжіє до 

самовиявлення: перетворюється на знак і стає двосторонньою одиницею – 

іменованою інформемою. У зв‘язку з тим, що знання можуть бути як національно 

нейтральні, так і національно маркованими, то й інформеми можуть мати 

культурно значущі конотації [164]. Культурно маркованою інформемою є 

лінгвокультурема. В. В. Воробйов у контексті зв‘язку мови і культури основною 

інформаційною одиницею визначає лінгвокультурему, яку трактує як комплексну 

міжрівневу одиницю, що являє собою єдність лінгвістичного й екстралінгвального 

(поняттєво-предметного) змісту [43, с. 44]. Н. С. Медвідь називає 

лінгвокультуреми лінгвальними конструктами, що детермінують фрагменти 

етнічної й загальної культури в денотативному, сигніфікативному, конотативному 

компонентах лексичного значення, а також на рівні фонових знань [159, с. 9]. 

 Структура лінгвокультуреми є більш складною, ніж у власне мовних 

одиниць. До звичайних складників: знак – значення, що обмежуються мовою і 

позначаються словом, додається культурно-поняттєвий компонент як відбиття 

духовної культури: поняття, що поширюються на предметний світ,  є позамовним 

змістом лінгвокультуреми. Отже, лінгвокультурема за формою є мовним знаком, у 

змісті якого виокремлюють «поверхове», власне мовне, значення, а також 

«глибинний» зміст (смисл) як факт (елемент, сегмент) культури. На думку 

В. В. Воробйова, внутрішня форма репрезентує як мисленнєвий, позамовний зміст 

(подальше значення слова), так і передає національну специфіку слова й 

позначуваної ним реалії культури. Внутрішня форма (культурний фон) ніби 

«омиває» мовний знак [43, с. 44-50]. Л. І. Мацько лінгвокультуремою  називає таку 
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мовну одиницю тексту, у семантиці якої зосереджено вагому й актуальну 

культурну інформацію [157, с. 61]. Культурна інформація, акцентує 

О. О. Селіванова, у мові й мовлені може бути репрезентована різними способами й 

виявлятися на рівні: 1) культурних сем як елементів значення номінативних 

одиниць, які позначають культурні реалії; 2) культурного фону як ідеологічно 

маркованого культурного змісту номінативних одиниць; 3) культурних концептів; 

4) культурної конотації [213, с. 303]. Ми трактуємо лінгвокультурему як мовну 

одиницю, у семантичній структурі якої зафіксовано культурно значущу 

інформацію на рівні культурологічних сем як складників значень номінативних 

одиниць на позначення етнокультурних реалій; оцінних, емотивних, культурних 

конотацій лексичних, тропеїчних одиниць; етнокультурного фону слів-символів. 

До переліку культурно маркованих інформаційних одиниць зараховано 

ідеологему, лінгвокультурологічний статус якої можна визначити як дискусійний. 

Зокрема Г. Ч. Гусейнов розглядає її як «елемент мови влади», «елемент 

тоталітарної мови», «мінімальний уривок тексту або мовленнєвого потоку, 

предмет або символ, які сприймаються як пряме або опосередковане спрямування 

до метамови, до уявного зводу світоглядних норм і фундаментальних ідейних 

настанов, якими повинно керуватися суспільство» [68, с. 27–28]. У такому випадку 

ідеологема розглядається як одиниця мови ідеології, тобто має яскраво виражене 

політичне забарвлення, що було пов‘язано передусім з вивченням тоталітарного 

дискурсу. Якщо ідеологію розглядати не лише як систему ідей, що забезпечують 

суспільство політичними орієнтирами, які схвалюються і свідомо поширюються 

найвпливовішою суспільною групою, а в широкому розумінні як «сукупність не 

лише політичних, але й правових, філософських, моральних, релігійних, 

естетичних ідей, концепцій, програм, поглядів «сконструйованої» реальності» [34, 

с. 120], то й ідеологема в широкому смислі – це одиниця ідеологічної системи, що 

має вербальне вираження [34, с. 124]. І. О. Голубовска в дослідженнях 

національної специфіки пареміологічного фонду різних мов використовує термін 
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«ціннісна ідеологема», яку визначає як «аксіологічно маркований інваріант 

змісту» [50, с. 57] мовних знаків. Аналогічно й М. В. Салецька приписує 

ідеологемі функцію словесного відображення духовних цінностей, підкреслюючи 

при цьому, що ідеологема, будучи ментальною одиницею, передає національну 

специфіку семантики мовних знаків, їхню аксіологічність [206, с. 54]. За 

Т. Б. Радбілем, ідеологеми є узагальненим носієм певного спектру ідей та 

емоційно-експресивних оцінок [195, с. 98], денотативне значення, що 

співвідносить такого роду лексеми з конкретним предметом, ніби розмивається, а 

на перший план виходять оцінні й емоційно-експресивні конотації. Вважаємо, що 

ідеологема – це аксіологічно маркований ментальний образ фрагмента культури, 

вербалізований у мовних знаках, у семантичній структурі яких наявний 

ідеологічний компонент, що узагальнює політичні, філософські, релігійні, 

моральні цінності й установки мовної спільноти на певному етапі історичного 

розвитку. У дисертаційній праці пропонується використовувати термін 

«лінгвоідеологема» (за аналогією до лінгвокультуреми), що надає широкому 

соціально-філософському поняттю лінгвістичного статусу. Лінгвоідеологеми – це 

мовні одиниці, що в семантичній структурі містять як ідеологічний денотат 

(світоглядну настанову), так і оцінні або емоційно-оцінні конотації, що 

виявляються в процесі дискурсивної актуалізації потенційних сем, які передають 

уявлення носіїв мови про владу, державу, націю, громадянське суспільство, 

політичні та ідеологічні інститути тощо.  

Наявність образного смислу, асоціативного потенціалу, що апелює до 

лінгвокультурного фону, дозволяє розглядати аксіологеми як національно 

марковані одиниці з оцінним значенням. Аксіолегема, як і ідеологема, належить 

до ментальних категорій. Це не лексична одиниця, а когнітивний феномен [168, 

с. 11], на позначення мовного репрезентанта якого ми пропонуємо термін 

«лінгвоаксіологема». ЇЇ  розглядаємо як мовну одиницю, смислове значення яких 

виражає абсолютні цінності, об‘єктивно притаманні національній ментальності. 
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 Базовим для визначення національно-культурного компонента в 

семантичній структурі слова є поняття культурної конотації (В. М. Телія [241]), 

яка є інтерпретацією як денотативного, так і образно мотивованого аспектів 

значення в категоріях культури. Саме в такому контексті розкриває значення 

дефініції в термінологічній енциклопедії «Сучасна лінгвістика» О. О. Селіванова. 

Конотація як додатковий компонент значення мовної одиниці, зауважує 

мовознавець, доповнює її предметно-логічний зміст суб‘єктивними відтінками 

оцінки, емоційності, експресивності, а також відтінками, зумовленими 

соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними аспектами комунікації 

[213, с. 249]. О. О. Корнілов конотативний аспект значення слів пов‘язує з 

емоційно-оцінним компонентом мовної свідомості й зауважує, що унікальність 

національної мови значною мірою виявляється в тому, що колективна мовна 

свідомість по-різному розподіляє відносно універсальний набір емоційних оцінок 

щодо мовних концептів, які початково ніяк не пов‘язані ані з оцінкою, ані з 

емоціями, унаслідок чого концепти стають не лише прототипами предметів 

об‘єктивного світу, але й прототипами емоційно-оцінних категорій суб‘єктивного 

сприймання дійсності. Усі слова, що мають конотативні супровідні значення, 

учений об‘єднує в три групи за ступенем обґрунтованості конотацій: 1) слова, 

яким притаманна вочевидь мотивована конотація (шляхом метафоризації значення 

слова – висновок наш: О. Г.); 2) слова, що не мають яскраво виражених мотивацій 

або мають немотивовані конотації; 3) слова, що мають конотації, мотивованість 

яких проявляється тільки за умов знання реалій національного культурного 

контексту (тобто лінгвокультурного фону – аналогія наша: О. Г.) [120, с. 235–235]. 

Розуміння рівня мотивації емоційно-оцінного компонента в структурі слова 

дозволить, як нам здається, виявити національно-культурний компонент, який 

передає специфічні етноментальні уявлення носіїв мови. Вважається, що 

конотація є семантичною асоціацією, що пов‘язується з культурними 

стереотипами мовців [213, с. 249], відтак наявність у слові конотативного 
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значення обрано за  критерій віднесення його до культурно маркованої лексики. 

Якщо зважити на те, що культура – це «всі властиві певному народу способи 

життя й діяльності у світі, а також відносини між людьми (звичаї, обряди, 

особливості комунікації), і способи бачення, розуміння і перетворення світу» [155, 

с. 15], то національне й культурне перебуває у відношеннях комплементації. Отже, 

національно маркована лексика є поняттям більш загальним, а культурно 

маркована лексика є її складником, так само, як й етномаркована.  

На основі вищесказаного робимо висновок про те, що засобом вербальної 

репрезентації національної ментальності в мовленні є національно маркована 

лексика – слова, у семантичній структурі яких наявний національно культурний 

компонент. Його визначено як елемент семантичної структури слова, який фіксує 

інформацію про матеріальну й духовну культуру національної спільноти: об‘єкти 

предметно-культурного простору, культурні стереотипи, цінності, морально-

етичні норми, звичаї і традиції. 

Національно-культурний компонент у своїй структурі може містити такі 

складники: 1) культурно-поняттєвий, що співвідноситься з екстралінгвальними 

знаннями про культурно маркований предмет; 2) культурно-ціннісний, що 

відображає ціннісні орієнтації носіїв національної мови; 3) культурну конотацію – 

емотивно-експресивні семантичні асоціації, пов‘язані з культурними 

стереотипами мовців; 4) культурний фон, що співвідносить значення мовної 

одиниці з базовими константами національно-культурного поля. 
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1.3. Методика аналізу мовних репрезентантів національної  

ментальності в художньому дискурсі 

 

 

Проблема вираження національної ментальності в художньому дискурсі 

лежить передусім у площині лінгвокультурології, у межах якої розглядаються 

особливості національного світосприймання в їхній мовній реалізації крізь призму 

етнокультурних орієнтирів. У зв‘язку з цим для досягнення поставленої мети і 

завдань дослідження розроблено комплексну методику на засадах 

лінгвокультурологічного підходу, що дозволило встановити засоби і способи 

фіксації етнокультурної інформації в мовній семантиці, яка співвідноситься із 

загальнокультурним смислом слова.  

Визначення місця етноментального компонента в семантичній структурі 

мовних репрезентантів української ментальності здійснено методом 

компонентного аналізу, суть якого, за М. П. Кочерганом [129], полягає в 

розщепленні значення слова на складники – семи (семантичні компоненти, 

семантичні ознаки). Семантична структура національно маркованого слова 

формується внаслідок взаємодії як мовних, так і екстралінгвальних чинників. 

Відтак національно-культурна сема може виявлятися на рівні всіх структурних 

компонентів значення слова: денотативного, що властиво для безеквівалентних 

найменувань (слів-реалій), і конотативного – для фонової лексики (слів-символів, 

лінгвокультурем). Етноментальний компонент актуалізується в межах 

тексту/дискурсу, є частиною прагматичного макрокомпонента значення слова: 

смисли, що його утворюють, виникають у результаті функціювання мовної 

одиниці.  

Компонентний аналіз семантичної структури дозволив виявити інтеграційні 

та диференційні семантичні ознаки лексем. На основі інтеграційної семи 

‗cукупність визначальних властивостей, ознак, типові риси‘ мовні репрезентанти 
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української ментальності об‘єднано в лексико-семантичне поле «Риси української 

ментальності». Лексико-семантичне поле розглядається як парадигматичне 

об‘єднання слів зі спільною гіперсемою – єдиним (інтегральним) значенням 

(М. П. Кочерган). На основі інтеграційних сем сформовано лексико-семантичні 

групи за моделлю польової ієрархії значень. У дисертаційній праці як робоче 

обрано визначення лексико-семантичної групи як семантичного класу лексем, 

об‘єднаних хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою [27]. 

Отже, лексико-семантичне поле «Риси української ментальності» охоплює такі 

лексико-семантичні групи: «Кордоцентричність», «Сентиментальність», 

«Сакральність», «Антеїзм», «Демократичність».  

На основі диференційних семантичних ознак лексем-маркерів 

етноментальної опозиції «свій – чужий» виокремлено лексико-семантичні групи, 

компоненти яких виражають семантику присвійності/чужості. 

Художній дискурс розгортається на основі асоціативно-образного мислення, 

відтак необхідно враховувати асоціативність лексичної одиниці, що визначається 

як «потенційна й універсальна властивість одиниць лексичного рівня викликати у 

свідомості людини асоціації із системою мови, світом понять і явищами 

навколишньої дійсності» [18, с. 12]. У процесі інтерпретації авторського задуму 

актуалізуються екстралінгвальні асоціації, що відповідають енциклопедичним 

знанням, загльномовним та індивідуально-авторським мовним асоціаціям.  

Огляд праць з питань природи й класифікації мовних асоціацій [6; 18; 77; 82;  

154; 241; 242] визначив застосування двох підходів до вивчення семантичних 

асоціацій, а саме: лексикоцентричний та текстоцентричний. Перший спрямований 

на виявлення асоціативного поля лексичних одиниць на основі словникового 

значення та семантичної близькості. Другий – передбачає характеристику 

дискурсивних стратегій на основі асоціативного поля базових лексем, 

асоціативних процесів, пов‘язаних із породженням мовлення. Інтеграція цих 
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підходів дозволила виявити «словникову» й «дискурсивну» семантику мовних 

засобів вираження української ментальності в художньому дискурсі. 

Доступними для аналізу є текстові експліцитні асоціати, тобто повністю 

вербально матеріалізовані в лексичній структурі тексту, а також імпліцитні 

текстові асоціати, частково матеріалізовані в лексичній структурі тексту, які 

«добудовуються» у свідомості інтерпретатора завдяки «опорним елементам» і 

«словам-маркерам» [29]. Асоціати, які можуть виникати у свідомості читача, але 

не мають вербального вираження тексті, не розглядалися, оскільки вони є 

імпліцитними позатекстовими. 

Процедура опису лексико-семантичних груп мовних репрезентантів 

української ментальності в художньому дискурсі передбачала такі кроки:  

1) вибір базового слова  (ядерної лексеми) – семантичної домінанти, у 

структурі якої наявна інтегральна сема для всіх компонентів семантичної групи на 

позначення певної етноментальної риси. Вибір базового слова для означених нами 

лексико-семантичних груп здійснено за такими критеріями: 1) достатньо висока 

частотність слововживання; 2) повторюваність словесного образу зі зміною й 

збагаченням його значення в контексті, багатство семантики, складна полісемія та 

розмаїття контекстних зв‘язків; 3) участь у створенні смислової багатоплановості 

в реалізації авторської прагматики [251]; 4) наявність інтегральної семи – 

інваріантного лінгвокультурологічного смислу, зафіксованого в інтенсіоналі 

номена; 

2) побудова семантичного поля ядерної лексеми. Аналіз лексикографічних 

джерел дозволив схарактеризувати комунікативно-прагматичний потенціал слів, 

що вербалізують риси національного менталітету: виявити ядерні семантичні 

ознаки (ядро значення утворюють постійні, істотні, яскраві, частотні семантичні 

компоненти) та периферійні семантичні ознаки, що не входять до системного 

значення, а приєднуються до нього лише в комунікативному акті (периферійні 
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семи доповнюють ядро й значною мірою зумовлюють семантичний розвиток 

слова та його комунікативне варіювання); 

3) виявлення вербальних асоціацій для базового слова в лексичній структурі 

художнього тексту; 

4) узагальнення прагматичних властивостей мовних репрезентантів  

ментальності.  

Зважаючи на те, що етноментальні смисли, зокрема умови їх формування й 

асоціативно-семантичної інтерпретації, розглядаються в художньому дискурсі, то 

цілком умотивованим є застосування контекстуально-інтерпретаційного 

методу, процедури якого, за О. О. Селівановою [210], загалом спрямовані на 

реконструкцію авторського задуму, а відтак і на встановлення комунікативних 

стратегій, реалізованих через систему мовних тактик – лексичних, граматичних, 

стилістичних тощо. Цей метод реалізовано у два етапи. Перший – 

контекстуалізація – урахування контекстів породження і рецепції етноментальних 

смислів. Контекст реалізує світоглядні позиції й лексикон автора та відповідно 

читача в кореляції із соціально-культурним і культурно-історичним універсумом. 

Наступний етап – інтерпретація інформації, об‘єктивованої в мовних одиницях, із 

застосуванням прагмасемантичного аналізу, процедури якого передбачали 

поетапне вивчення обсягу значення слова та його смислових реалізацій у 

контексті. Контекстуально-інтерпретаційний метод у поєднанні з компонентним 

аналізом дозволив виявити контекстуально зумовлене семне варіювання значення, 

що полягає в актуалізації комунікативно релевантних компонентів системного 

значення слова. 

Інтерпретацію референтного значення лексем з етноментальним 

компонентом в семантичній структурі здійснено за допомогою лінгвокультурного 

коментаря у поєднанні із тлумаченням значення та розкриття семантичних 

асоціацій, що зумовлені контекстом і авторськими інтенціями. Лінгвокультурний 

коментар дозволив схарактеризувати культурний фон мовної одинці в історико-
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етимологічному й синхронно-функційному аспектах, поєднати енциклопедичні, 

культурно-історичні, етнокультурні, соціокультурні відомості, устновити зв‘язок 

образного змісту слова з фактами культури, розкрити дискурсивно-функційне 

значення лінгвокультурем (лінгвоідеологем, лінгвоаксіологем). 

Актуальний смисл слова в художньому дискурсі – це індивідуальне, 

мотивоване ідейно-тематичним змістом твору, семантичне й стилістичне 

утворення, що передає суб‘єктивне ставлення автора до висловлюваного і 

виражається в оцінній семантиці мовних одиниць. Методом семантико-

стилістичного аналізу встановлено експресивно-оцінний та художньо-

стилістичний потенціал мовних репрезентантів української ментальності.  
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Висновки до першого розділу 

 

Етноментальність – це спосіб світовідчуття етнічної спільноти, що 

виражається в системі емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-етичних 

переконань, етнокультурних традицій і мотиваційно-вольових актів, 

об‘єктивованих в категоріях і формах національної мови. Національна 

ментальність – це поєднання емоційно-чуттєвого та раціонально-логічного 

способів світобачення, у якому виявляються спільні для етнічної спільноти 

культурні норми, цінності, традиції, індивідуальність національно-державного 

мислення та суспільнозначущі переконання. У структурі ментальності 

виокремлюють: когнітивний компонент – у мові представлений номінативною 

лексикою, зокрема денотативно-сигніфікативним значенням; емотивний –  

реалізується на рівні лексичних конотацій; конативний – виявляється в семантиці 

граматичних структур і стилістичних фігур.  

Засобом вербальної репрезентації національної ментальності є національно 

маркована лексика – слова, у семантичній структурі яких наявний національно 

культурний компонент. Його визначено як елемент семантичної структури слова, 

який фіксує інформацію про матеріальну й духовну культуру національної 

спільноти: об‘єкти предметно-культурного простору, культурні стереотипи, 

цінності, морально-етичні норми, звичаї і традиції.  

Комплексна методика дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності побудована на засадах лінгвокультурологічного підходу, який 

дозволив в інтерпретації референтних значень репрезентантів української 

ментальності поєднати узуальні, енциклопедичні, культурно-історичні, 

етнокультурні, соціокультурні відомості; розкрити дискурсивно-функційне 

значення лінгвокультурем (лінгвоідеологем, лінгвоаксіологем); встановити засоби 

і способи фіксації етнокультурної інформації в мовній семантиці, яка 

співвідноситься із загальнокультурним смислом слова. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАНТІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

 

2.1. Етноментальний компонент у семантичній структурі національно 

маркованого слова 

 

 

У межах антропоцентричної парадигми етноментальність як 

міждисциплінарна категорія, що відбиває специфіку інтелектуально-духовної 

діяльності певного народу і виявляється в системі емоційно-ціннісних орієнтацій, 

зафіксованих у мовних одинцях різних рівнів, розглядається з позиції когнітивної 

лінгвістики через ментальні репрезентації, що мотивується розумінням мови, за 

О. С. Кубряковою, як носія когнітивних процесів, який відкриває доступ до 

пізнавального світу людини, структур його свідомості, закритих для 

безпосереднього спостереження, а також як системи знаків для репрезентації 

(кодування) і трансформації інформації [135; 136]. Ментальні репрезентації, як 

засвідчив аналіз дефініції в лексикографічних джерелах, – це знання (уявлення, 

світоглядні позиції), що зберігаються в пам‘яті людини і впливають на процеси 

когнітивного оброблення окремих властивостей зовнішнього світу, зафіксований у 

свідомості людини образ світу, певна одиниця, що заміщає реальний або уявний 

об‘єкт у мисленнєвих актах [217, с. 483–485].  

Актуалізація ментальних репрезентацій відбувається через вербальні 

стимули на трьох рівнях: репрезентаційному (на рівні лінгвістичних структур); 

референційному (вербальні сигнали активізують невербальні образи) та 

асоціативному (поява певних образів у відповідь на слово, активізовану в пам‘яті 
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назву на підставі різного роду асоціацій) [234]. У такому випадку є підстави 

говорити про те, що ментальні репрезентації, які належать рівню свідомості, 

стають об‘єктивованими ментальними репрезентаціями в мові, що дозволяє 

досліджувати власне мовні одиниці як засоби вербалізації ментальності. 

Підставою для виокремлення етноментального компонента в семантичній 

структурі національно маркованого слова є уточнення поняття «культура». 

Соціокультурні явища існують і розвиваються у трьох формах: духовній 

(елементи і стани знання), оречевленій (опредмечені духовні явища) й 

інституціональній (культурний аспект різних інститутів суспільства) [94, с. 58]. 

Культура може мати як матеріальні (предмети, ритуали), так і ментальні прояви 

(ідеї, поняття, цінності, правила, менталітет, література тощо), що дає підстави 

оперувати поняттям «ментальна культура» (О. А. Маклакова, Й. А. Стернін [150, 

с. 202]), зміст якого охоплює цінності, духовні принципи світосприймання, норми 

та правила поведінки, а також твори мистецтва, літератури зокрема. Це дозволяє 

розглядати предметно-поняттєвий складник національно-маркованих лексем у 

взаємозв‘язку з етноментальною культурною специфікою мовних одиниць. 

Значенню слова, крім суто предметної семантики компонентів, пов‘язаних із 

означуваним (денотатом), за Л. С. Савельєвою, притаманна семантика поняттєва, 

етнокультурно забарвлена, пов‘язана із сигніфікатом, або «способом осмислення 

денотата в когнітивній і мовній свідомості українського народу, яка й виявляє 

зв‘язок номінації з його історією, культурою, менталітетом, а отже, стає 

підґрунтям для формування етноконотацій» [204, с. 10]. Етноконотація, за 

висновками дослідниці, – це відображення етнокультурних особливостей у 

семантиці окремого слова (вузьке значення) й у номінації певного етнокультурно 

маркованого поняття, значущого для когнітивної свідомості (ментальності – 

аналогія наша: О. Г.) українського народу (широке значення). Етноконотація, на 

нашу думку, може бути притаманна як денотату, так і слову загалом. Відповідно 

розрізняють денотативні й конотативні реалії. Якщо денотативні реалії 
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позначають предмети і явища, властиві певній культурі, які не мають 

відповідників в інших мовах (безеквівалентна лексика), то конотативні реалії 

позначають предмети, що нічим не відрізняються від аналогічних предметів в 

інших культурах, але отримали особливі додаткові значення на основі культурно-

історичних та соціально-етнічних асоціацій: реалії, з якими пов‘язані повір‘я, 

реалії-символи, фольклорні й літературні алюзії [97, с. 46]. Конотативні реалії 

належать до фонової лексики. 

Етноментальний компонент – це непредметна, поняттєва сема у значенні 

слова, що передає емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, 

етнокультурні коди, життєвий досвід носіїв національної мови. Етноментальний 

компонент може виявлятися на рівні денотата слів-реалій, що позначають 

предмети або явища, пов‘язані з історією, культурою, традиціями, побутом 

етносу; на рівні конотата фонової лексики, що, за словами В. І. Говердовського, 

вийшла за експресивно-оцінно-стилістичні рамки й охоплює соціально-політичні, 

морально-етичні, етнографічні й культурологічні явища [48], та слів-символів.  

Етноментальний компонент актуалізується в межах тексту/дискурсу, 

оскільки він, як і будь-який конотативний компонент, є частиною прагматичного 

макрокомпонента: смисли, що його утворюють, виникають у результаті 

функціювання, використання знака. На відміну від конотацій, які є 

відтворюваними та стійкими, етноментальний компонент може реалізуватися в 

комунікативному акті на рівні потенційних сем, які формуються контекстом і 

виявляються в контексті, при цьому слова можуть набувати додаткових значень, 

не зафіксованих узуально. У такому випадку йдеться про смислове, або 

контекстуальне, значення слова, що відображає зв‘язок між словами і передбачає 

актуалізацію під впливом контексту тих або інших смислових нюансів. При цьому 

контекстуальні значення виводяться на основі знання інваріантних значень, які 

актуалізуються в окремих випадках [179, с. 32–35]. Отже, етноментальний 
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компонент лексичного значення може виявлятися на денотативному й 

конотативному рівнях семантичної структури національно-маркованого слова. 

Опрацювання художнього дискурсу з урахуванням рівнів актуалізації 

ментальних репрезентацій, власне репрезентаційного (денотативний компонент 

семантичної структури), референційного (актуальний денотат, зумовлений 

контекстом; конотативні компоненти; потенційні семи) та асоціативного (фонова 

інформація непоняттєвих сем), а також дискурсивних тактик художньої 

комунікації, дозволило виявити лексеми, у семантичній структурі яких наявний 

етноментальний компонент; з‘ясувати способи його актуалізації в художньому 

дискурсі. 

Наприклад, вишиванка – вишита сорочка [217, Т. 1, с. 200; 221, Т. 1, с. 540], 

певним чином розшита біла сорочка як предмет українського національного 

вбрання [91, с. 88]. Денотат слова співвідносить позначуваний предмет із 

культурною традицією українців наносити на одяг нитками символічні знаки, які 

мають оберегові властивості. Проте, у художньому дискурсі актуалізуються не 

предметно-денотативні семи цієї лексеми, а поняттєві, що асоціативно пов‘язані з 

образом України, відданістю рідній землі тощо: Такою була Веремієва воля. Щоб 

його поховали у брилі й вишиванці; лежала в ній закривавлена Веремієва 

вишиванка (В. Шкляр) [265, с. 8]; Він у брилі, в закривавленій вишиванці, 

шароварах і босий (В. Шкляр) [265, с. 66]. Потенційний зміст лексеми 

актуалізується мовним контекстом, зокрема через лексему закривавлений, що 

надає слову асоціативно-символічного звучання: закривавлена вишиванка – 

закривавлена Україна. З погляду поняттєвих ознак ця частина змісту мовного 

знаку не є обов‘язковою, але з позиції правильного розуміння тексту, сприйняття 

смислу вона необхідна, щоб забезпечити адекватну рецепцію художнього 

дискурсу. Конотативні семи слів босий (‗бідний чоловік, бідняк‘ [221, Т. 1., 

с. 222]), бриль (асоціація із українським селянством) посилюють художньо-

символічне значення аналізованої лексеми. Наведений приклад ілюструє 
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діалогічність художнього дискурсу – його категоріальну ознаку, що проявляється 

в процесі підсвідомого дешифрування завуальованого смислу складних 

символічних конструкцій, від чого інтерпретатор отримує інтелектуальне й 

естетичне задоволення. Тому комунікативно доцільним, на нашу думку, утворення 

на основі традиційних етнокультурних смислів нових символічних образів, які на 

мовному рівні репрезентуються, зокрема, національно маркованими лексемами, 

наповненими новим оригінальним змістом. 

Аналогічно реалізується семантичний потенціал лексеми шаровари, 

етнокультурний компонент якої, на відміну від лексеми вишиванка, міститься не в 

денотаті, а передається непоняттєвими, конотативно зумовленими, семами. У 

художньому контексті спостерігаємо актуалізацію денотативної семи ‗широкі 

штани особливого крою, які переважно заправляють у халяви‘ [221, Т. 11, с. 414]: 

Він ішов десь удаль, коротенькі шароварчики підсмикувалися за кожним кроком 

(В. Шкляр) [268, с. 294]. Проте для потенційного читацького сприйняття знакової 

реальності тексту як ідейної реальності художньо-образного світу набагато 

важливішою є актуалізація семи ‗елемент козацького вбрання‘, навіюваної легко 

відтворюваним у пам‘яті образом-зображенням козака – міцного чоловіка-воїна в 

жупані, вишиванці, червоних широких штанях, заправлених у чоботи: Гризло 

здивував насамперед своїм убранням: синій жупан, розшитий жовтими 

позументами, шаровари, козацька шапка-бирка, з-під якої над чолом стриміло 

пасмо русявого чуба (В. Шкляр) [265, с. 38]. Звернімо увагу на кольорову гаму: 

синє з жовтим на жупані потенційно викликає асоціацію із синьо-жовтим 

українським прапором. Ці ж кольори, що є природним поєднанням реалій 

українського довкілля – блакитного неба та зрілого хлібного поля, присутні й на 

козацьких корогвах. Відтак лексичний фон слова шаровари, що виникає внаслідок 

семного варіювання на рівні окремого значення (семеми ‗козацький одяг‘) у 

зв‘язку з певним комунікативним завданням, дозволяє розглядати його як 

національно-марковане. Етнолексема-реалія козак реалізує переважно денотативні 
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семи ‗нащадок вільних людей, що брали участь у визвольній боротьбі‘ та 

‗відважний, завзятий, хоробрий чоловік‘ [221, Т. 4, с. 209], проте вона створює 

необхідний історико-культурний контекст для виникнення етноментальних 

образів в уяві читача, що ілюструє такий спосіб об‘єктивації лексичного фону 

слова, як розгортання, експлікація наявної в тексті прихованої інформації. При 

цьому лексико-семантичний контекст аналізованих слів опосередковано вказує на 

наявність фонових складників у їхній семантичній структурі, а експлікація 

етноментальних уявлень зумовлюється ідейно-змістовим макроконтекстом.  

Так само реалізується в художньому дискурсі й семантика лексеми 

оселедець, що в денотаті містить сему ‗старовинна чоловіча зачіска у вигляді 

довгого пасма волосся на голеній голові (переважно в запорозьких козаків)‘ [221, 

Т. 5, с. 758]. Звичай на таку зачіску започаткував князь Святослав [91, с. 422], але 

нині вона сприймається як зовнішній атрибут українського козацтва (…козак 

Чикирда в шароварах, з ладанкою на шиї і довжелезним оселедцем, якого він по-

чудернацькому закрутив за вухо (В. Шкляр)  [265, с. 122]); як символ їхньої 

звитяги й мужності (Чорні запорожці справедливо пишалися своїми козацькими 

оселедцями, у яких вбачали виклик не лише ворогові, а й самій смерті…. 

(В. Шкляр) [267, с. 124]). 

Оскільки символ – це завжди відкритий образ, його смисл ніколи не 

криється лише в одному конкретному значенні, то можемо спостерігати випадки, 

коли значення універсальних слів-символів розширюється і наповнюється новим 

етнокультурним смислом. Образно нейтральна лексема калина, основне 

денотативне значення якої ‗кущова рослина з білими запашними квітами й 

червоними гіркими ягодами‘ [221, Т. 4, с. 76] (Саме цвіла калина,.. над річкою 

стояли густі пахощі зела, що на межі весни та літа найдужче увіходило в силу, 

здоровий дух води і цвітіння, – все це наводило дядька на філософський лад 

(В. Шкляр) [268, с. 76]; Відкрий же свої оченята, зіронько наша ясная, розтули 

свої калинові вустонька та промов до нас хоч словечко… (В. Шкляр) [265, 
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с. 184]),   в умовах національно орієнтованого контексту набуло етноментального 

забарвлення, зокрема актуалізується поняттєво-символічна сема ‗символ крові, 

пролитої на війні‘ [91, с. 269–270]: Замість хреста посадиш калину, – сказав 

Чорний Ворон (В. Шкляр) [265, с. 242]. Такий вислів є ремінісценцією української 

народної пісні: «Ой поїхав козак в Московщину та там і загинув, Свою рідну 

Україну навіки покинув. Казав собі насипати високу могилу, Казав собі посадити 

в голові калину…». Переосмислена автором, вона створює умови для 

інтерпретації смислу слова як символу ‗нескореності та стійкості; українського 

козацтва; єдності нації‘ [84, с. 326], що виявляється в сцені прощання із загиблим 

побратимом: Ти був відважним козаком і справжнім оборонцем рідного краю. 

Ніколи не ховався від кулі за чужу спину. Ти знав, на що йдеш заради матері 

України. Єдине, чим змогла тобі віддячити мачуха-доля, це смертю в бою 

(В. Шкляр) [265, с. 241].  

Вареники – у традиційній українській кухні ‗невеликі варені вироби, 

зліплені з прісного тіста й начинені сиром, ягодами, маком, капустою, картоплею, 

пшоняною та гречаною кашею; у народі виступають символом заможного 

щасливого життя‘ [91, с. 64]. Таке символічне значення інтенсифікується 

фразеологізмом плаває, як вареник у маслі, наведеного у словниковій статті 

Б. Д. Грінченком [227, Т. 1, с. 126]: …вийде такий маленький та добрий чоловічок 

з макітеркою масних пузатих вареників і з кільцем ковбаски (В. Шкляр) [268, 

с. 27]; Одну тарілку вареників навернули, за вікном шанівці гомонять, а йому б 

іще вареників (Л. Дашвар) [73, с. 124]. Отже, етноментальний компонент, що є 

репрезентацією уявлення про добробут, заможність і, відповідно, працьовитість 

(землеробство, антеїзм), реалізується на рівні денотата: у новорічній щедрівці, 

фрагмент якої вводиться в канву художньої оповіді [268], лексема вареник 

повторюється на початку кожної строфи, засвідчуючи неабияку значущість 

борошняного виробу для українця-землероба.  
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Щедрик – це, за Словарем української мови, ‗приспів, яким починається 

щедрівка‘ [217, Т. 4, с. 523.]. Академічний словник не фіксує цього слова, оскільки 

його значеннєві семи не виконують диференційно-інтегральної функції, але 

містять екстралінгвальну інформацію, мотивовану денотатом твірного слова 

щедрий – ‗який охоче ділиться своїм майном, коштами і т. ін., не шкодує 

витрачати що-небудь‘ [221, Т. 11, с. 578.]. Контекстуальне значення оніма Щедрик 

актуалізується на морфлогічному рівні як демінутив, при цьому суфікс -ик-  не 

тільки вказує на маленьку істоту чоловічої статі (у тексті ця сема інтенсифікується 

іншими демінутивами такого ж словотвірного типу, як-от: хлопчик, чоловічок, 

брилик, капелюшок, грибок), але й асоціативно прив‘язує назву міфічної істоти до 

календарно-обрядової пісні, ритуальне виконання якої підпорядковувалося єдиній 

меті – новий рік має бути в усьому щедрий, тобто ‗багатий на що-небудь, чимсь‘ 

[221, Т. 11, с. 578.]. Цю асоціацію закріплює й наведена у творі народно-пісенна 

інтертекстема: Щедрик-ведрик, / Дайте вареник, / Грудочку кашки, / Кільце 

ковбаски. Актуалізація цієї периферійної семи є комунікативно обумовленою, що 

дозволяє учасниками художньої комунікації сприймати її як комунікативно 

релевантну, що належить до актуального смислу слова. Тоді як інші семи слова 

щедрий – ‗великий розміром, значний, буйний, розкішний, надмірний, дуже 

відчутний, інтенсивний у своєму вимірі‘ [221, Т. 11, с. 578.] – залишилися 

неактуалізованими, оскільки не відповідають прагматичним завданням дискурсу – 

створити етнокультурне тло розгортання сюжету. Потенційні семи аналізованого 

слова – ‗веселий, добрий, безкорисливий, справедливий‘ – актуалізуються власне 

контекстом: Щедрик – маленький, як хлопчик, чоловічок, він носить червоний 

брилик, ніби позичив собі капелюшок у мухомора, і сам схожий на грибка, 

щупленький, присадкуватий, але дуже жвавий і веселий, скрізь він буває, усе йому 

цікаво, що робиться поміж людей, тому він допоможе, тому й ніжку 

підставить, якщо чоловік погане намислив, а того полоскоче, розсмішить у 

хвилину гніву… і коли він комусь підмогне, то просто кажуть, що от 
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поталанило. Однак той, хто здогадається, звідки йому щедроти наспіли (звідси і 

Щедрик), хто повірить в існування цього чоловічка, до того він ще ласкавіший… 

Щедрик зараджує лихові. А якщо ти бажаєш собі добра більше, ніж іншим, то 

він може відцуратися тебе або й покарати… Він робить 

добро чужими руками, навертає людей на приязнь та щедрість  (В. Шкляр) [268, 

с. 25]. Можна помітити, що в образі Щедрика втілюється ментальне уявлення 

українців про добро і зло, але при цьому заперечується насильство. 

Етноментальний компонент значення аналізованої лексеми дозволяє віднести її до 

фольклорно-літературної алюзії: В. Шкляр називає його добрий дух, що оберігав 

злагод (В. Шкляр) [268, с. 13].  

Цікавим у дискурсивному плані є вибір В. Шкляром оніма Веремія [265] для 

найменування майже міфічного холодноярівського отамана – ватажка повстанців, 

що боролися з радянською окупацією. Лексема веремія  функційно належить 

розмовному мовленню й буквально означає: ‗1) Сильний крик, галас із метушнею, 

безладним рухом; 2) Вир, вихор, коловорот‘ [221, Т. 1, с. 328; 33, с. 129]. Завдати 

веремії – ‗викликати замішання, зчинити колотнечу‘ [221, Т. 1, с. 328]. Запозичене 

зі староєврейської ім‘я Веремія (Веремій) трактується як ‗звеличений Богом‘. 

Носієві цього імені приписують характер воїна, надзвичайну силу духу, прагнення 

до активної участі в різноманітних битвах і при цьому хворобливе самолюбство. 

Адресат художнього дискурсу як інтерпретатор авторських інтенцій може 

поступово в процесі розгортання контекстуального значення сприймати 

актуалізовані окремі семи як денотативного, так і конотативного складника 

аналізованої лексеми. Актуалізацію денотативного значення спостерігаємо в таких 

випадках: Як же ти викрутився з тої веремії? … Якби ж він знав, чим 

закінчиться та веремія під Москаленками… (В. Шкляр) [265, с. 248]. На перший 

погляд, жодного зв‘язку із національним світосприйняттям не простежується. 

Проте мовний контекст оніма (…ось де небачене диво – хлопець став вітром, 

розчинився у ньому, став вихором, веремією, бо, видно ж, недарма він і звався … 
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Веремієм (В. Шкляр) [265, с. 45])  через ампліфікацію характерологічних, оцінних 

ознак зумовлює активізацію конотативного компонента, який посилюється такими 

лексемами, як шибайголова (Ганнуся впізнала того шибайголову, який змагався з 

вітром, – то був Ярко, найдужчий у селі парубчисько (В. Шкляр) [265, с. 45]); 

козак (козак, викапаний Веремій (В. Шкляр) [265, с. 141]); відвага (Він же 

непростий… Там на кришечці напис є: «Веремієві за відвагу (В. Шкляр) [265, с. 

161]), що викликають асоціації з козацьким авантюризмом, силою і звитягою. 

Посилюється таке враження й фольклорними ремінісценціями про надприродні 

можливості козаків-характерників: Про нього … казали, що він розгинав руками 

підкови, кулаком забивав у землю кілки, міг подовгу стояти на голові, вигинатися 

колесом і котитися куди йому треба, а то якось підліз під бугая, взяв того за 

передні ноги й підняв над землею… Веремій міг і бугая підняти, і рейку зі шпал 

голіруч підважити, і кому хоч голову відірвати  (В. Шкляр) [265, с. 260]. 

Етнокультурний смисл національно маркованої мовної одиниці сприймається 

читачем, який в умовах художньої комунікації є і співтворцем дискурсу, оскільки 

розшифровує й інтерпретує вербалізовані автором смисли шляхом суб‘єктивації 

об‘єктивного знання про предмет, що сприяє символізації ментальних 

репрезентацій носіїв мови.  

Таку ментальну рису українців, як віра в надприродні сили, Боже 

покровительство, а відтак і воскресіння душі (і тіла) підкреслено через імпліцитну 

антитезу: … а тут ось – Чорт уже й сам такого не сподівався – воскрес Веремій 

(В. Шкляр) [265, с. 337]. Наголосимо, у згадуванні потойбічних істот для українців 

властива, як зауважує С. А. Хрипко, відсутність протиставлення й чіткої 

поляризації добра і зла в духовному досвіді українства зумовлена тим, що в 

«національному релігійному світогляді, як язичницького, так і християнського 

періодів, світ демонології та світ Антихриста ніколи не вважався рівним за своїми 

силами та обсягом влади зі «світом Божественним» [256, с. 195]. У зв‘язку з цим 

спостерігаємо релігійно не забарвлене, проте оцінне вживання, наприклад, 
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фразеологізмів з компонентом чорт: …розминулися з котовцями, яких чорти 

винесли прямо назустріч біля Журавки; тут ні чорта не видно; городив чорті-й-

що; їхали вже не чортовим числом; він опинився в чортзна-якому становищі 

(В. Шкляр) [265, с. 208]; розглянутися, чи ніякого чорта сюди не принесло 

(В. Шкляр) [265, с. 372]; понесла вершника на ворожу кінноту, понесла 

прямісінько чортові в зуби (В. Шкляр) [265, с. 16]; Чорти в її очах застигли від 

подиву (В. Шкляр) [265, с. 19]. Лексема Чорт, використана як онім, має 

традиційно негативну конотацію і функціює як прізвисько повстанця-зрадника. 

До демонічного світу, за народним повір‘ям, належить і вовкулака – 

‗перевертень, що прийняв подобу вовка‗ [217, Т. 1, с. 245]. Міфологічна реалія, 

яка вербалізує етноментальні уявлення українців про потойбічний світ, містить 

етнокультурний компонент двоїстої природи: він виявляється через денотативну 

сему ‗вовк‘ і конотативну – ‗перевертень‘. Проте обидві вони сприяють створенню 

художньо-образного естетизму, а не ідейного-смислового навантаження. 

Етноментальний компонент виявляється на обох рівнях однаковою мірою, 

актуалізація відповідних сем відбувається в межах екстралінгвального 

мікроконтексту й експлікується в таких слововживаннях: дві зелені цятки (свого 

роду евфемізм на позначення очей тварини, які світяться вночі й надають ще 

більшої таємничості), звірина, вовк-сіроманець, вовк, заговорив людським голосом, 

ікластий вищир, ошкірений рот, ніч, темрява: Ворон зупинив коня, прислухався, 

…і раптом побачив кроків за тридцять попереду дві яскраві зелені цятки – якась 

звірина сторожко дивилась на нього. Тільки вовк-сіроманець міг так світити 

очима… заговорив людським голосом вовк … Замість вовка з темряви викотився 

чоловік (В. Шкляр) [265, с. 135]; З ікластого вищиру Вовкулаки важко було 

зрозуміти, чи він сміється, чи плаче; козак із широко ошкіреним ротом, з якого 

визирали чималі ікла (В. Шкляр) [265, с. 105]; Цей любить воювати тільки 

вночі… Через те й назвали його Вовкулакою (В. Шкляр) [265, с. 39]. Проте така 

актуалізація є непослідовною, що засвідчує той же таки екстралінгвальний, але 
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мегаконтекст: онім Вовкулака, що традиційно виявляє негативну конотацію, як 

власна назва чесного (правдою жив на світі (В. Шкляр) [265, с. 106]), 

принципового (зрада – вона і є зрада. Хитра й вигадлива  (В. Шкляр) [265, с. 

105]) звитяжного хорунжого. Хорунжий – культурно маркована лексема, денотат 

якої містить семи ‗знаменоносець‘ [217, Т. 4, с. 411], ‗охоронець прапора або 

корогви війська; перший офіцерський чин у козачих військах дореволюційної 

Росії‘ [221, Т. 11, с. 131]. Актуалізуються лише перші семи із названих як засіб 

створення історичного колориту твору, а також піднесення національної ідейності. 

Лексема прапор, значення якої мотивує актуальний зміст слова хорунжий, у 

денотаті містить понятійну сему ‗полотнище певного кольору чи поєднання 

кольорів, часто з певним зображенням; є офіційною емблемою держави, символом 

її суверенітету‘ [221, Т. 7, с. 516] (Ворон розгорнув полотнину. На ній було 

вигаптувано срібною заполоччю герб-тризуб у терновому вінку. І головний 

холодноярський девіз – «Воля України або смерть» (В. Шкляр) [265, с. 334]), проте 

в художньому контексті, який є етнічно забарвленим, стратегічно важливішими 

для реалізації мети комунікації є семи ‗емблема військової частини, підрозділу, 

з‘єднання‘, ‗боротьба за що-небудь, в ім‘я чогось‘: Це був бойовий прапор полку 

гайдамаків Холодного Яру (В. Шкляр) [265, с. 334];  Із другого боку полотнища 

над тризубом у вінку яскравіло Тарасове пророцтво. Як заклик: «І повіє новий 

огонь з Холодного Яру» (В. Шкляр) [265, с. 334]. Як символ перемоги вона 

сприймається в такому контексті: – То знак для всіх, – сказав. – Як український 

прапор майорить – значить, ми вдома і раді гостям (Л. Дашвар) [72, с. 113].  

Національна ідея реалізується автором, що до певної міри є ретранслятором 

духовно-ціннісних орієнтирів етнічної спільноти, до якої він себе зараховує, через 

інтертекстеми Шевченко, Кобзар: …пішов до лісу…Начитався Шевченка … 

прочитав «Кобзаря» (В. Шкляр) [265, с. 44]. Таке перенесення з однієї текстової 

площини в іншу сконденсованої в одному слові – лінгвокультуремі – інформації 

дозволяє читачеві трансформувати її художньо-смислову значущість в 
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експліцитну форму: зміст таких інтертекстуальних украплень безпосередньо 

пов‘язаний з асоціативно-оцінними моментами, що, з одного боку, виникають у 

свідомості читачів на основі прецедентних феноменів, сформованих у межах 

цього культурного досвіду, а з іншого – через авторську оцінку: Щоб чоловік 

прочитав Шевченка і став «бандитом»? От де сила! (В. Шкляр) [265, с. 44]. 

Лексемі бандит, негативна конотація за якою закріплена узуально, 

протиставляються слова щире, любляче серце, любив свій край, боронити свій 

край: «…бандитом» я став тільки тому, що мав щире і любляче серце. Я понад 

усе любив свій край і народ, а тому, не вагаючись, пішов боронити його від 

московського окупанта (В. Шкляр) [265, с. 313]. Така антитеза посилює оцінку і 

контекстуально зближує значення слів бандит і окупант, спільною для яких є 

архісема ‗силою, нахабно брати собі, забирати‘[221, Т. 3, с. 71]. Відтак сема 

‗перевертень - людина, що зрадила свої переконання‘ [221, Т. 6, с. 138], яка може 

активізуватися в уявленні адресанта на основі його лінгвокультурної практики на 

етапі первинного асоціативного сприймання змісту слова, залишається 

неактуальною (не референтною), а тому й не братиме участі в утворенні смислової 

перспективи тексту. Отже, компонентний аналіз дозволив виявити контекстуально 

зумовлене семне варіювання значення, що полягає в актуалізації комунікативно 

релевантних компонентів системного значення слова. 

Антропонім Коляда співвідноситься із загальною назвою, ядро лексичного 

значення якої представлено конотативним складником, оскільки не має 

предметного значення, а узагальнює етнокультурний досвід українців, зокрема 

обрядові традиції ‗славлення різдвяних свят піснями (колядками); обряд 

колядування; центральне хліборобське свято‘, з іншого боку, як засвідчили 

лексикографічні й довідкові джерела, розвиток лексичного значення зумовлює 

появу поняттєвої семи ‗старовинна обрядова різдвяна пісня‘ [221, Т. 4, с. 237; 91, 

с. 302]. Поняттєва сема ‗обряд колядування‘ частково актуалізується таким 

мікроконтекстом: Ти до кого там колядуєш? … але Коляда нічого не чув, не бачив, 
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зараз він був дуже далеко (В. Шкляр) [265, с. 233]. У такому випадку можемо 

помітити, як активізується потенційна сема ‗ходити (звертатися) з якою-небудь 

справою‘ [221, Т. 4, с. 237], що підтримується в процесі розгортання художнього 

змісту: Коляда молився. Він просив Матір Божу, аби відвела від них лихо, 

заступила товаришів і, якщо треба, хай це зробить ціною його, Колядиного, 

життя, він зовсім на неї не образиться, бо давно готовий перейти в інший світ, 

хай це буде на небі чи ще в якомусь невідомому місці, але він, Коляда, готовий 

перейти туди хоч зараз, нехай лишень свята Богородиця заступиться за 

хлопців… Коляда спершу молився пошепки, та потім у щирості й запалі молитви 

дійшов до самозабуття і став усе голосніше благати їхню заступницю Діву 

Марію (В. Шкляр) [265, с. 232–233]. Уживання в одному мікроконтексті лексем 

Коляда, Матір Божа, інший світ, на небі, свята Богородиця, Діва Марія (не Бог, 

не син Божий тощо) інтенсифікує значення такої семи, як ‗богиня Неба, мати 

Сонця, дружина Дажбога‘ [91, с. 302], що є втіленням дохристиянських вірувань 

українців. Етноментальний компонент цього складника значення виявляється в 

тому, що молитва, яку промовляє герой на прізвисько Коляда, поєднує елементи 

християнства – беззастережна до самозабуття віра у вищі сили (єдиного Бога і 

Матір Божу) і водночас не заперечує дохристиянських, язичницьких, обрядів: 

молитва нагадує заклинання, що, як і колядки, наближаються до заклять і не лише 

накликають щастя й здоров‘я, а й відвертають нечисту силу [91, с. 302]. Отже, на 

етноментальному рівні зафіксовано такі риси українського народу, як помітна 

побожність, практична простота віри, що виявляється через зв‘язок з обрядовістю, 

акцент на жіночому мотиві в духовному досвіді. Екстралінгвальний контекст 

дозволяє виявити й іншу міфологічну алюзію, що підкреслює названі 

етноментальні риси. Асоціативний зв‘язок язичницької обрядовості й 

християнської віри виявляється з власною назвою Василь – зі справжнім іменем 

героя: Зараз, Васильку, – назвав він Коляду на ім‘я. – Зараз я дам тобі напитися 

(В. Шкляр) [265, с. 240]. Українізоване християнське чоловіче ім‘я дало назву 
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першому дню Нового року, який настає одразу після свят Коляди. Його зменшено-

пестлива форма передає український пісенний ліризм. Національно-ідейний зміст 

художнього образу, що його фіксує номен Коляда, посилюється у фразі Ворон 

дістав із кобури червону китайку і накрив Коляді очі (В. Шкляр) [265, с. 242] 

через актуалізацію конотативного, культурологічно зумовленого, значення 

непредметної семи виділеного найменування. Денотативне значення лексеми 

китайка представлено семою ‗первісно – густа, переважно синя шовкова тканина, 

яку завозили з Китаю, потім – бавовняна тканина, яку виробляли в Росії‘ [221, 

Т. 4, с. 155]. Проте референтним, комунікативно доцільним робить його поняттєва 

сема лексеми червоний – ‗кольору крові‘ [221, Т. 11, с. 296]. Таким чином 

актуалізується її народно-символічне значення ‗пошана до героя, який загинув за 

Україну‗.  

Лексема доля поза контекстом позбавлена актуального національно 

маркованого значення. Підкреслимо, що в переважній більшості слововживання її 

семантика реалізується через денотат, що відповідає значенням ‗хід подій, збіг 

обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежать від бажання, волі 

людини‘[221, Т. 2, с. 360] ( А тобі, московський сраколизе, скажемо прямо: якщо 

не хочеш, щоб тебе спіткала та сама доля, що й начальника лебединської 

міліції… (В. Шкляр) [265, с. 132]); ‗умови життя; життєвий шлях і те, що на ньому 

виникає‘ ‗бажане, щасливе життя‘ (Я згоден, що є багацько людей, які не здатні і 

думати про кращу долю (В. Шкляр) [265, с. 288]; Ніхто не знає, де й коли доля 

пошле йому найщасливіші дні (В. Шкляр) [265, с. 220]); ‗стан, у якому перебуває 

або перебуватиме що-небудь; майбутнє чогось‘ [221, Т. 2, с. 360] (1921 року долю 

чотирилітньої війни …було вирішено на користь загарбника (В. Шкляр) [265, 

с. 6]); усвідомлюють свою відповідальність за долю Краю (В. Шкляр) [265, с. 197]. 

Але в окремих випадках мовний контекст уможливлює актуалізацію тих сем, що 

потенційно пов‘язані з культурним досвідом читача. Слова з негативним 

емоційним тлом чорна туга, тяжка неволя, невідступна журба, катюги, козаки-
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нетяги, плакали-побивалися розкривають смисл складних лексем доля-задрипанка 

й мачуха-доля (композити на зразок народнопісенних інтенсифікують мінорну 

експресію): І голоси їхні теж були тепер іншими, сама чорна туга співала тими 

голосами — і не про далеких запорожців, що каралися в тяжкій неволі, а ось про 

цих нетяг, що сиділи за нетесаними столами, прикривши долонями очі, не 

дивлячись один на одного, а тільки чуючи свою невідступну журбу. Це вони, 

козаки-нетяги, плакали-побивалися, викликаючи свою долю-задрипанку, яка 

давно від них відцуралася, це вони благали буйного вітра визволити їх із тяжкої 

неволі, а тим часом катюги кували їм ще міцніші кайдани  (В. Шкляр) [265, 

с. 75]. Доля персоніфікується, наділяється рисами божества-неминучості (фатуму): 

Доля лукава до нас (В. Шкляр) [265, с. 264]; …доля пожене мене далі (В. Шкляр) 

[265, с. 280]; А як повелася доля з іншими? (В. Шкляр) [265, с. 380]. Проте в 

українському світосприйнятті немає супротиву долі, вона сприймається як Божий 

присуд: Ти знав, на що йдеш заради матері України. Єдине, чим змогла тобі 

віддячити мачуха-доля, це смертю в бою (В. Шкляр) [265, с. 241]; Доля дедалі 

більше від нас відверталася (В. Шкляр) [265, с. 352]. Отже, спостерігається 

поєднання притаманного українцям прагнення свободи, волі з покірним 

фаталізмом. Для українців умовою щасливої долі завжди є воля: Здобули волю – 

відшукали долю. Степ та воля – козацькая доля. А я живу в Божій волі, не дав 

мені Господь долі (Н. тв.). Часто значеннєвий смисл слів воля і доля 

ототожнюється: …не подобався йому цей козак сьогодні – ще відтоді, як почав 

себе винуватити, що …піддався лихій волі. Вона, ця стороння воля, тільки й 

чатує на чоловіка, щоб у хвилину слабкості привернути його на свій бік. ….зла 

воля, упіймавши чоловіка на слабині, причепилася, як реп‘ях (В. Шкляр) [265, 

с. 236]. 

Етноментальний компонент виявляється в таких семах слова воля, як 

‗рішучість, відсутність обмежень; привілля, свобода, незалежність‘ [221, Т. 1, 

с. 735], які призводять до індивідуалізму, осібності, що, у свою чергу, 
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породжувало незгоду й ворожнечу. У художньому контексті воля виступає 

символом сили, відваги, відданості ідеї, вона ставиться понад життя, що 

підсилюються такими стилістичними прийомами, як антитеза (Ворон бачив його 

не вперше, але тепер гасло «Воля України або смерть» війнуло на нього іншим 

змістом (В. Шкляр) [265, с. 334]); плеоназм (Філософи кватроченто для себе цю 

проблему розв‘язали: свобода волі – першопричина злетів людського духу 

(Л. Дашвар) [72, с. 134]). 

Суголосною в семантичному плані з лексемою воля є лексема дорога, 

етноментальний зміст якої реалізується в символічному значенні, що формується 

на основі екстралінгвального контексту: ритуально й сакрально значущий локус, 

семантична структура якого дозоляє ототожнювати дорогу із місцем, де 

визначається доля людини; з межею між «своїм» і «чужим» простором; із шляхом 

душі в потойбічний світ. У художньому мікроконтексті актуалізуються й інші 

семи, наприклад ‗правильний напрямок для руху кого-небудь‘ [221, Т. 2, с. 378], 

що найбільш яскраво втілюється в змісті фраземи виходити на вірну дорогу – 

‗ставати на правильний шлях у своїй діяльності‘. У художньому дискурсі лексико-

семантичний контекст розширює семантику лексеми дорога й за рахунок 

індивідуально-авторських асоціацій формує оказіональне символічне значення: 

Мені нічого було лишати на моїй батьківщині, переді мною лежала дорога, вона 

напливала на мене, втягувала мене, дорога – вона не замкнена й символізує 

свободу, й, поки ми молоді, не боїмося її (Ю. Мушкетик) [165, с. 123]. У 

наведеному мікроконтексті актуалізується традиційне символічне значення слова 

й водночас розвивається нове, що узгоджується з козацькими поглядами на 

свободу.  

Вплив контексту на актуалізацію денотативних, конотативних, потенційних 

сем національно маркованого слова досить вагомий. Контекст сприяє 

індивідуалізації смислу, доповненню й правильному його розумінню, розкриттю 

потенційного значення слова, не зафіксованого у лексикографічних джерелах.  
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2.2. Лексичні засоби вербалізації української ментальності  

 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття позначений двома, на перший погляд, 

діаметрально протилежними процесами, а саме глобалізацією, яка призводить до 

нівелювання етнічних і національних відмінностей між людьми, та зростанням 

національної самосвідомості українців, а відтак відбуваються зрушення в системі 

етноментальних рис, що знаходить своє відображення в мові художніх творів, які 

є індикаторами суспільних процесів. Дослідження ракурсу відображення в 

літературі тих чи інших етноментальних особливостей дозволяють зрозуміти, як 

саме почувається український народ у конкретний період: «Культурне життя на 

українських землях створювало специфічну художню систему, відображало суть 

української ментальності, виявилося здатним проявити свої індивідуальні 

особливості в тісному зв‘язку з європейською і загальнолюдською культурою» 

[46]. 

У науковому дискурсі [96; 182; 188; 205; 233; 256; 261; 171; 176] 

підтримується думка про те, що в мові зафіксовано традиційне світосприйняття, 

система моральних норм і цінностей, які проявляються в таких рисах української 

ментальності, як кордоцентричність, духовність, сентиментальність, ліричність, 

волелюбність, демократичність, відкритість і водночас хитрість, лукавство, 

індивідуалізм тощо.  

Лексичні засоби експлікації означених рис у сучасному художньому 

дискурсі на основі інтегральної семи ‗cукупність визначальних властивостей, 

ознак, типові риси‘ [221, Т. 11, с. 23] утворюють лексико-семантичне поле «Риси 

української ментальності», у межах якого виокремлено лексико-семантичні групи: 

«Кордоцентричність», «Сентиментальність», «Сакральність», «Антеїзм», 

«Демократичність». Семантичні моделі цих груп подано в додатках А-Ж. 
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2.2.1. Лексико-семантична група «Кордоцентричність». 

Кордоцентризм, або «філософія серця», вербалізується в художньому дискурсі 

лексико-семантичною групою із базовою лексемою серце, в конотативному 

макрокомпоненті якої містяться семи, що виражають загальне інваріантне 

значення: ‗символ зосередження почуттів, настроїв, переживань‘, ‗внутрішній 

психічний світ людини, її настрої, переживання, почуття‘, ‗гнів, роздратування‘ 

[221, Т. 9, с. 141]. Словотвірний потенціал ядерної лексеми дозволяє розширити 

межі семантичної групи. Зокрема деривати, що утворюють словотвірне гніздо із 

вершиною серце, є виразниками інтегральної семи в значеннях інших слів 

семантичної групи. Їхня семантика входить до приядерної частини семантичної 

групи: серденько (коханий, кохана), сердега, сердека, сердяга (нещасна людина, 

бідолаха), милосердя (добре, співчутливе ставлення до кого-небудь), м‘якосердя 

(душевна доброта, чутливість), сердешний (який викликає співчуття, бідолашний), 

сердечний (добрий, чулий – про людину та її вдачу, сповнений доброзичливості, 

душевності, чуйності, щирий, непідробний, який зворушує, розчулює, пов‘язаний 

з почуттям кохання, закоханості; любовний), добросердний, добросердий (який 

має добре серце, лагідний і чуйний до людей), милосердний (схильний, готовий до 

добрих учинків), простосердечний, простосердий (простодушний, довірливий, 

щирий), щиросердечний, щиросердий (сповнений щирості, відвертості), 

сердобольний (який уболіває за когось, співчуває чужому горю, нещастю, 

жалісливий, чуйний).  

Найбільш широку семантику із наведених дериватів має лексема 

‗сердечний‘, тому, на перший погляд, здається, що саме вона має бути базовою і 

формувати ядро семантичної групи, проте за критерієм «частотність вживання» 

лексема серце представлена в аналізованих творах значно частіше, ніж лексема 

сердечний (433 і 24 відповідно). Периферію лексико-семантичного поля базового 

слова групи формуємо шляхом синонімічного розширення його семантики. 

Звернення до словників синонімів [103; 220] дозволило побудувати кілька 
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синонімічних рядів, що залежить від того, які з семантичних компонентів – 

денотативний чи прагматичний (конотативний) – ототожнюються. Отже, маємо 

такі синоніми:  

1) серце, характер, вдача, норов, темперамент, природа, натура, психіка, 

почуття, душа, дух, інтуїція, підсвідомість; 

2) почуття, чуття, почування, настрій, чуйність, емоції, поривання душі:  

– гнів, роздратування, сум, смуток, зажура, туга, жаль, біль, мука, 

страждання, щем, відчай, розпач, розпука, безвихідь, безнадія, страждання, мука, 

тривога, неспокій, турбота, депресія, пригніченість, пригнобленість, 

приголомшеність, меланхолія, досада, незадоволення, розчарування, прикрість, 

неприємність, злість, злоба, лють, лютість; 

– радість, приємність, радощі, втіха, насолода, блаженство, раювання, 

розрада, приязнь, прихильність, злагода, натхнення, веселість, щиросердність, 

ніжність, ласка, лагідність, ласкавість, сердечність, душевність;  

– сердечний, щирий, дружній, приязний, добрий, чулий, щиросердий, 

прямодушний, вірний, відданий, доброзичливий, чуйний, задушевний, 

зворушливий, душевний; сердешний; 

3) душа, дух, психіка, душевний склад, ментальність, розум, інтелект, 

розумові здібності, почуття, натхнення: 

– душевний; зворушливий, хвилюючий, проймаючий, почутливий, добрий, 

приязний, чуйний, привітний, добротливий, ласкавий, щирий, доброзичливий, 

людяний, прихильний, співчутливий, відвертий, щирий, чистосердечний, 

вразливий, приголомшливий, довірливий, наївний, психічний, внутрішній, 

сердечний, щирий, щиросердий, відвертий, добрий, чулий, приязний; 

– індивід, індивідуум, людина, особа, особистість, феномен; 

4) дух, нематеріальність, свідомість, психічний світ:  

– Бог, Божий Дух, Божа благодать, Господь, Господь-Бог, Господь, Владика 

Небесний, Цар Всесвітній, Бог-отець, Пан-Біг, Владика Неба і Землі, Творець, 
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Світотворець, Сотворитель, Вседержитель, Усевишній, Всеблагій; Богородиця, 

Богоматір, Божа Мати, Небесна Мати, Матір Божа, Пречиста Діва, Всенепорочна 

Діва, Цариця Небесна; Господній, Божий; Божественний; боготворити, 

обожнювати, божествити; богомільний, богобоязливий, богобоящий, богобоязкий, 

богобоязний, побожний, богорівний, побожний, релігійний, богомольний, 

христобоязний; каяння, покаяння, покута, спокута; 

– мужність, сміливість, відвага, рішучість, запал, завзяття, ентузіазм, 

енергія, вогонь, натхнення;  

– духовий, внутрішній, душевний, психічний.  

Більшість узуальних синонімів характеризуються тим, що вони 

репрезентують один і той же референт, що відбивається в нашій свідомості як 

уявлення про предмет, тобто денотат [1]. Проте наведені синонімічні ряди 

утворені переважно на основі спільності не денотативних, а конотативно-

прагматичних сем домінанти і членів синонімічного ряду, а отже, є 

квазісинонімами, які за умов відповідного контексту здатні на основі асоціативних 

зв‘язків експлікувати потенційні семи. Домінанти синонімічних рядів дозволили 

визначити лексико-семантичні групи, які репрезентують українську ментальність: 

«Кордоцентричність», «Сентиментальність», «Сакральність», «Антеїзм», 

«Демократичність». При цьому встановлено, що саме семантична структура 

лексеми серце мотивує зміст і структуру всіх названих груп.  

Наведемо приклади актуалізації значень лексеми серце в художньому 

дискурсі. Її сема ‗символ зосередження почуттів, настроїв, переживань‘ [221, Т. 9, 

с. 141] реалізується в таких мікроконтекстах: Вона вся щулилася від того колючого 

вітру, який пробирав до кісток, і її бідне серце теж зіщулювалося в макове зерня, 

не годне вмістити ні болю, ні розпачу, ні усвідомлення того, що сталося 

(В. Шкляр) [267, с. 211]; …холод пробирає наскрізь, гуляє в тілі, у грудях, наче 

там утворилась діра, утворилася порожнеча, в якій немає місця ні жалю, ні 

скорботі, ні болю, і навіть біда, не дістає до серця, наче його немає (В. Шкляр) 
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[267, с. 283]; І це не від страху заходиться серце, Степанко страх поборов ще 

тоді, як вернувся до лісу, це від радості серцю стало тісно у грудях (В. Шкляр) 

[268, с. 31]; Але тоді не було так страшно. Марення було таке явне, що у Віри 

завмерло серце і одразу ж похололи ноги (І. Роздобудько) [197, с. 61]; Кому 

розповiсти про сум, про розплавлений свинець, що спопеляє серце?(І. Роздобудько) 

[198, с. 102]; Він промовляв слова, які змушували моє серце стискатися від 

страху (Ю. Мушкетик) [165, с. 5]; І пронизав серце той спів, стислося воно з 

болю й туги, в ту тугу вп‘ялася ще якась інша, нез’ясненна; світ такий великий, 

такий гарний, тривожний, кличний, вабливий і лячний, жорстокий, минущий 

(Ю. Мушкетик) [165, c. 15]. Означена семантика актуалізується через семантичне 

оточення лексеми серце, а саме через зв‘язок зі словами на позначення емоцій і 

почуттів – страх, радість, сум, біль, скорбота, жаль, розпач, біда, туга, тривога, 

жорстокість, яким притаманна переважно негативно-емоційна конотація, що 

надає мікроконтексту мінорного звучання й викликає емоції співчуття, суму, 

розпачу, що традиційно притаманно українській народно-пісенній творчості.  

Аргументом на користь наших спостережень є той факт, що сучасний 

художній дискурс рясніє фразеологізмами, у структурі яких наявний компонент 

серце: З важким серцем ми рушили далі, а старий ще довго стояв на шляху, 

дивлячись нам услід (В. Шкляр) [265, с. 258] – з гнітючим, тривожним настроєм; 

Взявши Ярка на руки, вона заколисала його з такою ніжністю, що в мене 

стислося серце  (В. Шкляр) [265, с. 262] – охопили хвилювання, почуття тривоги, 

страху; Степан бере це так близько до серця (В. Шкляр) [268, с. 248] – болісно 

переживати що-небудь; надавати чомусь великого значення; …словом 

перекинутись, добридень віддати – і то на серці тепліше  (В. Шкляр) [268, с. 

100] – відчуває душевну, сердечну теплоту, радість; … а на душі так любо та 

мило, що весь світ пригорнула б до серця  (В. Шкляр) [268, с. 156] – ласкаво, 

ніжно обіймати кого-небудь; Нічого не взяв із собою, тільки печаль, гірку печаль, 

яка й досі ятрить його серце  (В. Шкляр) [268, с. 190] – посилювати чий-небудь 
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душевний біль, завдавати комусь ще більших моральних страждань; На серці 

лежав такий камінь, що хотілось кричати» (В. Шкляр) [268, с. 190] – важко 

переживати що-небудь; … у нього серце розривається, як подумає про ту 

операцію (В. Шкляр) [268, с. 212] – страждає, переживає, мучиться; … як 

загуркотіла машина коло двору, то в мене ледь серце не вискочило… (В. Шкляр) 

[268, с. 272] – дуже часто, сильно б‘ється серце від переляку, напруження; … і 

серце мені мліє солодко й тоскно (Ю. Мушкетик) [165, с. 151] – уболівати за 

когось; Душа рвонулася до Бога, очі до людей, розпука розривала серце 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 168] – примушувати страждати, переживати, мучитися. 

Значення наведених фразеологізмів із компонентом серце приводить до висновку 

про те, що практично всі вони передають негативні емоції, що передаються 

емотивною лексикою з негативною конотацією: гнітючий, тривожний, тривога, 

страх, душевний біль, страждання, переляк, напруження. Активне функціювання 

такого типу фразем у художньому дискурсі посилює ефект дисфорії, яка 

проявляється в похмурості, дратівливості, озлобленості, що виникають як наслідок 

невдоволення ситуацією, яка склалася. Такі астенічні емоції засвідчують 

пасивність та бездіяльну споглядальність українців. 

Актуалізацію семи ‗внутрішній психічний світ людини, її настрої, 

переживання, почуття‘ спостерігаємо в таких мікроконтекстах: Серце співало, в 

очах розвиднялося, лоскіт бігав долонями (В. Шкляр) [265, с. 10]; …і він відчув 

таку ніжність, що заболіло серце (В. Шкляр) [265, с. 153]; Мушу зізнатися, 

серце моє теж стрепенулося (В. Шкляр) [265, с. 272]; … «бандитом» я став 

тільки тому, що мав щире і любляче серце  (В. Шкляр) [265, с. 313]; …зловтішно 

подумав ворон, хоч мав добре і чуйне серце  (В. Шкляр) [265, с. 360]; I що ближче 

пiдходила до неї людина, то сильнiше билося серце  (І. Роздобудько) [198, с. 248]; 

Про Канни Віра чула вперше, але її серце радісно (наскільки це було можливо в цій 

моторошній ситуації) затріпотіло (І. Роздобудько) [197, с. 72]; Серце чомусь 

підскочило й шалено зателіпалося десь у горлі  (І. Роздобудько) [197, с. 154]. 
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Актуалізацію семи ‗гнів‘, що мав би свідчити про активне вираження певної 

позиції, спостерігаємо лише в одному випадку – через заперечення цієї негативної 

з вираженою інтенсивністю емоції: Якщо ти колись захочеш мене убити, то я на 

тебе серця не матиму (В. Шкляр) [265, с. 78]. 

Кордоцентричність українського характеру зумовлена емоційно-почуттєвим 

способом пізнання світу й виявляється передусім у перевазі чуттєвого над 

раціональним. У художньому дискурсі така ментальна властивість передається в 

зіставленнях семантики таких лексем, як розум і серце: Що вiн надає серцю чи 

розуму? (І. Роздобудько) [198, с. 83]; … я побачу все, осягну розумом і серцем 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 77]; Щось темне бродило в ньому, каламутило розум і 

серце  (В. Шкляр) [265, с. 95]. У наведених мікроконтекстах актуалізуються семи 

‗практичне, розсудливе мислення; розсудливість‘ [221, Т. 8, с. 838], що належить 

денотативному макрокомоненту лексеми розум, та ‗почуття‘ як елемент 

конотативного макрокомпоненту лексеми серце відповідно. Про те, що чуттєве 

бере верх над раціональним, прагматичним у морально-емоційному досвіді 

українців, красномовно свідчить такий уривок: – Куди тобі, Юрасю, пустити 

свинцеву бджілку? У серце чи в голову? – «У голову», – покорно ответил 

Пасечник. «Ну так, звичайно, – ухмыльнулся главарь, – адже ти колись присягав, 

що в твоєму серці Україна» (В. Шкляр) [265, с. 145]. Крім того, активно 

використовуються фразеологізми чути серцем – відчувати інтуїтивно що-небудь: 

Чула серцем, що з ним щось сталося (В. Шкляр) [268, с. 51];  Чую, як своє серце 

(В. Шкляр) [265, с. 152]; Серцем чую…десь він поряд, синочок мій…  (Л. Дашвар) 

[73, с. 70]; – А я знала! Я серцем відчувала! (Л. Дашвар) [72, с. 153]; підказує серце 

– ‗хтось інтуїтивно відчуває‘: Роби так, як підказує твоє серце – адже я завжди 

знала, що воно в тебе є…  (І. Роздобудько) [198, с. 51]; Серце підказувало їй, що 

Веремій живий (В. Шкляр) [265, с. 24]. Наведені фразеологізми об‘єднує спільна 

семантика, представлена денотативним компонентом лексеми інтуїція (У 

чоловіків деколи так само спрацьовує інтуїція, і вона мені підказувала: перш ніж 
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запросити Мар‘яну до себе, варто зателефонувати Лідці  (Ю. Винничук) [38, 

с. 148]; Моя інтуїція мене не зрадила (Ю. Винничук) [38, с. 148]; Але цієї ночі їй 

справді приснився той чоловічок, приснився чи, може, привидівся, бо часом вона 

уже не відрізняла, де в неї сон, де видіння  (В. Шкляр) [268, с. 11]; Чи, може, 

щось інше, не знаю, але було гостре передчуття якоїсь зміни… Гостре 

передчуття… (В. Шкляр) [266, с. 32]) і трактується як ‗здатність людини 

несвідомо, чуттям уловлювати істину‘,  або ‗чуття, проникливість, здогад‘ [221, 

Т. 4, с. 41], що, з одного боку, доводить правомірність наших спостережень, а з 

іншого – дозволяє читачеві вибудувати асоціативний ланцюжок: серце, інтуїція, 

проникливість, почуття, відчуття, передчуття, переживання, сумнів, і як 

наслідок з‘являється ілюзія страждання: І знову хробачок ревнощів гриз моє 

крихке серце (Ю. Мушкетик) [165, с. 29]; Та, видно, лихе передчуття замлоїло у 

грудях (В. Шкляр) [265, с. 147]. 

Розгляд сполучуваності лексеми серце засвідчив, що в сучасному 

художньому дискурсі переважає традиційне слововживання, яке ґрунтується на 

актуалізації денотативних і конотативних (прагматичних) сем, закріплених 

узуально. Актуальний (дискурсивний) смисл базової лексеми підкреслює 

емоційність, чуттєвість, значну роль інтуїції у світосприйманні, перевагу 

чуттєвого над раціональним у пізнавальному досвіді, а також емоційний песимізм, 

що обумовлює споглядальну пасивність українців. Авторські оказіональні 

асоціації вербалізуються як стилістичні тропи: метафора – Серце. Чому воно 

таке важке й гостре? (І. Роздобудько) [198, с. 178]; порівняння – Море нарешті 

почало рухатися й билося зовсім поряд, як величезне серце  (І. Роздобудько) [98, 

с. 191]; Джерело, яке билося у Катерини під серцем, вирвалося назовні, і з очей 

потекли сльози. Я гадаю, що то було джерело любові (В. Шкляр) [268, с. 50]; 

метафоричний епітет – Опріч усього, я сам не знав, що моє серце, згорьоване й 

сплакане, жадає лишень одного – волі (Ю. Мушкетик) [165, с. 123]. Спорадично 

кордоцентричність виражається через антитезу: Ні, неправда, я переживав 
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страшенно, адже прагнув одвітного кохання й сподівався на нього своїм 

спраглим серцем. Сподівався не надіючись (Ю. Мушкетик) [165, с. 71]; … а мене 

зла доля, злі люди покривдили навіки і пустили по світу старцем з оскуділим 

серцем (Ю. Мушкетик) [165, с. 150]; Таке чуйне серце мав, – сказав Мостовий. –

 Може, того й слабе, що чуйне таке. Було, як наскочить десь на неправду, то 

ним аж трусить, давай, щоб усе по правді було, давай сюди винних нагору, хоч би 

там хто (В. Шкляр) [268, с. 287]. Семантична ампліфікація реалізується в 

асоціативних ланцюжках: Ніжна душа, чуле серце… Ще й стражденне … Чуле 

серце, – отже, справедливий, совістливий (Ю. Мушкетик) [165, с. 10]; За 

велінням царя на гетьмана було обрано-призначено Івана Скоропадського, 

чоловіка невисоких помислів, сумирного, супокірного, серцем доброго, 

незлобивого (Ю. Мушкетик) [165, с. 49]; Яків приймав високоповажаного тестя 

щедро, сердечне й водночас поштиво, шанобливо, й виходило це в нього просто 

та гарно (Ю. Мушкетик) [165, с. 270]. У наведених мікроконтекстах стилістичні 

синоніми дають можливість не лише уникнути семантичної одноманітності, а 

виконують функцію уточнення – розкривають емоційно-оцінні, логіко-асоціативні 

властивості й ознаки позначуваних предметів і явищ, що уможливлюється  

завдяки контактному розташуванню уточнювальних частково еквівалентних слів. 

Саме художній контекст і лексичне оточення визначає міру синонімічності 

виділених слів, зокрема актуалізує потенційні семи, що й визначають ті спільні 

позиції, які нейтралізують відмінні, узуально закріплені, денотативно-конотативні 

значеннєві компоненти. Фольклорна ремінісценція надає висловлюванню 

образності: Міцно приріс душею до Каськи, приперчила вона йому серце 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 160]. 

Художній контекст актуалізує потенційні семи базової лексеми, що сприяє 

виникненню асоціативних семантичних зв‘язків за рахунок поширення й 

поглиблення семантики. Наприклад, використання семантичних синонімів (лихо, 

нещастя) як компонентів міжфразового зв‘язку призводить до семантичної 
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кореляції слів серце і душа: Ніхто мені того не казав, моя душа сама відгадала 

лихо. І потім не раз мені мої нещастя віщувало серце  (Ю. Мушкетик) [165, с. 8]. 

Архісемою для обох слів у такому випадку є сема ‗внутрішній психічний світ 

людини, з її настроями, переживаннями та почуттями‘ [221, Т. 2, с. 445], яка 

належить денотативному макрокомпоненту лексеми душа, тоді як для лексеми 

серце цей семантичний відтінок є конотативно зумовленим. Отже, семантичною 

домінантою виступає лексема душа: Те, чим він похвалився, не втішило Катерину, 

навпаки, ще дужче роз’ятрило душу – відчула в тому якийсь невловимий зв‘язок 

зі своїм сьогоднішнім сном, і знов , як тоді вночі, зайшлося серце  (В. Шкляр) 

[268, с. 10]; Ні, душа йому підказувала, що зрадою тут не пахне: тривога не та, 

яка віщує небезпеку. Це був не нудотно-огидний холод, а так – ніби серце у 

грудній порожнині стало оголеним  (В. Шкляр) [265, с. 149]. Зауважимо, що слово 

душа є компонентом фразеологічного варіанта серце підказує, а це засвідчує 

наявність у них спільної архісеми. Аналогічно як семантичні варіанти вживаються 

аналізовані лексеми в таких сполученнях: боліти / тліти / серцем / душею; чути 

серцем /душею; радість для серця / душі; лягати каменем / тягарем / на серце / 

душу; доходити / до серця /душі, краяти серце / душу; тягти серце / душу, 

запалювати душу /серце, звеселяти серце /душу; тліти / боліти / душею / серцем. 

З іншого боку, потенційна сема слова душа ‗безсмертна нематеріальна 

основа в людині‘ [221, Т. 2, с. 445], що є культурно маркованою, оскільки передає 

релігійні уявлення людини про світобудову, розширює семантичне поле лексеми 

серце за рахунок контекстуально-асоціативних зв‘язків: Бога треба носити у 

серці, інакше його можуть украсти (В. Шкляр) [265, с. 278]; Святість людська – 

в серці людському (Ю. Мушкетик) [165, с. 43]; Тоді б вона зачала новий відлік 

свого життя, зачала б його з молодою душею, оновленим серцем і зіркими 

очима ось цього дитяти, до якого прикипіла всеньким єством  (В. Шкляр) [265, 

с. 220]. Отже, асоціати серце – душа – єство – життя – Бог є елементами 

дальньої периферії семантичного поля лексеми серце. Можливість такої асоціації 
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визначено з урахуванням сполучуваності слів Бог і серце: з Богом у серці, мати 

Бога в серці. 

Кожна із семантичних груп, що репрезентує українські ментальні риси, в 

межах одного лексико-семантичного поля не існує ізольовано. Їхні межі рухливі – 

лексико-семантичні групи перетинаються: елементи однієї групи можуть 

проникати до інших за рахунок асоціативного розширення семантики. Зокрема, 

контекстуальне нанизування емоційної семантики, що експлікується емотивними 

лексемами, які співвідносяться як із чуттєвим, так і з логічним освоєнням 

навколишнього світу, що опосередковує світ внутрішній, психічний, емоційний, 

вольовий, яскраво ілюструє первинність кордоценричності в системі 

етноментальних настанов українців: Любив зашитися в кропив‘яну шалину й 

награвати самому собі на скрипочці або ж, заплющивши очі, мріяти про те, що 

вичитав з книг, а також щиро та віддано молитися Богу. Слугував йому духом 

своїм, розумом своїм, і Бог замінив мені матір і товаришів та приятелів. 

Проймали сумніви, що черпав силу для віри в книгах, в Святому письмі ж сказано, 

що віра – в серці, а не в словах; кріпка вірою людина може бути й неграмотною. 

Але я впевняв себе, що набагато краще, коли вона вірить світлом розуму, а не 

мерехтінням тьми. Світло розуму вливається в світло віри, я знав усі діяння 

апостолів та багатьох святих і свідомо наслідував їх. І позасвідоме наслідував 

матір, добру, покірну Богові, сердобольну, задуману та запечалену. Вона завжди 

щось наспівувала, але чомусь співала тільки сумних пісень. Поралася по 

господарству (батько тоді був тільки сотником, та й не любила мати сидіти, 

склавши руки, до праці ж звична, саме на її дитинство, на дівоцтво припали 

найтяжчі роки Полуботків, я тупцяв біля неї, на вулицю майже на ходив, од неї 

перейнявся спочутливістю до покаліченої пташки, зламаної галузки, від неї в мені 

сумний спів та щира молитва (Ю. Мушкетик) [165, с. 16]. Наведений уривок 

ілюструє відцентровий з базовою лексемою серце зв‘язок таких етноментальних 

рис, як кордоцентричність, проявами якої є сентименталізм, перевага чуттєвого 
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над раціонально-прагматичним, пісенність і мрійливість; сакральність як основа 

жіночого начала в духовному досвіді і, як наслідок, культ матері, культ родини; 

антеїзм і хліборобськість; ідеалізм, що проявляється у суб‘єктивних відчуттях та 

бажаннях.  

2.2.2. Лексико-семантична група «Сентиментальність». 

Сентиментальність, або надмірну чутливість у художньому дискурсі передусім 

виражають слова, що передають емоції і почуття. Це, зокрема, лексеми, емоційний 

компонент значення яких міститься в їхній семантичній структурі – у 

денотативному або конотативному макрокомпонентах; а також слова, емоційне 

значення яких виражається граматично, тобто специфічними афіксами. 

Функціювання слів, що мають властивість виражати семантику емоцій, розглянуто 

в художньому дискурсі з урахуванням як психологічної номенклатури видів 

емоцій, так і способу фіксації емоційності в семантичній структурі слова. 

Позитивні емоції, що виникають у людини за умов, коли зовнішні обставини 

та її вчинки як реакція на них відповідають потребам, цінностям та ідеалам, 

передаються, відповідно, лексемами з позитивною семантикою: втіха, розрада, 

пристрасть, радість, насолода, щастя, довіра, повага, прихильність, кохання, 

гордість, упевненість, цікавість тощо. Емоція радості експлікується в 

художньому дискурсі насамперед лексемою радість, денотативне значення якої 

виражає позитивну оцінку, оскільки позначає ‗почуття задоволення, втіху, 

приємність‘ [221, Т. 8, с. 436]: – Гніздо? – зрадів дядько. – Добра прикмета 

(В. Шкляр) [268, с. 77];  І радісно було від того, що Вовкулака живий (В. Шкляр) 

[265, с. 137]. Вияв радості, задоволення презентують лексеми сміх, регіт і 

відповідні їм деривати-дієслова, які інтенсифікують емоцію радості: Хлопці аж 

пирхнули зо сміху (В. Шкляр) [268, с. 16]; Тут уже в кімнаті гойнувся регіт, 

навіть рожевощокі ляльки реготали з тої наївності, тільки Степан розгублено 

оглядався на всі боки, шукаючи те, що так усіх розсмішило. … вона забула про 

свою гординю, засміялася дзвінко і весело (В. Шкляр) [268, с. 17];  Дехто 
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реготнув, хтось пирснув у кулак, щоб не образити ад‘ютанта, а один носатий 

вершник заіржав, як жеребець. Решта засміялися з носатого ... Козаки 

загойдались у сідлах від сміху  (В. Шкляр) [267, с. 23]; Сахіб сміявся, показував 

йому пальцем услід – диви, диви! – і реготав, сміявся, а в тебе з очей котилися 

сльози і ти радів, що такий вітрюган над аеродромом, бо можна сказати – це 

вітер нагнав сльозу (В. Шкляр) [268, с. 164]; – Хіба що на двох із тобою, – 

засміялася Дося так білозубо, ніби хто жменю перлів сипнув перед ним, і 

сміялася виклично й довго, поки на очі їй не набігли сльози  (В. Шкляр) [265, с. 

20]. У художньому контексті актуалізуються й потенційні семи слова сміх 

‗насмішка, глузування‘[221, Т. 9, с. 409], які надають негативного емоційного 

забарвлення висловлюванню: Він ще і сміється, смішно йому (В. Шкляр) [268, с. 

9]; … навіть у присмерку було видно, як на його обличчі ворухнулася жовта 

усмішка (В. Шкляр) [268, с. 9]. Негативну емоцію підкреслює мікроконтекст 

словосполучення жовта усмішка: жовтий, за народними повір‘ями, – це колір 

демонічного світу, уособлення злого духу [84, с. 262]. 

Спостереження за мовними засобами експлікації семантики радості в 

художньому дискурсі дозволяють зробити висновок про те, що ця первинна, 

універсальна емоція, що належить до шести базових емоцій (гнів, страх, відраза, 

подив, сум, радість) [152], вербалізується словами, актуальний смисл яких 

відповідає їх узуальним семам, а отже, говорити про етноментальну специфіку її 

вияву немає підстав. Проте «українськість», на нашу думку, виявляється в тому, 

що емоція радості, яка контекстуально передається семантикою лексеми сміх, 

формує почуття оптимізму, навіть якщо обставини складаються так, що не 

відповідають потребам людини: – От тебе, мамо не розбереш! – Катерина в 

сльози. – Що тобі радість, що біда, все смієшся! (Л. Дашвар) [73, с. 40]. 

Семантика оптимізму асоціативно формується потенційними семами слів надія, 

віра, шанс, істина: …справи погані, але треба сподіватися на краще, ніколи не 

треба втрачати надії (В. Шкляр) [268, с. 13]; Це якраз і був той випадок, коли, як 
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казав Волощук, треба надіятися лише на Бога, шансу майже не було, але 

Муталіб ще вірив у той малесенький шанс, не міг не вірити, бо це б означало 

кінець  (В. Шкляр) [268, с. 191];  Я розумію твоїх рідних, котрі гріли в серці надію, 

що їхня Сашуня не загинула ... Ця надія виросла в істину: «Герої не вмирають!» 

Гасло яке народилося не сьогодні  (В. Шкляр) [267, с. 311]. 

Протилежну до радості емоцію – сум – експлікує однойменна лексема, 

денотативна сема якої означає ‗невеселий, важкий настрій, спричинений горем, 

невдачею; смуток, журбу; протилежне радість‘ [221, Т. 9, с. 834], що 

актуалізується в художньому дискурсі через семантику слів на позначення 

негативних емоцій переживання: сум, смуток, журба, печаль, туга, жаль, 

жалощі, зажура, нудьга, меланхолія: Завжденний сум оселився в Чорному 

Воронові (В. Шкляр) [265, с. 31]; І голоси їхні теж були тепер іншими, сама чорна 

туга співала тими голосами – … про цих нетяг, що сиділи..., прикривши долонями 

очі, не дивлячись один на одного, а тільки чуючи свою невідступну журбу… Це 

вони, козаки-нетяги, плакали-побивалися, викликаючи свою долю-задрипанку, яка 

давно від них відцуралася, це вони благали буйного вітра визволити їх із тяжкої 

неволі, а тим часом катюги кували їм ще міцніші кайдани. І ніщо й нікого тепер 

не обходило, крім цієї пісні, — співали козаки, співали старшини й отамани, до 

самозабуття віддаючись цій багатоголосій журбі (В. Шкляр) [265, с. 75];            

… якась нез‘ясовна нудьга напосідала на Ворона, нудьга, яку він ніколи не 

підпускав до себе так близько, бо вона, ця отрута, гірша за всяку втому, гірша за 

біль і хворобу. Те, чого він так ждав, було ось уже близько, але якесь важке 

передчування давило його до смертної туги (В. Шкляр) [265, с. 178]; Якась 

невинна печаль щеміла в мені‚ як дитяча образа‚ – дивна така печаль‚ і я 

роз‘ятрював її до солодкого болю …Нехай усе буде‚ як є‚ – печаль розросталася в 

грудях‚ така невимовна печаль  (В. Шкляр) [266, с. 71]; Маруся обняла його, але в 

її обіймах було більше смутку, ніж пристрасті (В. Шкляр) [267, с. 100]; Але туга 

наростала (Ю. Винничук) [38, с. 67]; На кургані сиділа. Чо‘сь так сумно було 
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(Л. Дашвар) [73, c. 26]; Нічого не взяв із собою, тільки печаль, гірку печаль, яка й 

досі ятрить його серце (В. Шкляр) [268, с. 190]. 

Почуття тривоги передається через актуалізацію сем однойменної лексеми: 

‗неспокій, збентеження, викликані якимсь побоюванням, страхом перед чимось, 

передчуттям неприємного, небезпечного‘, ‗хвилювання, переживання, що 

порушують душевний спокій‘ [221, Т. 10, с. 253], що досягається вживанням в 

одному мікроконтексті метафоричних епітетів, фразеологізмів із соматичним 

компонентом: Біля Високої Греблі Ганнуся підіймалася до вітряка, що похмуро 

маячів на пагорбі, і за кожним кроком відчувала дедалі гострішу тривогу. Що 

там? – чи не ждуть її часом оті, в шкуратянках, що приїжджали бричкою, а 

тепер вирішили посміятися з неї, поглумитися, заодно й довідатись, чи знає вона 

про смерть чоловіка. …Ганнуся зійшла на приступку, яка так заскрипіла, що в неї 

похололо всередині. Якби тут був Веремій, він би побачив її ще здалеку навіть 

крізь щілину й, певна річ, обізвався б, не ждав, поки в неї вискочить серце 

(В. Шкляр) [265, с. 47]; Те, чим він похвалився, не втішило Катерину, навпаки, ще 

дужче роз’ятрило душу – відчула в тому якийсь невловимий зв‘язок зі своїм 

сьогоднішнім сном, і знов , як тоді вночі, зайшлося серце (В. Шкляр) [268, с. 10]. 

Асоціативно-семантичний ряд презентує семантику суму як негативної емоції, 

скерованої в минуле, оскільки заперечує перспективи досягнення мети, кількісно 

представлений значно ширше, ніж відповідний ряд, що представляє семантику 

радості: 23 і 7 одиниць відповідно. Це, у свою чергу, засвідчує відчуття 

невизначеності, очікування негативних подій, розчарування і втрати, закладених у 

генетичній пам‘яті українців і зумовлених культурно-історичними умовами 

становлення нації. Такі емоції вказують на споглядальну пасивність у розв‘язанні 

емоційного конфлікту рівнозначних негативних перспектив, коли доводиться 

вибирати із двох непривабливих можливостей – будь-який вибір веде до 

програшу, і в такому випадку часто реакцією на ситуацію безвиході є спроба втечі 
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від неї, усамітнення, самоізоляція. Схильність до самоізоляції, усамітнення 

реалізується в такій етноментальній рисі, як мрійливість, що має семантику: 

-  ‗прагнення в думках до чогось‘ [221, Т. 4, с. 817]: Тоді давай помріємо 

про хороше. Розкажи, як ми з тобою житимемо…. Ні, ти до мене глухий. Я так 

хотіла сьогодні з тобою помріяти  (В. Шкляр) [265, с. 264]; Найголовнішим було 

сповнення давньої мрії  (І. Роздобудько) [197, с. 187]; 

-  ‗думка про щось бажане, приємне‘[221, Т. 4, с. 817]: У Віри нічого того 

не було. Вона взагалі любила сидіти вдома, багато читала і мріяла, що колись 

настануть зовсім інші часи. І всі, нарешті, помітять її (І. Роздобудько) [197, с. 

26];  Я мрію повернутися до нашого міста, до двору (І. Роздобудько) [197, с. 28]; 

Замолоду він зачитувався тими опусами. І навіть якось мріяв вступити до школи 

міліції  (В. Дрозд) [53, с. 11]; 

- ‗щось нереальне, нездійсненне, недосяжне‘[221, Т. 4, с. 817]: Ну, що там 

казати – плани в такі хвилини просто розпинають голову, і все виглядає так 

бадьоро, так рожево, що розпач зникає, ховається у найглибші закутки пам‘яті, 

аби випірнути лише завтра, але ж то буде завтра, не нині, а нині хочеться 

плисти хвилями мрій (Ю. Винничук) [38, с. 7]; Мені хотілося, щоб це було 

романтичне місце… розумієте? Оповите легендами  (Л. Дашвар) [71, с. 9]; Вона 

заплющувала очі і просто грілася на сонечку, і мрії несли її далі  (І. Роздобудько) 

[197, с. 37]. 

Надмірна чутливість української душі передається в художньому дискурсі 

засобами ампліфікації – нагромадження однотипних семантичних одиниць та 

однотипних синтаксичних конструкцій: …і заридала. Роман дівча до себе 

притулив, волосся русяве цілує і… від щастя сльози котяться. Плаче – і сам не 

розуміє, як таке вийти могло, щоб він, тридцятишестирічний мужик, який 

навіть на маминому похороні зубами скреготів, а сльози не пустив, тепер 

труситься від сліз і ради собі дати не може  (Л. Дашвар) [73, с. 45]; …дзвонить 

Славка до Юри й плаче в слухавку. Слава ридає, раз у раз повторюючи одну й ту 
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ж фразу, потім сльози знову душать йому горло, Юра ж скрушно зітхає, одною 

рукою тримаючи слухавку, а іншу виставивши перед собою й намагаючись 

переконати себе в тому, що вона не тремтить. Слава рюмсає, Юра голосно 

видихає повітря й прислуховується до свого організму  – де закололо, де заболіло, 

а де й взагалі вже нічого не відчувається (А. Любка) [148, c. 135-136];  Марійка 

приїхала на провесні і ридала ридма над високим березовим пнем, що сльозився, 

відчувши тепло. Від згадки про понівечену березу, яку саджала давним-давно 

разом із батьком, а мати дивилася на них з порога і щасливо усміхалася, ще жива 

була мати, їй і нині змокріли очі  (В. Дрозд) [53, с. 22]; Ой, заплакали хлопці-

молодці … Це вони, козаки-нетяги, плакали-побивалися  (В. Шкляр) [265, с. 75]; 

Танасиха так жалібно заквилила над убитим, що заплакали не тільки Ганнуся з 

матір‘ю, всі жінки почали витирати сльози, чоловіки познімали шапки, діти 

попринишкли (В. Шкляр) [265, с. 109]; Погладив йому чуба й гірко заплакав. 

Уголос. Слідом за ним заголосила Меланя  (В. Шкляр) [265, с. 240]; І плакали по 

Україні вдови, й плакали малі діти, і втирали скупі сльози досугі, обкручені в 

багатьох битвах діди (Ю. Мушкетик) [165, с. 87]. Ампліфіковані ряди 

різнотипних одиниць у наведених мікроконтекстах спонукають читача до 

співпереживання, передають велику емоційну напругу і викликають алюзію 

голосіння – ритуальної пісні-плачу, у якій з особливою експресією висловлюються 

почуття жалю, відчаю, розпачу, любові й пошани. 

 Сентиментальність експлікується демінутивами. Українській мові властива 

система словотворчих засобів демінутивно-оцінних форм з пестливим значенням, 

а також зменшених форм, що відображує особливе ставлення українців до різних 

сфер суспільного та особистого життя. Сучасний художній дискурс «майорить» 

демінутивами. Навіть ознайомлювальний огляд художніх текстів дозволив 

виявити 548 лексем із суфіксом -еньк-; 288 – -очк-; 172 – -ечк-; 101 –  -іньк-.  

У прагматичному аспекті використання демінутивної лексики мотивоване 

вираженням позитивної суб‘єктивної оцінки: Другим сусідою по палаті був 
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старенький пенсіонер Стратон Митрофанович, щупленький, акуратний і 

сивий, як голуб, чоловічок, до якого щодня приходила така ж старенька, охайна і 

сива, як голубка, … а він кивав маленькою акуратною, як у голуба, голівкою, 

змовницьки і трохи злякано поглядаючи на Валерку (В. Шкляр) [268, с. 173]; 

сприяє створенню атмосфери ліричної оповіді, пестливості, голубливості, 

замилування: …сонце виціловувало дрібненьке муратиння довкола кирпатенького 

носика (Ю. Мушкетик) [165, с. 11]; Танцювали в кружок. А посередині вертілася, 

крутилася, вибивала дрібушечки дівчина. Молодесенька-молодесенька і струнка, 

як тополька. Личко розчервонілося (Ю. Мушкетик) [165, с. 11]; простоти, 

душевності: Паніматка ніби тільки й ждала цього наказу – не минуло й хвилини, 

як вона вбігала з оберемочком духмяного сіна, новим м’якеньким ряденцем, 

подушечкою, і незабаром наш Ярко вже лежав у тій лозовій орелі й наслухав нову 

колискову, якої наспівувала тонким голосочком дунаївська матінка  (В. Шкляр) 

[265, с. 268]. 

Спостерігаємо й традиційне використання демінутивних суфіксів з метою 

стилізації оповіді під народнопоетичну творчість: Щедрик – маленький, як 

хлопчик, чоловічок, він носить червоний брилик, ніби позичив собі капелюшок у 

мухомора, і сам схожий на грибка, щупленький, присадкуватий, але дуже жвавий 

і веселий, скрізь він буває, усе йому цікаво, що робиться поміж людей, тому він 

допоможе, тому й ніжку підставить, якщо чоловік погане намислив, а того 

полоскоче, розсмішить у хвилину гніву. Ніхто ніколи не бачить Щедрика, немов 

то брилик-невидимка... Однак … хто повірить в існування цього чоловічка, до 

того він ще ласкавіший  (В. Шкляр) [268, с. 25]. 

Лексеми зі зменшено-пестливим значенням здатні набувати забарвлення 

презирства, зневаги, осуду, іронії, сарказму тощо, тобто виражати негативну 

суб‘єктивну оцінку: … а він, бідолашка, в одній руці тримав сітку з хлібом (коли 

то діждуться в селі того хліба?), а другою незручно, несміло обнімав її за плечі 

(В. Шкляр) [268, с. 59]; Що ж стосується давніх звичаїв, то може, бабусю 
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втішило б те (якби вона знала), що ця молоденька парочка не побігла відразу до 

«загсу», а, як і в давнину, спершу попросила батьківського благословення 

(В. Шкляр) [268, с. 60]; А воно ж як глянути збоку, то там четвертинка тої 

жінки, тонке, мов комариний носик, відро води візьме й ось-ось переломиться 

(В. Шкляр) [268, с. 70]; Тим часом нападники швиденько повернулися до своїх 

(В. Шкляр) [267, с. 31]; …цей полк, як і Богунський, мав українську назву лише 

напоказ, для пропаганди, бо насправді хохлів там зібралася жменька (В. Шкляр) 

[267, с. 59];  Молодесенька лікарка дуже вже ретельно і делікатно обстукувала 

Степана тоненькими пальчиками, так делікатно, що дужче, мабуть, 

прислухалася до самої себе, до своїх мізинчиків, аніж до Степана. Надто їй, 

видно, хотілося приховати свою недосвідченість…  (В. Шкляр) [268, с. 45]; Я 

знаю‚ що за оті політичні побрехеньки‚ які ти пишеш‚ теж непогано платять‚ 

але‚ повір мені‚ то невдячна справа (В. Шкляр) [266, с. 39]; Війт, маленький і 

миршавий, послинив палець (Ю. Мушкетик) [165, с. 39]; Усе життя мені не 

вистачало татка, і з кожним роком усе дужче, а відтак я став маминим 

синочком, коханою квіточкою, золотеньким горобчиком, сонечком і жабкою, 

хом’ячком і слимачком…  (Ю. Винничук) [39, с. 14]. 

Демінутивні суфікси виступають засобом створення комічного ефекту, 

насмішки, як-от: Справедливості ради скажу‚ що перепала мені й старенька 

«Лада»‚ придбана з рук після того‚ як за несподівано кругленьку винагороду я 

скомпілював для однієї новостворюваної партії статут і програму… це була 

непогана схованка для всенького мого майна  (В. Шкляр) [266, с. 9]; – Ви добрий 

психолог? – Ні‚ поганенький сексопатолог  (В. Шкляр) [266, с. 21]; Обвислі щічки 

Олени Йосипівни ураз зарожевіли  (В. Шкляр) [266, с. 110]. Демінутивні лексеми є 

засобом створення атмосфери доброзичливості, ніжності, що передається, 

зокрема, у формах звертання: Спочинь, моя пташко. Незабаром нам вирушати 

(В. Шкляр) [265, с. 156];  – Я, серденько, вже цілу добу нічого не їв, – сказав я по-

приятельському, наче розмовляв із Катрусею  (В. Шкляр) [266, с. 91];  – Не бійся, 
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Ганнусю, це Чорт, – сказав Веремій. – Гарний хлопець, то він тільки зверху такий 

набурмосений (В. Шкляр) [265, с. 46];  – Давай, Льончику, до столу. Вечеряти час 

(Л. Дашвар)[73, с. 41];  Обізвися ж до мене, дівчинко моя питльована  (В. Шкляр) 

[268, с. 68];  – Серденько моє… Сиди. Сиди й не рухайся. Я твою ніжку поцілую… 

Русалонько… Люблю тебе  (Л. Дашвар) [73, с. 33];  – Ягідко моя дорогоцінна! 

Сонечко ясне! Тільки у ваших обіймах дихаю  (Л. Дашвар) [72, с. 12];  – Ніщо нас 

не розлучить, моя пташечко! (Л. Дашвар) [72, c. 15];  Катю, донечко! Вставай, 

спляча красуне  (Л. Дашвар) [73, с. 32];  Горобчику, – щебече матуся, – ти вже 

прокинувся?  (Ю. Винничук) [39, с. 13]. 

2.2.3. Лексико-семантична група «Сакральність». У моральному 

кодексі українців чільне місце відводиться релігійним цінностям. Синтез релігії й 

духовності, переконує С. А. Хрипко [256], є відбиттям моральної зрілості нації, 

тому проблема етноментальності та її сакрально-релігійних ознак видається 

однією із першорядних в українській науковій думці. Зокрема В. А. Личковах 

зауважує, що «український Sacrum – це духовно освячені цінності віри й життя, 

метарелігійні святості українського буття» [146, с. 15]. Етноментальна специфіка 

релігійності українців визначається М. І. Костомаровим у працях «Дві руські 

народності» та «Закон Божий», де він констатує: «В українців міцне почуття божої 

всеприсутності, душевна скруха, внутрішня розмова з Богом, тайне думання про 

божу волю над собою» [125, с. 45]. Ю. В. Шерех як доказ того, що релігійність є 

основоположною етнічною ознакою, наводить тезу про те, що лексеми Україна й 

український Шевченко у «Кобзарі» вживає 269 разів, а біблеїзми Бог, Божий, 

Господь, Ісус, Христос – 1281 раз. Це свідчить про те, що протягом багатьох 

століть релігійна ознака важила значно більше, ніж територіальна [264, с. 169]. 

Сакральний (від лат. sacrum – священна річ, дія) – ‗священний; той, що 

стосується релігійного культу й ритуалу‘ [218], а отже, на основі спільних сем 

асоціативно пов‘язане з такими лексемами, як релігійність – ‗віра в бога‘ [221, 

Т. 8, с. 498], релігія – ‗погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування 
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надприродних сил – богів, духів, душ, в їхнє панування над світом‘, ‗віра, 

віросповідання‘[221, Т. 8, с. 498], віра – ‗визнання існування бога, переконання в 

реальному існуванні чогось надприродного‘, ‗релігійне вчення, віровизнання‘[221, 

Т. 1, с. 679]. У кожному з наведених прикладів семантика розкривається через 

потенційний зв‘язок із семантикою слова Бог, денотативне значення якого 

охоплює такі семи: ‗уявна надприродна істота, що нібито створила світ і керує 

ним та вчинками людей‘ [221, Т. 1, с. 207], ‗верховна всемогутня істота, яка 

управляє світом або (при багатобожжі) одна з таких істот‘ [172, с. 101] або ‗уявна 

надприродна всемогутня істота; основне поняття всякої релігії‘ [244]. Семантика 

лексеми Бог розкривається шляхом раціонального осмислення ідеального, уявного 

явища, що, в принципі, не відбиває світоглядних уявлень носіїв мови, важливих з 

погляду змісту поняття етноментальності. Отже, етнокультурна семантика цієї 

базової лексеми для семантичної групи на позначення сакральності, на наш 

погляд, формується за рахунок контекстної актуалізації потенційних сем, 

загальномовних та індивідуально-авторських семантико-стилістичних асоціацій, 

зумовлених прагматикою художнього тексту. Лексема віра має більш широку 

семантику, яка може узагальнювати значення всіх елементів семантичної групи, 

що передає специфіку такої етноментальної ознаки, як сакральність/релігійність. 

Проте лексему Бог обрано як базову за критерієм частотності – виявлено 570 

слововживань, тоді як лексема віра вживається в художньому дискурсі 

спорадично – 17 випадків, як-от: Попрошу вас зарубати курку, бо нам це 

забороняє віра (В. Шкляр) [265, с. 278];  …не впадайте в зневіру, бадьоріться, 

держіться сміливіше, і хай хлопці не падають духом  (В. Шкляр) [265, с. 198]; 

…можна було йти на Київ, якби не сліпа віра в повернення нашої армії  

(В. Шкляр) [265, с. 49]; Через істину й віру. Ми слабкі в вірі і ще не спізнали 

істини (Ю. Мушкетик) [165, с. 222];  Він мені завжди прийде на поміч, бо ж вірую 

щиро й нічого лихого не вчинив  (Ю. Мушкетик) [165, с. 226];  В Святому письмі ж 

сказано, що віра – в серці  (Ю. Мушкетик) [165, с. 237] тощо. Крім того, 
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сполучуваність лексеми Бог, з одного боку, засвідчує повторюваність 

створюваного на її основі словесного образу, а з іншого – збагачення його 

значення в контексті, виявляє багатство семантики, розмаїття контекстних 

зв‘язків, що сприяє створенню смислової багатоплановості в реалізації художньої 

прагматики. На основі контекстуальної сполучуваності утворюється асоціативно-

семантичний ланцюжок Бог – любов – віра – душа – серце – очищення – прощення 

– благодать: Бог є любов. Любов є віра. Вона – в серці людському  (Ю. Мушкетик) 

[165, с. 9]; Бог приймає його, я це почуваю серцем, воно наливається Божою 

благодаттю, але молитися потрібно довго, невсипно й невтомно, аби 

остаточно очистити душу (Ю. Мушкетик) [165, с. 183];  Господь рече: люби 

ближнього, яким би він не був, наша віра – це прощення  (Ю. Мушкетик) [165, 

с. 241]. Уживання в одному контексті слів з позитивною конотацією розширюють 

семантику лексеми Бог, доповнюючи її інформацією, що відбиває уявлення про 

добро, яке мислиться як ‗спокій, щастя, чисті помисли, звільнення від гріхів‘. 

Лексема Бог реалізує в художньому дискурсі аксіологічне значення, що 

виявляється в інгерентній конотації, мотивованій контекстуально через антитезу, 

побудовану на протиставленні раціонального й ідеального, духовного: Я взагалі 

надто багато розмірковую і скорше керуюся в житті думками, а не сердечними 

спонуками, хоч сердечні спонуки – то спонуки Божі, а розум може ходити й 

диявольськими стежками. І вчинків усіляких злих запобігаю розумом, частіше 

покладаюся на нього. Мені соромно за це, соромно, що не знаю, яка то є душа, 

осяяна Божим промінням, котра сама по собі летить на добро і так само сама 

по собі відчуває кривду. Перш ніж щось вчинити, я кажу собі, що то буде по 

совісті чи не по совісті, вибираю стежку правдиву, але вибираю розумом 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 296–297]. Звернімо увагу, раціональне начало 

вербалізується такими емоційно нейтральними лексемами, як розмірковувати, 

думки, розум, а також словами з образно-експресивним значенням, зокрема 

метафоричним епітетом диявольські стежки, тоді як духовне/Боже начало 
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експлікується лексемами з позитивною конотацією: сердечні спонуки, спонуки 

Божі, душа, осяяна, Боже проміння, добро, совість, правда. Проте авторська 

прагматика виявляється не лише в комплементарному протиставленні, як-от 

правда і кривда, зло і добро, але, певно, і в контрарному зіставленні, що утворює 

градацію душа –совість – розум – правда. У такий спосіб урівноважуються 

чуттєве й раціональне в осмисленні світу: У його [єпископа – О. Г.] роті 

кругленько перекочувалися цитати з Локка, Бекона, посилався він то на 

Коперніка, то на Галілея, – Боже мій, кладезь розуму, стовп світський і 

церковний, я навіть подумав, що Бог – це й справді розум. Хоч вже відав, що 

більшою мірою Бог – це істина та совість  (Ю. Мушкетик) [165, с. 345]. 

Проте в художньому дискурсі переважно протиставляються ці два способи 

світобачення, наприклад: життя мирське протиставляється закону Божому; сили 

земні – силам небесним; відчуваю – знаю; милосердя – озлобленому серцю; добро-

жорстокості й безсердечності: А є в світі люди, і я бачив таких, які, неначе 

святі, живуть єдино праведним Божим законом, вони спрямовані на добро, як 

соняшник на сонце. А я он спрямований і на щось інше, мене дедалі дужче закручує 

у свій вир життя мирське, клопітке, та ще й таке, яке понад мої сили, яким 

верховодять сили інші, але земні, а не небесні. І думаю іноді грішно: може, добре, 

що в мене немає нікого – ні за кого не в одвіті. Іноді відчуваю, що має мені 

випасти в житті щось таке, що не убезпечило б від лиха тих, хто був би зі мною. 

Душа моя щось знає, щось бачить сліпо (Ю. Мушкетик) [165, с. 297]; В ім‘я… 

самої держави… ідола… Вона поглинає їх усіх… І поглине. Жорстокістю й 

безсердечністю  (Ю. Мушкетик) [165, с. 307];  …надивиться на тих блазнів та на 

ті страхітливі смертовбивства, яке милосердя може втриматись в 

настраханому, озлобленому серці!  (Ю. Мушкетик) [165, с. 333]. 

Антитеза є тим стилістичним та емоційно-оцінним засобом що протиставляє 

загальнолюдські цінності, узагальнено позначувані словами Добро і Зло, які 

уособлюють образи Бога – Сатани, правди – кривди, світла – темряви, космосу–
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хаосу тощо. За християнськими догмами, Добро – це Бог, Ісус Христос; Зло – 

Сатана, Антихрист, демони, земні гріхи (лінощі, любостяжання, серебролюбство, 

розпуста, алкоголізм, черевоугодництво тощо). За Біблією, протиставлення Добра 

і Зла повинне закінчитися рішучою битвою, коли сили Добра очолить Месія [84, 

с. 231]. Проте специфіка українського віросповідання виявляється в тому, що в 

ньому відсутнє абсолютне протиставлення Бога й Диявола, оскільки демонічний 

світ не сприймається як сила, здатна протистояти добру, втіленому в образі 

Царства небесного. А тому українцям притаманна щира віра в надприродні сили, 

що бере свій початок із часів язичництва та політеїзму. Отже, маємо симбіоз 

християнського й міфологічно-язичницького світовідчуття. Відповідно, у 

художньому дискурсі спостерігаємо мовну експлікацію дохристиянських 

вірувань, традицій, звичаїв. Віра в надприродні сили актуалізується словами, яким 

притаманна магічна функція, що відбиває почуттєво-образну форму язичницько-

міфологічного світогляду, зокрема ворожити, тобто ‗застосовувати прийоми, 

чародійна сила яких нібито має вилинути на людину‘ [221, Т. 1, с. 740], чари – 

‗магічні засоби, за допомогою яких чаклуни, знахарі ніби здатні вплинути на 

людину‘ [221, Т. 11, с. 268], знахар – ‗людина, що лікує різними немедичними 

засобами, а також займається чаклуванням‘[221, Т. 3, с. 645], ворожбит – ‗хто 

вгадує майбутнє чи минуле, за якимись прикметами або ворожачи на картах‘ [221, 

Т. 1, с. 739], чаклунство – ‗магічні дії, рухи й замовляння, за допомогою яких 

нібито можна вплинути на людей‘ [221, Т. 11, с. 266]:  Катерина й сама …, може, 

через те, що так любо було їм удвох, вірила у якийсь добрий дух, що оберігав їх 

злагоду; Вони вже об‘їздили всіх лікарів, пооббивали пороги знахарям, що зналися 

на всілякому зіллі… Я теж ворожбит, Катю. Мене моя баба навчила. Вона була 

з тих, що знаються на чарах. ….чим вона тільки й узяла Степана, аби хто 

сказав; видно, чарами-приворотами присушила… Давай, чорнява, кажу, я тобі 

поворожу  (В. Шкляр) [268, с. 13–18];  Це оберіг, він має магічну силу  (В. Шкляр) 

[267, с. 99]; Це все нагадує якесь чаклунство. Свічки, простирадла… Мо‘, 
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начиталися про якісь ритуали. Мо‘, вони тут потойбічні сили викликали 

(Л. Дашвар) [73, с. 67]. 

Специфіка функціювання демононімів, семантика яких розгортається 

навколо архісеми ‗нижче божество, злий дух‘ [221, Т. 2, с. 239], а конотація 

виражається в уособленні певного пороку, виявляється в тому, що вони втрачають 

негативне забарвлення і вживаються для вираження суб‘єктивної емоційної, часто 

позитивної, авторської оцінки якостей дійових осіб, для створення комічного фону 

висловлювання: Вона вже знала собі ціну, вже не горбилася, а несла свої груди, як 

чортиця, і Степан їй так і казав за першої зустрічі: «Ти відьма». Ти відьма! У 

тебе навіть очі зелені (В. Шкляр) [267, с. 16–17]; Я, знаєш, казав про не таку 

відьму, що ото страшна, з гачкуватим носом, верхи на мітлі їздить. А про 

молоденьку відьмочку , що кого хоч зі світу зведе очима своїми  (В. Шкляр) [268, 

с. 18];  Кращого ворожбита тобі не знайти. То вони тікають, як чорт від 

ладану (В. Шкляр) [268, с. 274]; З біса гарною була ця керівниця аматорського 

драмгуртка і хористка  (В. Шкляр) [265, с. 63]. 

Традиційно орконім Відьма співвідноситься з нижчим божеством в образі 

жінки, яка ‗знаючись з «нечистою силою», завдає людям шкоди‘ [221, Т. 1, с. 666]. 

Проте в українській демонології відьма символізує не лише абстрактне зло – «в 

образі української відьми злилися початки добра і зла» [84, с. 208]: на відміну від 

«навчених» відьом, які отримали таємничу силу від чортів узамін на власну душу, 

природжені відьми у ставленні до людей доброзичливіші, тому в образі відьми 

втілюється ідея дуального сприйняття світу, що виявляється в єдності добра і зла: 

Якась дивна чортівня вийшла з ним сеї ночі, та не знати, де в неї хвіст. Євдося… 

Дося – дві відьми раптом з‘єдналися в одну, бо це ж одне й те саме ім‘я, — лиш 

тепер подумав собі Чорний Ворон, коли за Досею вже й смуга лягла. Дві чортиці. 

Одна старша, друга молодша, й ось ця старша позичила у молодшої ніченьку 

золоту, чи, може, молодша випросила у старшої чарів на одну ніч  (В. Шкляр) 

[265, с. 51].  
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За міфологічними віруваннями орконім Диявол (біс, чорт, Сатана) – це 

«узагальнене уявлення про певну невизначену і неоформлену божественну силу 

зла чи (рідше) добра» [84, с. 206], що є уособленням злого начала [221, Т. 9, с. 60]: 

Ти продався Сатані! – гукнула вона. – За долари, за іномарки! – Може, й 

продався, може, і самому Сатані! – відповідав він. – Але задля того, аби ти хоч 

на схилі років пожила людиною… (В. Дрозд) [53, С. 11]; Що більше ласки в 

диявола, то хитрішу пастку він готує (В. Шкляр) [265, с. 226]. Позитивна 

конотація цієї лексеми є інгерентною і виявляється імпліцитно в художньому 

контексті через персоніфікацію, що є конкретизацією ідеального світовідчуття: – 

У бою, казали хлопці, це була сатана, вона рубала з обох рук, ординські голови 

сипалися, як кавуни… яка могла бути диявольська сила в тендітному тілі дівчини 

(В. Шкляр) [265, с. 19];  Гаразд, спи хоч із самим дияволом! Але не щезай. – Мій 

диявол – це ти. Адже бувають і добрі дияволи (В. Шкляр) [268, с. 65];  Коли тобі 

з‘явиться Диявол, спробуй Його переконати, що ти не маєш щодо Нього жодних 

ворожих намірів, – писалося в Книзі. – Але чини це обережно, без поспіху, бо 

Диявол – істота, яка повільно мислить і може неправильно тебе зрозуміти  

(Ю. Винничук) [39, С. 151]; Це …Біблія Диявола, який допоміг монахові 

переписати Святе Письмо та інші твори  (Ю. Винничук) [39, С. 188].  

Атмосфера набожності й релігійності створюється шляхом уведення в канву 

художнього твору біблеїзмів (Святе письмо, Вітець небесний, Господь, Бог-

отець, Бог-син, святий, Божа заповідь, дар Божий, закон Божий, Голгофа, 

кафізма, воля Божа, Матір Божа, акафісти, святе причастя, Різдво Христове, 

воля Божа, молитва (Ю. Мушкетик), Діва Марія, Свята Богородиця (В. Шкляр) 

тощо), старослов’янізмів (Боже милосердя, благословив, душе пречисто, іже 

херувими, закон праведний, Божа благодать, істина, благословіння, архієпископ 

(Ю. Мушкетик,), теонімів (Христос, Купідон (Ю. Мушкетик), Сатурн (В. Шкляр).  

Набожність українського народу засвідчують вживані в художньому 

дискурсі вигуки, компонентом яких є лексема Бог, вони надають комунікативним 
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актам простоти, душевності, щирості, засвідчують генетичну релігійність, 

оскільки вживаються як засіб висловлення спонтанних, не обдуманих емоцій: Та 

Бог з вами, що ви таке кажете?; Там такого не купиш, а в нас же цього добра, 

слава Богу; Ну, як тре‘ буде, то віжки притримати можна, не без того, хай, а 

зобижати – Боже тебе сохрани; Ради Бога, Клавдіє Іванівно, ви мене не так 

зрозуміли; Я з ним і дня не жила б! Боже, кого я виростила…; Я й так знаю, що 

ти готовий мене зі світу звести. О Господи!; Так що дай вам Боже здоров’я та 

доброго зятя в хату(В. Шкляр) [268 с. 136]. 

У художньому дискурсі спостерігаємо послідовне звернення до образу 

Богородиці, що за українською традицією світосприймання й віросповідання є 

символом Матері, Цариці Небесної, Життя, Світла, Мудрості, Таїни, Любові; 

заступництва, радості й смутку; союзу божественного і земного; духовного 

порозуміння й очищення [84, с. 79]. У наведеному мікроконтексті Богородиця 

постає передусім в образі заступниці козацтва, на підставі чого на тлі 

універсального символізму формується етноспецифічна символіка. Атмосферу 

непідробної щирості та самозабутньої набожності створюють вживані в одному 

контексті синоніми-евфемізми Богородиця – Матір Божа – Діва Марія та 

емотивні дієсліва не образиться, заступиться, благати, молитися, позитивне 

значення яких інтенсифікується оцінними прислівниками до самозабуття, 

голосніше: Він просив Матір Божу, аби відвела від них лихо, заступила 

товаришів і, якщо треба, хай це зробить ціною його, Колядиного, життя, він 

зовсім на неї не образиться, бо давно готовий перейти в інший світ, хай це буде 

на небі чи ще в якомусь невідомому місці, але він, Коляда, готовий перейти туди 

хоч зараз, нехай лишень свята Богородиця заступиться за хлопців… Коляда 

спершу молився пошепки, та потім у щирості й запалі молитви дійшов до 

самозабуття і став усе голосніше благати їхню заступницю Діву Марію 

(В. Шкляр) [265, с. 232–233]. 
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Етноспецифічний символізм Богородиці виявляється в тому, що вона 

уособлює ідеал жінки-матері, її безмежну любов до дітей, а також культ жінки в 

українській родині, при цьому в художньому контексті, як вияв традиції 

українського релігійного естетизму, в один ряд стають лексеми мати, дружина, 

кохана, богиня: А наші пращури робили скульптури з таким прицілом, щоб кожен 

сам у власній уяві міг відкинути зайвий камінь і побачити свою дружину, чи 

матір, чи богиню, чи кохану  (В. Шкляр) [269, с. 59]; І тільки почувши оте 

«мамо» (аж залоскотало під ложечкою), підійшла до Катерини, прихилила її 

голову до свого плеча й заголосила – тихенько, без сліз: «Я ж не бачила, доню, 

коли ти й виросла в мене…» (В. Шкляр) [268, с. 63];  Добро поміж нас усохло…, 

але на сміх вас не підніму, образити нікому не дам, бо ви — мати сина нашого 

Валеріана, а хто матір дітей своїх не шанує, той сам доброго слова не вартий 

(Л. Дашвар) [72, с. 16];  Божі слова «любіть один одного так, як я любив вас» я 

переінакшував у серці на любов до дівчини  (Ю. Мушкетик) [165, с. 67];  Уляна ж 

дивилася кудись понад сад… Голова її на тлі вечірнього саду видалася головою 

Богородиці, голова на довгій красивій шиї… (Ю. Мушкетик) [165, с. 29]. Образ 

дівчини, за українською традицією, асоціюється із чистотою (Ганнусю, Ганнусю, 

душе моя пречиста, хвилинки тобі не вистачило до порятунку  (В. Шкляр) [265, 

с. 182]),  відповідно до морально-релігійних цінностей засуджується втрата цієї 

чистоти (Ох, красуне, дитинко, розплітала ти коси свої, розсипалися вони по 

чужих подушках (І. Роздобудько) [197, с. 64]). 

2.2.4. Лексико-семантична група «Антеїзм». Однією із рис 

української ментальності є тісний зв‘язок із середовищем існування, або антеїзм, 

що виникає на основі міфологічно-релігійного, емпірично-чуттєвого уявлення про 

взаємовідносини ласкавої, плодючої Матері-землі і вдячного Сина-хлібороба [127, 

с. 115-116]. Отже, в основу антеїзму закладено архетип, базований на любові та 

повазі, емоційній чутливості до тепла, ласки, зумовлений впливом плодючого, 

щедрого чорнозему на підсвідомі підструктури психіки тих, хто живе і працює на 
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ньому: Вогка, прохолодна земля вбирала у себе його біль, біль душі і тіла, його 

лихоманку, його пропасницю  (В. Дрозд) [53, с. 86]. Природа й земля як її частина 

постають центром міфо-релігійної свідомості, тому природно, що в художньому 

тексті спостерігаємо антропоморфізацію природних явищ, що виявляється в 

персоніфікації: Степан зупинив машину, вийшов і, набравши повні груди повітря, 

видихнув: «Погуляла земля». Говорив про землю, як про живу істоту …» 

(В. Шкляр) [268, с. 78]. Втратити землю для українця – втратити смисл буття. Це 

підкреслюють парцельовані синтаксичні конструкції із негативною семантикою 

хвилювання, тривоги, неспокою (Страшно… без землі!  (Л. Дашвар) [73, с. 186]) 

та суголосне за емоційним виявом питально-риторичне речення, у змісті якого 

актуалізується семантика втрати (Хто я буду без землі?  (Л. Дашвар) [73, с. 186]).  

Спільні етнокультурні компоненти семи слів земля і дім, потенційно 

мотивовані символічним значенням архетипу хата, що уособлює собою 

‗батьківщину, рідну землю; тепло, затишок; святість; добро й надію; материнську 

любов; захист і допомогу‘ [84, с. 825], дозволяють встановити асоціативно-

семантичні кореляти природа – земля – дім:  Можливо, ви закохаєтеся. Не в 

мене, ні, такою надією я себе не тішу. У цей дім і в цю землю. Я люблю її. Якщо у 

мене є душа, то вона тут, між цих пагорбів, лісів, у цих райських садах. 

Можливо, в озері  (В. Дрозд) [53, с. 86];  Це була наша родинна хата, що стояла 

в селі Тихий Став. «Матінко рідна, – подумалося мені, – це ж вони вже дісталися 

до мого села, і тепер ми його визволятимемо» (В. Шкляр) [269, с. 34]; В 

чудесному місці побудували ви свій дім. У такі хвилини, здається, сам Бог 

промовляє до людини красою усього сотвореного ним  (В. Дрозд) [53, с. 145].  

Любов до землі виражається в описах природи, у яких виявляються 

домінанти естетичних цінностей, в основі яких –  відчуття гармонії з навколишнім 

середовищем і з самим собою. Експлікують такі цінності в художньому дискурсі 

насамперед стилістичні прийоми. Це, зокрема, ампліфікація, парцеляція: 

…Отак заплющу очі і бачу… все-все. Кожну рибину під водою… кожну 
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пташину… І село своє… Кожну стежечку бачу, кожне деревце, кущик, 

травину… І все це разом бачу… Не окремо, а разом  (В. Шкляр) [268, с. 195]; 

порівняння: Мирон обережно перебрав з її рук в свою пригорщу те малесеньке 

диво і побачив, що це невеличка пташка, не більша за ластівку, тільки була вона 

сіра та з білою шийкою (В. Шкляр) [267, с. 93]; епітети, гіперболізація: 

…ввижається, ніби там, у глибині саду, починається якийсь казковий, небачений 

ліс з величезними деревами, з дивовижними рослинами, з дикими хащами, 

темними озерцями… Ну, не ліс, а старезний, незайманий праліс, – раптом 

сказав Стратон Митрофанович (В. Шкляр) [268, с. 180]; метафоризація: – Як 

гарно! – зітхнула Єва. – В чудесному місці побудували ви свій дім. У такі хвилини, 

здається, сам Бог промовляє до людини красою усього сотвореного ним 

(В. Дрозд) [53, с. 145]. 

Земля-мати – це дополітеїстичний образ-тотем протоукраїнців, які 

поклонялися родючій ниві, що й визначає належність української спільноти до 

хліборобського ―культурного кола‖:  То готувалися до сівби, то сіяли – мерщій, 

поки земелька проситься, кидай у неї сім’я (В. Шкляр) [268, с. 77]; …просто мій 

народ не придумав багатьох слів щодо тонкощів любовної гри, мій народ стояв 

сторчака на буряках, рачки стояв на картоплі, він убивався біля тієї картоплі, 

щоб наступної весни знов загорнути її у землю (В. Шкляр) [266, с. 167]. 

Хліборобська ідея, загалом не притаманна світовій міфології, має відображення в 

українських фольклорних сюжетах як філософія землі та праці, на основі чого 

постала така ментальна настанова, як «хліборобськість». Можемо спостерігати, як 

фольклорна алюзія відбивається в сучасному художньому дискурсі. Це, 

наприклад, мотив божої оранки – заняття богів землеробською працею: Бабуся й 

мама залишилися на кухні варити холодець (щодо холодцю – цей обряд, який 

інколи затягувався запiвнiч, залишився в пам‘яті, як таємниче священнодійство, 

акт спільної праці, подібної до язичницької оранки)  (І. Роздобудько) [198, с. 7]. 

Атрибутивні сполуки таємниче священнодійство, спільна праця, язичницька 
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оранка, що вступають в контекстуально-синонімічні відношення з культовою 

лексемою обряд, формуючи таким чином його конотативну семантику та 

наповнюючи етнокультурним змістом, засвідчують, що й сучасному українцеві, 

що сповідує моральні почуття і потребує внутрішньої розмови з Богом, не 

властиві зовнішня побожність і формалізм обряду. Попри те, що композит 

священнодійство є практично абсолютним синонімом до лексеми обряд, оскільки 

вони пов‘язані спільною архісемою ‗сукупність установлених звичаєм дій, 

пов‘язаних з виконанням релігійних настанов‘ [221, Т. 5, с. 574], основа священний 

формує оцінну семантику на основі аксіологічного змісту ‗який має божественну 

силу‘[221, Т. 9, с. 106], що посилюється семами ‗не висловлений, не виявлений 

зовні, затаєний, незбагненний‘ [221, Т. 10, с. 114], наявними в конотативному 

макрокомпоненті лексеми таємничий. 

2.2.5. Лексико-семантична група «Демократичність». 

Національно значущими для українців, особливо в періоди піднесення 

національної ідеї, є такі цінності, як патріотизм, почуття національної гордості, 

виплекані на демократичних принципах організації суспільного (для українців – і 

родинного) життя, що у своєму національному вияві не завжди поділяються 

представниками інших народів. Свого часу Дмитро Донцов, характеризуючи 

тенденції літературного процесу першої половини ХХ ст., зауважував, що 

«…власне емоції, зв‘язані з життям і боротьбою, лишилися поза овидом нашої 

літератури, опертої на культ непорушної «краси» [80, с. 65]. На відміну від 

літератури першої половини ХХ ст., сучасний художній дискурс став тією 

площиною, де активно пропагується генетично й історично успадкований 

сучасниками козацький демократизм, який виявляється в таких етноментальних 

рисах, як авантюризм, завзятість, динамізм, відчайдушність, свободолюбство, 

дипломатизм, рівноправність чоловіка та жінки.  

Патріотизм українців розкривається найповніше в періоди національно-

визвольних змагань і проявляється в здатності до завзятої боротьби з ворогом, у 
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войовничому настрої. Попри те, що семантиці лексем війна, бій загалом 

притаманна негативна конотація, контекстуально вони виражають позитивну 

суб‘єктивну оцінку, що експлікується, зокрема, лексемами з позитивною 

емоційною конотацією, як-от: радість, серце, співало, втіха, оцінне значення яких 

інтенсифікується емотивними дієслівними словосполученнями: …в очах 

розвиднялося, трусить тобою зсередини, місця собі не знаходиш: Досі не можу 

собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в 

усьому тілі, мовби жива істота… Серце співало, в очах розвиднялося, лоскіт 

бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай там 

навіть узавтра, то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою 

зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною, кожного з нас постигала ця 

втіха, тільки всяк переживав її по-своєму (В. Шкляр) [265, с. 10]. Козацький 

авантюризм підкреслюється контамінацією фразеологічних виразів очі горіли 

лихим вогнем (очі горіли + горіли вогнем + лихим вогнем); порівняння походжав, 

як півень, фразеологічно зумовлене значення якого передає семантику хоробрості 

й бадьорості, підкреслює здатність до інколи необдуманих, але щирих вчинків, до 

‗заздалегідь ризикованих дій, розрахованих на випадковий успіх‘ [221, Т. 1, с. 8]: 

Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав-

насвистував, а той сидів непорушно – тільки очі горіли лихим вогнем (В. Шкляр) 

[265, с. 10]. Сміливість вояків, наприклад, передається як метафоричне 

заперечення страху, що асоціативно співвідноситься із надією як з чимось 

бажаним, потрібним, приємним, тобто сподіванням на перемогу та звільнення від 

агресорів: Ні, не було у нас зовсім страху, він звітрився разом з надією, бо коли в 

чоловіка уже й надія пощезла, то який може бути страх?  (В. Шкляр) [265, 

с. 10]; гіперболізується в зіставленні сам і ворожа лава, підкреслюється літотою 

секунда, при цьому авторська позитивна оцінка цієї якості посилюється за рахунок 

подвійного заперечення не … ані: І, йдучи на свій рішенець, не вагався ані секунди 

… він сам розвернув її наопач і помчав назад, щоб розсіяти ворожу лаву зі свого 



 
 

101 
 

вірного «люйса» і визволити Петра й Павла (В. Шкляр) [265, с. 17]. Народно-

поетичні ремінісценції відчуваються в змалюванні жінки-воїна: У бою, казали 

хлопці, це була сатана, вона рубала з обох рук, ординські голови сипалися, як 

кавуни, і в найгустішій ворожій лаві за нею залишалася кривава просіка. Ворон 

мало йняв тому віри, бо яка могла бути диявольська сила в тендітному тілі 

дівчини, хай і гінкому та пружному, але все-таки дівочому тілі, ліпленому не для 

того (В. Шкляр) [265, с. 19]. Отже, в одному контексті органічно поєднуються 

різні стилістичні прийоми: порівняння – сатана; сипалися, як кавуни; гіпербола – 

рубала з обох рук, найгустіша лава; метафоричний епітет – кривава просіка; 

антитеза – диявольська сила – тендітна дівчина. 

Демократичність, національні корені якої ґрунтуються на козацьких 

традиціях, проявляється не лише як мужність, завзятість, свободолюбство, 

войовничий романтизм, але й фаталізм. У зв‘язку з цим привертає увагу семантика 

слова доля, денотативне значення якої – ‗хід подій, збіг обставин, напрям 

життєвого шляху, що ніби не залежать від бажання, волі людини‘ [221, Т. 2, 

с. 360], а етнокультурне значення є символічним, оскільки доля сприймається як 

символ Вищої Сили, Бога, щастя, талану і водночас – лиха, горя, біди, нужди, 

злиднів, неминучості, невідворотності [84, с. 236]. На основі дуального 

сприйняття світу, що посилюється беззаперечною вірою в надземні сили й Божу 

волю, формується релігійний фаталізм  як віра в наперед визначену, невідворотну 

долю: Здавалося, що якийсь фатум висить наді мною (Ю. Винничук) [38, с. 33]; 

Тоді я згадав, що вона щось говорила про острівець на Погулянці, де мало б 

відбутися наше самогубство. Ну що ж, свій хрест я донесу до кінця 

(Ю. Винничук) [38, с. 152]; Батьківщину слід любити за щось інше, тільки не за 

те, що ані від тебе, ані від неї не залежить: місце ж народження належить до 

вибору Фатуму  (А. Любка) [148, с. 23]; Кирилиця, кара Божа. Мова, якою ми 

думаємо, у матеріальному світі виражена кирилицею, і саме в таких візерунках 

ми бачимо навколишню дійсність. Це наш фатум, від якого не втекти 
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(А. Любка) [148, с. 87];  Але й тут люди є люди, є хворі і є здорові, ті, що чекають 

вироку долі, і ті, що прийшли їх одвідати цього світлого суботнього дня 

(В. Шкляр) [268, с. 222]; Доля лукава до нас. Хоча б не втратити того, що є 

(В. Шкляр) [265, с. 264];  Вона вдивляється на денце чашечки і каже, що наді 

мною висить фатальний Сатурн…..; … довірено‚ може‚ й не самим Господарем‚ 

а волею випадку» (В. Шкляр) [268, с. 26]; Зла доля закинула мене в чужі краї, я 

лишилася без грошей і без надії  (Л. Дашвар) [72, с. 269];  Помре, доню. Така йому 

доля (Л. Дашвар) [73, с. 152]. Актуальний смисл слововживнь фатум, 

самогубство, свій хрест, кара Божа, вирок долі, лукава доля, воля випадку, 

фатальний Сатурн виявляється в емоційному песимізмі, значення якого 

співвідноситься із ‗світосприйманням, перейнятим смутком, безнадією, зневірою в 

успіх, у краще майбутнє‘ [221, Т. 6, с. 341]. Цікавим з погляду формування 

семантичного контексту є поєднання слів фатальний і Сатурн. Сема ‗неминучий, 

невідворотний‘ [221, Т. 10, с. 569], що закріплена за денотативним 

макрокомпонентом значення лексеми фатальний, актуалізує символічне значення 

орконіма Сатурн, який, будучи богом землеробства, персоніфікує образ Часу, але 

не божественного – вічного, абсолютного, нескінченного та безперервного, а 

земного – кінечного і тлінного, що також підкреслює абсолютну віру в 

невідворотність долі як волі Божої.  

Демократичні традиції вплинули на формування морального обличчя 

української нації, що виявилося в таких ціннісних установках, як порядність і 

чесність, які вербалізуються лексемами полярної оцінки правда – брехня, 

семантика яких розгортається в таких мікроконтекстах:  Хай мене грім поб’є, якщо 

брешу  (В. Шкляр) [268, с. 19];  Я брехати не вмію, кажу, як є  (В. Шкляр) [268, с. 

19];  Ви їх своїми брехнями заведете під дурного хату  (В. Шкляр) [265, с. 50];  Я, 

Шельменко-денщик, будучи сказать, не люблю неправди опущ хріну, правдою 

живу на світі  (В. Шкляр) [265, с. 56]. Суб‘єктивна оцінка осуду неправдивих дій 

проявляється в семантиці фразеологізмів хай мене грім поб‘є, заведете під дурного 
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хату, не люблю опущ хріну, правдою живу, що знову ж таки підкреслює 

етноментальну цінність цих рис характеру українців, про яких мовиться: Звиклі 

дотримувати свого слова, виховані на лицарській честі (В. Шкляр) [268, с. 176]. 

У контекстах, де описується така негативна риса характеру, як заздрість, 

спостерігаємо семантику осуду, що створюється таким стилістичним тропом, як 

антитеза, яка виступає засобом сарказму: Бабуся перехрестилася, чи то 

осуджуючи, чи благословляючи їх, і позаздрила, що в часи її молодості такого не 

водилося: де ж це видано, щоб дівка першою на шию парубкові чіплялася 

(В. Шкляр) [268, с. 59]. Контекстуальну семантику осуду спостерігаємо також у 

випадках оцінки такої риси, як пристрасть до збагачення, що реалізується 

вживанням просторічної (пейоративної) лексики (Оприщенко – чоловічок 

злостивий і заздрісний, хоч, здавалося б, що йому іще треба? Та он тільки в самої 

Оприщенчихи, цієї надутої ропухи, у вухах і на пальцях стільки добра, що 

вистачило б спокійно доживати віку. Ох, народ, скільки не пхай у пельку, а дна 

немає  (В. Шкляр) [268, с. 140]); фразеологізмів  (Але Платашу байдуже, від кого 

та сила і ті гроші, які платить йому Гаркуша. Головне, що гроші добрі. На 

жодній роботі такі гроші і не снилися б йому. А гроші не пахнуть … той 

нахапався зелененьких, їздячи по світах, як пес бліх...  (В. Дрозд) [53, с. 16]). 
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Висновки до другого розділу 

Етноментальний компонент – це непредметна, поняттєва  сема у значенні 

слова, що передає емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, 

етнокультурні коди, життєвий досвід носіїв національної мови. Етноментальний 

компонент може виявлятися на рівні денотата слів-реалій, на рівні конотата, що 

властиво для фонової лексики та слів-символів.  

Етноментальний компонент актуалізується в межах тексту/дискурсу, 

оскільки він, як і будь-який конотативний компонент, є частиною прагматичного 

макрокомпонента: смисли, що його утворюють, виникають у результаті 

функціювання, використання мовного знака. На відміну від конотацій, які є 

відтворюваними і стійкими, етноментальний компонент може реалізуватися в 

комунікативному акті на рівні потенційних сем, які формуються контекстом і 

виявляються в контексті, при цьому слова можуть набувати додаткових значень, 

не зафіксованих у словниках. У такому випадку говорять про смислове або 

контекстуальне значення слова, що відображає зв‘язок між словами і передбачає 

актуалізацію під впливом контексту тих або інших нюансів смислу. 

Утворення актуального в межах художнього дискурсу смислу слова являє 

собою семне варіювання значення, яке полягає в актуалізації комунікативно 

релевантних компонентів системного значення слова, етноментального зокрема, 

який може виникати на денотативному й конотативному рівнях за умов 

функціонування слова в етнічно забарвленому контексті та завдяки розгалуженій 

мережі асоціативно-образних зв‘язків, що виникають за наявності 

етнокультурного досвіду інтерпретатора повідомлення.  

Лексичні засоби експлікації українських ментальних рис у художньому 

дискурсі на основі інтегральної семи ‗cукупність визначальних властивостей, 

ознак, типові риси‘ об‘єднано в лексико-семантичне поле «Риси української 

ментальності». Ядерна зона базової лексеми серце охоплює кілька синонімічних 

рядів із домінантами серце, почуття, душа, індивід, дух, Бог, воля, мужність, що 
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дозволило виокремити такі лексико-семантичні групи «Кордоцентричність», 

«Сентиментальність», «Сакральність», «Антеїзм», «Демократичність».  

Контекстуальна сполучуваність лексеми серце засвідчила, що в сучасному 

художньому дискурсі переважає традиційне її слововживання, яке ґрунтується на 

актуалізації денотативних і конотативних  сем, закріплених узуально. Актуальний 

смисл лексеми підкреслює емоційність, чуттєвість, значну роль інтуїції у 

світосприйманні, перевагу чуттєвого над раціональним у пізнавальному досвіді, а 

також емоційний песимізм, що визначає споглядальну пасивність українців. 

Референтне значення ядерної лексеми виявляється через оказіональні вербальні 

асоціації, зафіксовані у стилістичних тропах, посилюється фразеологічними 

одиницями із соматичним компонентом серце, розкривається стилістичними 

синонімами, які актуалізують потенційні семи базового слова, формують його 

етнокультурний смисл.  

Сентиментальність у художньому дискурсі виражається лексемами на  

позначення емоцій і почуттів. Семантика радості передається однойменним 

експресивом та його контекстуальними синонімами, актуальний смисл яких 

відповідає їх узуальним семам. Етноментальну специфіку цієї емоції, а саме 

почуття оптимізму, формує асоціативне розширення значення лексеми радість на 

основі контекстуальних зв‘язків зі словами з позитивною оцінною семантикою: 

сміятися, усмішка, віра, надія, шанс, істина. Синонімічний ряд печаль – туга – 

журба – нудьга – втома – смуток – тривога – біль – смерть та відповідні 

контекстуальні асоціати виражають семантику суму як негативної емоції, 

скерованої в минуле, що заперечує перспективу досягнення мети. Кількісно 

репрезентанти цієї емоції представлені значно ширше, ніж ті, що репрезентують 

емоцію радості: 23 і 7 одиниць відповідно. Це підтверджує перевагу відчуття 

невизначеності, очікування негативних подій, розчарування і втрати, закладених у 

генетичній пам‘яті українців і зумовлених культурно-історичними умовами 

становлення нації. У межах цієї групи домінують лексеми, етноментальний смисл 
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яких виражається словотвірними засобами, зокрема суфіксами оцінної семантики 

– демінутивно-меліоративними й аугментативно-пейоративними.  

Прагматика демінутивної лексики полягає у вираженні позитивної 

суб‘єктивної оцінки; у стилізації оповіді під народнопоетичну творчість; у 

здатності формувати негативну оцінку презирства, зневаги, осуду, надавати 

повідомленню іронічної, саркастичної тональності, виступати засобом створення 

комічного ефекту. Демінутивні лексеми є засобом створення атмосфери 

доброзичливості, ніжності, що найвиразніше передається у формах звертання.  

Релігійність українців експлікується лексемами віра, Бог, Матір Божа, Ісус 

Христос, любов, душа та їхніми контекстуальними вербальними асоціатами, що 

входять до лексико-семантичної групи «Сакральність». Семантика і 

сполучуваність ключових лексем розкривають морально-етичні та світоглядні 

установки, узагальнено позначувані словами Добро і Зло, при цьому заперечують 

абсолютне протиставлення Бога і Диявола оскільки демонічний світ не 

сприймається як сила, здатна протистояти добру, втіленому в образі Царства 

небесного. Це виявляється в художньо-естетичній прагматиці демононімів чорт, 

сатана, диявол, етноментальний компонент їхніх значень актуалізується в 

стилістичних тропах, найбільш продуктивними з яких є порівняння й антитеза.  

Експлікація дохристиянських вірувань, традицій, звичаїв, віри в 

надприродні сили реалізується словами-символами (ластівка, ворон, сова, кінь, 

коса, ключ тощо), орконімами (відьма, біс, вовкулака, добрий дух, Щедрик тощо) 

та лексемами, яким притаманна магічна функція, що відбиває почуттєво-образну 

форму міфологічного мислення: чари, чаклунство, ворожити, знахар, ворожбит, 

характерник тощо. Отже, художній дискурс фіксує симбіоз християнського й 

міфологічно-язичницького світосприймання українців: надмірна побожність, 

практична простота віри, що виявляється через зв‘язок з обрядовістю, акцент на 

жіночому мотиві в духовному досвіді. Етноспецифічний символізм Богородиці 

виявляється в тому, що вона уособлює ідеал жінки-матері, її безмежну любов до 
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дітей, а також культ жінки в українській родині, при цьому в художньому 

контексті, як вияв традиції українського релігійного естетизму, в один ряд стають 

лексеми мати, дружина, кохана, богиня. 

Складники лексико-семантичної групи «Антеїзм» експлікують 

етноментальну настанову «хліборобськість», яка загалом не притаманна світовій 

міфології, проте відображена в українських фольклорних сюжетах як філософія 

землі та праці. Фольклорна алюзія відбивається в сучасному художньому дискурсі 

лексемами язичницька оранка, сівба, земля, дім, природа. Смислові домінанти 

естетичних цінностей, в основі яких любов до природи, відчуття гармонії з 

навколишнім середовищем і з самим собою, актуалізуються такими 

стилістичними засобами, як епітет, семантична ампліфікація й гіперболізація.  

Національно значущі для українців цінності – патріотизм, почуття 

національної гордості, що ґрунтуються на демократичних принципах організації 

суспільного і родинного життя, на козацьких традиціях, репрезентовані 

складниками лексико-семантичної групи «Демократичність», семантика яких 

узагальнює етноментальні уявлення про мужність, завзятість, свободолюбство, 

войовничий романтизм і водночас фаталізм і невідворотність долі, зумовлені тим, 

що спорадичне захоплення національною ідеєю після невдачі призводить до 

соціальної пасивності. Морально-етичні настанови українців порядність і чесність 

вербалізуються лексемами полярної оцінки правда – брехня, семантика яких 

розгортається через суб‘єктивну оцінку осуду у фразеологізмах, актуалізується 

стилістичним прийомом антитези.  

Виявлені на матеріалі лексикографічних джерел семантичні поля базових 

лексем на позначення ментальних рис по-різному екстраполюються на лексичну 

організацію художніх текстів. Семантика базового слова розширюється за рахунок 

множини конкретних дискурсивних (авторських) асоціатів, зумовлених 

хронологічними параметрам тексту, характером відтворюваної дійсності, 

культурним тлом описуваної епохи, концептуальною основою твору, а також 
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індивідуальним лексиконом автора. Фонова культурна інформація, що міститься в 

семантичній структурі мовних репрезентантів ментальних рис на рівні їхніх 

потенційних сем, актуалізується в художньому тексті згідно з авторською 

прагматикою і призводить до виникнення семантико-стилістичних асоціатів, 

розкриває специфічні для українського етносу прояви універсальних ціннісних 

настанов. 

Структура, обсяг і змістове наповнення вибудуваних лексико-семантичних 

груп ілюструють динаміку лексико-семантичного поля «Риси української 

ментальності», що узагальнено відображена в рисунку 2.1. Статистичні дані 

показують, що в художньому дискурсі однаковою мірою актуалізуються такі риси 

української ментальності, як кордоцентричність, сентиментальність, сакральність, 

дещо менше мовних репрезентантів любові до землі, «хліборобськості» українців. 

Відтак в українській ментальності переважають етнічні риси. Проте домінування 

мовних засобів, що експлікують демократичні цінності як вияв політичної 

культури, засвідчує тенденції до ідеологізації художнього мовлення згідно з 

концепцією розвитку української національної ідеї, яка виявляється в патріотично 

налаштованому художньому дискурсі.  

 

 

Рис. 2.1.  Динаміка лексико-семантичного 

поля «Риси української ментальності» 
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РОЗДІЛ 3 

ХУДОЖНЬО-ПРАГМАТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ  

МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

 

 

3.1. Дискурсивна реалізація етноментальної опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ» 

 

 

3.1.1. Аксіологічна дихотомія «свій  – чужий»: етимологія, 

семантика, прагматика.  Вивчення симбіозу власне мовних і культурних 

явищ дозволяє осмислити специфіку ментальності етносів, принципів 

відображення в мові національних картин світу. Через призму етнічної культури 

людина формує особливий образ навколишньої дійсності, сприйняття якої, за 

Ю. М. Лотманом, починається з розподілу світу на внутрішній (свій) і зовнішній 

(їхній) [147]. Інтеграційні процеси глобалізують культуру, стирають відмінності в 

її національних проявах, послаблюючи межі «свого» й «чужого». Отже, виникає 

проблема збереження народних культур і традицій, а відтак актуалізується 

значущість опозиції «свій – чужий», зокрема в художньому дискурсі. Автори 

етнолінгвістичних студій [92; 212; 174, 175; 181; 100; 102] вважають опозицію 

«свій – чужий» одним із найвагоміших складників етносвідомості, критерієм, що 

визначає самобутність нації, засобом реалізації культурної ідентичності 

української спільноти. Ця універсальна категорія виконує етнодиференційну 

функцію, що виявляється в протиставленні етнічної специфіки різних народів 

(наша культура – їхня культура, наш менталітет – їхній менталітет), та водночас 

етноінтеграційну – сприяє усвідомленню єдності своєї нації (усвідомлення певною 

групою себе як «своїх», на відміну від «чужих») [106, с. 174].  

Дихотомія «свій – чужий» є динамічним дискурсивним утворенням і 

невід‘ємним складником образної системи художнього твору. Характерною 
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особливістю такої опозиції, як наголошує О. Г. Олійник, є її зв‘язок з категорією 

оцінки. Дослідниця акцентує на тому, що один із членів опозиції – у нашому 

випадку «свій» – виступає як носій позитивного начала, тоді як інший – зокрема 

«чужий» – є втіленням негативного. При цьому значення оцінки може змінювати 

свою полярність на діаметрально протилежну: «Особливість цієї опозиції полягає 

в тому, що вона не є абсолютною, а відносною, так би мовити, «рухливою»: «свій» 

змінює знак і стає «чужим», «чужий» «привласнюється», друг перетворюється на 

ворога» [257, с. 467]. Проте будь-які семантичні протиставлення, незалежно від 

контексту, зберігають за собою найбільш характерну ознаку опозиції, зафіксовану 

в етнічній, соціальній, міфологічній свідомості. Відтак семантичну опозицію «свій 

– чужий» можна вважати «ціннісною шкалою», за допомогою якої дається оцінка 

різним соціокультурним проявам життєдіяльності людини відповідно до 

етноментальних уявлень про систему норм та цінностей. За народною традицією 

антиномія «свій – чужий» є синонімічною до «свій – ворожий»: «один із членів 

такої опозиції є носієм позитивного начала, а інший – негативного» [100, с. 117]. 

Означена опозиція ґрунтується на аксіологічному протиставленні: «свій» 

розташовується на шкалі «добре», «правильно», тоді як «чужий» – на шкалі 

«погано», «неправильно».  

Показниками належності певного факту художньої реальності до емоційно-

ціннісної сфери «свій» або «чужий» у тексті можуть бути відповідні мовні 

маркери. Репрезентантами названої семантичної опозиції є одиниці 

прагматичного, словотвірного, синтаксичного й текстового рівнів. Проте 

пріоритет однозначно закріплено за одиницями лексичного рівня. Засоби 

вербалізації означеної опозиції можна об‘єднати у дві групи: синтагматичні 

(контекстні/дискурсивні) – семантика розкривається в процесі розгортання 

дискурсу; парадигматичні (семантичні) – передбачають наявність семантики 

«свого – чужого» як культурного компонента лексичної одиниці.  
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Мовними репрезентантами ментальної опозиції «свій – чужий» у 

художньому дискурсі виступають одиниці лексичного рівня, передусім лексеми 

свій і чужий. Звернення до етимологічних словників [85; 249; 272; 273] дозволило 

встановити спільнослов‘янське функціювання лексеми свій (порівняймо, укр. свiй, 

своя, своє, блр. свой, давн.-руськ., ст.-слов. свои, болг. , сербохорв. 

свo jе, словен. svoj, svója, чеш. svuj, svoje (svá), svoje (své) тощо) як 

присвійного займенника, що вказував на приналежність особі та констатував 

певну її особливість. Г. О. Крилов вказує на індоєвропейську природу аналізованої 

лексеми [272]. М. Фасмер доводить, що праслов‘янське *svojь споріднене із 

давньо-прусським swais, swaia «свій», давньоіндійським svayám «само», svas та 

готським swēs «свій/власний» [249]. М. М. Шанський згадує про те, що 

давньоруське свой є суфіксальним похідним від тієї ж основи, що й «свобода» 

[273]. Про це говорить також  Г. О. Крилов: «Свобода – спільнослов‘янське слово, 

що має ту ж основу, що й особа, свой» [272, с. 355]. Етимологічний словник 

української мови фіксує зв‘язок із індоєвропейським *su – «рід, народжувати» [85, 

Т. 5, с. 194] Українське свій є твірним для свійський/ свійня – «свояки»; своєщина – 

‘своє власне господарство або майно‘, своїна – ‘родина; рідня‘, свояк, своякиня, 

своятина, свояцтво, своячениця, що передають родинні стосунки «родинність»; 

своящина – «батьківщина»; своїти – «приборкувати; присвоювати», своїтися – 

«ріднитися» [ЕСУМ, Т. 5, с. 194]. «Свій» первісно є виявом ідеї кровного 

споріднення певної групи осіб, у межах якої людина усвідомлює свій соціальний 

статус як «вільний від народження, вільний за народженням» і протиставляє себе 

«іншим» – «чужим, ворогам, рабам» [15]. Таке твердження може мати місце, 

оскільки й сьогодні рідні люди a priory оцінюються як «свої», а усвідомлення 

свободи проявляється у праві вільного вибору, дій, слова тощо. Отже, 

вибудовується логічний ланцюжок: «свої» – «своя група» – «вільні».  

На сучасному етапі функіювання української мови лексема свій уживається 

як присвійний займенник у значенні ‘який належить собі, який є у себе‘, 
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‘властивий собі‘і корелює зі значенням слів особистий, самостійний, власний; 

крім того, реалізує такі семи, як ‘дружні, близькі стосунки; мати щось спільне, 

бути пов‘язаним чимось спільним; особливий, своєрідний, не чужий, рідний, 

вітчизняний; належний відповідний‘ [221, Т. 9, с. 82]; ‘рідний ‘ [173]; ‘земляк, 

односелець, свояк‘ [69]. 

Про наявність потенційних сем, у яких можуть актуалізуватися елементи 

української ментальності, свідчить активне функціювання цього слова як 

компонента фразеологізмів, що акумулюють культурно-історичний світогляд 

українського етносу. Словник фразеологізмів [252] наводить 217 стійких 

сполучень з компонентом свій. Наприклад, фразеологізм зрошувати своїм потом 

землю, що означає докладати багато зусиль, праці, обробляючи землю, фіксує 

«укоріненість» українців у місцевість проживання, любов до землі, або антеїзм, та 

надзвичайну працьовитість, як-от: своїм горбом брати (наживати) – ‘важкою 

працею, важкими зусиллями‘. У фразеологізмі зросити своєю кров‘ю землю, тобто 

‘бути пораненим або вбитим, борючись за кого- або що-небудь, відстоюючи 

щось‘, криється волелюбність українців. Такі риси, як емоційність, 

сентиментальність закладені у стійкому вислові виливати свою душу 

(‘висловлювати, виявляти свої почуття, переживання‘), а хазяйновитість і 

порядність –  у фраземах не сунутися зі своїми козами на торг (‘не встрявати в 

щось, не виявляти небажану цікавість, ініціативу‘); держатися свого берега (‗не 

братися не за свої справи, знати свою справу, пильнувати свого‘); ‗самостійність 

(індивідуалізм)‘– іти на свій хліб (‗починати жити на власний заробіток‘); на 

своєму слові стояти (‗дотримуючись якої-небудь позиції, відстоювати свої 

погляди, дії тощо‘); жити своїм розумом (‗дотримуватись у житті власних 

поглядів, переконань‘) та інші. 

Ментальну категорії «свій» експлікують не тільки ядерна лексема свій, але й 

інші, у семантичній структурі яких містяться названі вище семи, мотивовані 

денотативним значенням ‗належний собі, властивий комусь/чомусь‘ і які 
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потенційно на основі асоціативних смислових зв‘язків утворюють синонімічні 

конструкції з домінантою свій. За Практичним словником українських синонімів 

[103] виокремлено лексеми з такими спільними семами [221, Т. 9, с. 82]:  

 ‗належить собі, є в себе, торкається безпосередньо себе, стосується себе‘: 

свій, особистий, власний, приватний, не чужий;  

 ‗здійснюваний, виконуваний самою особою‘: особистий, самостійний; 

 ‗є особистим майном, власністю‘; власний, свій, особистий; 

 ‗перебуває в родинних, дружніх або інших близьких стосунках‘: 

близький, ближній, рідний, дружній, товариський, любий, кровний, кревний, 

сердечний; 

 ‗пов‘язаний місцем постійного проживання‘: близький, ближній, 

сусідній, суміжний, прилеглий, недалекий, вітчизняний, найближчий, поблизький; 

 ‗пов‘язаний спільною працею, спільними переконаннями‘: товариський, 

громадський, дружній, братерський, братній, приязний, дружелюбний, 

споріднений, подібний, схожий, зрозумілий, сприйнятливий, слушний, 

справедливий, улюблений; 

 ‗властивий тільки цій особі, цьому предметові‘: особливий, своєрідний, 

характерний, винятковий, питомий, питоменний, властивий, притаманний, 

самобутній, природний, не іноземний, не запозичений, не чужий, рідний, 

самостійний, осібний, власний, незалежний, вільний. 

Семантичне поле лексеми свій засвідчує, що в українському словнику 

зафіксовано таку рису української ментальності, як індивідуалізм, закладений ще 

землеробством, що виявляється в семантиці належності собі (особі) майнової 

власності. На користь наших узагальнень свідчить той факт, що семантичне поле 

лексеми наш, якій також властива семантика присвійності, є значно вужчим, 

зокрема фразеологічний фонд, що є репрезентантом первісних етноментальних 

уявлень, із цим словом представлений значно менше в кількісному плані. Зокрема, 

у Фразеологічному словнику української мови нами зафіксовано лише 14 таких 
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фразем (порівняймо, з лексемою свій – 217). Зауважимо, в окремих випадках 

семантика ‗свій‘ і ‗наш‘ перетинається, як-от: наш – ‗перебуває в родинних, 

дружніх, близьких стосунках з нами; належить до одного колективу, товариства; 

близький до нас своїми поглядами, переконаннями, уподобаннями‘ [221, Т. 5, 

с. 238]. У семантиці лексеми свій  виявляється й така ментальна риса, як 

колективізм: родинні, дружні стосунки, спільні праця, інтереси, переконання, 

спільна територія. Таке поєднання індивідуалізму, властивого ментальній 

орієнтації Заходу, і східного колективізму зумовлено геополітичним чинником і 

«всесвітньо-історичною місією українського етносу, як Матері-Берегині 

європейської цивілізації, … як буфера між двома типами цивілізацій – західної, 

європейської та східної, мусульманської» [222]. Свого часу І. С. Нечуй-

Левицький, розкриваючи принцип національності нових літератур, наголошував 

на землеробському індивідуалізмі українця: «Принцип особисті – то національний 

український принцип. Людська особа на Україні не любить щезати в іншій чужій 

особі, нізащо в світі не одкажеться од свого Я, і хоч буває часом придушена, але 

вона не буває задушена…» – і водночас підкреслював його демократизм: 

«Особость на Україні дуже розвинута, не тоне ні в громаді, ні в сім‘ї… Українська 

громада … любить і виносить власть збірну, власть цілої громади, а не одного 

чоловіка» [169, с. 73–74].  

Лексема чужий за походженням сягає праслов‘янської мови *tjudjь і 

вважається запозиченою із готської Þiudа «народ» [249, 273], що і пояснює 

принцип «чужий»: «для слов‘ян германські народи були передусім чужим 

народом» [15, с. 238]. Отже , форма і зміст стародавнього слов‘янського слова 

tuzdi підтверджують, що терміном *teuta характеризувалися германські народи в 

очах своїх слов‘янських сусідів. Припускають, що етимологічно слово чужий 

*tjudjь пов‘язане із чудь – давньоруською назвою естів, а також інших 

неслов‘янських (прибалтійсько-фінських) племен, що жили на землях Новгорода 

Великого, на підставі спорідненості з готським Þiudа «народ» (давньоірландським 
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tuoth, литовським tautä – ‗народ, люди, населення нація‘, латиським täuta – ‗народ, 

чужа земля, чуже село‘, німецьким *diutisc – ‗народний‘) [ЕСУМ, Т. 6, с. 351–352]. 

Отже, чужим називали слов‘яни те, що притаманне іншому народу. Відповідно до 

словника І. І. Срезнєвського [226], давньоруське слово чужий (щужий) 

тлумачиться як ‗чужий‘, ‗чуждий‘, ‗злодій‘, ‗нечестивець‘, ‗огидний‘. Спільна для 

всіх слов‘янських мов специфіка семантичної структури похідних, що утворюють 

лексичні гнізда з коренем чуж- / чужд- являє собою комплекс взаємопов‘язаних 

значень: ‗чужий – чуждий – ворожий – поганий‘ [249], які позначені негативною 

оцінною конотацією.  

В українській мові первісно закріпилися такі значення за лексемою 

чужд/чужий: ‗належний комусь іншому, не власний, не свій, іноземний‘. 

Українське чужий є твірним для таких лексем, як чужак, чужинний, чужинець, 

іноземець, чужина, чуждатися (цуратися), очужілий [85, Т. 6, с. 351]. На етапі 

сучасного функціювання лексема чужий може реалізуватися в значенні ‗належний 

комусь іншому, не власний, не свій‘, ‗не властивий кому-небудь, незвичний за 

виявом‘; ‗не пов‘язаний з ким-небудь родинними зв‘язками», «не пов‘язаний 

спільністю умов життя, праці‘, ‗не є батьківщиною або місцем постійного 

проживання для кого-небудь‘ [221, Т. 11, с. 377; 173], ‗незрозумілий, дивний‘, 

‗далекий‘, ‗непричетний‘, ‗іноплемінний‘ [69]. Окремі із названих сем 

актуалізуються у фразеологізмах з компонентом чужий. Загалом виявлено 43 такі 

стійкі словосполучення (порівняймо, з лексемою свій – 217).  

У таких фразеологізмах зафіксовано прояви інтровертності, тобто 

замкненості в обмеженому соціальному просторі, несприйняття невідомого, 

намагання уникнути небезпеки. Семантика чужинності може актуалізуватися на 

поверхневому рівні фразеологічного значення: під (попід) чужим тином – ‗між 

чужими людьми, серед чужих людей‘. Порівняймо: тин у тин жити – ‗бути 

сусідами; жити поруч, по сусідству‘. Лексема чужий  у такому випадку об‘єктивує 

негативно-оцінне ставлення до соціально зумовленої ситуації, яка може статися із 
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людиною, що з певних причин втрачає зв‘язки з родиною, з власною оселею, 

землею, наявність яких пропозиційно виражається в позитивно маркованій 

лексемі свій. Аналогічно негативну оцінну семантику чужинності розкриває 

соціальний контекст фразеологізму чужі дворища топтати – ‗блукати, тинятися 

по чужих дворищах‘. На культурно-когнітивному й асоціативно-образному рівнях 

лексема чужий може виступати як морально-етичний оцінний маркер: чужими 

руками жар загрібати – ‗непорядно користуватися результатами чужої праці‘; 

їсти чужий хліб – ‗жити на чиїх-небудь харчах, не працюючи; жити з праці 

інших‘; ховатися (сховатися) за чужу спину (за чужі спини) – ‗ухилятися від 

виконання якого-небудь обов‘язку, від відповідальності, перекладаючи все на 

когось‘; сідати (сісти) в (на) чужі сани – ‗займати невідповідне місце на службі, в 

суспільстві тощо‘; носити / понести сміття під чужу хату – ‗розголошувати 

кому-небудь про те неприємне, що відбувається в родині, в колективі‘. У такому 

контексті актуалізується денотативна сема ‗належний комусь іншому, не власний, 

не свій‘, що сама по собі негативної оцінки не виражає, проте посилює закодоване 

у фразеологізмах негативне ставлення до соціальної ситуації, яка суперечить 

уявленням українців про мораль. У фразеологізмі не сунь (не тикай, не потикай, 

не пхай ) носа до чужого проса (у чуже просо) – ‗не втручайся в чужі справи; не 

втручайся куди не слід‘ – заперечна наказова форма дієслова пом‘якшує 

негативно-оцінне ставлення і перетворює на оцінно-попереджувальне: 

контекстуально чужий актуалізує певною мірою сему ‗ворожий‘(небезпечний). У 

наведених прикладах спостерігаємо переважно аксіонально-негативну узуальну 

оцінку, що виникає внаслідок поєднання раціонального (інтелектуального-

логічного) й емоційного ставлення до тієї чи іншої ситуації.  

Репрезентантами етноментальної специфіки семантики чужинності, крім 

власне лексеми чужий виступають слова, семантичні компоненти яких 

безпосередньо, або потенційно на основі смислових асоціацій пов‘язані зі 

значенням ‗належний комусь іншому, невластивий комусь/чомусь‘. За 
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Практичним словником синонімів української мови [103] виокремлюємо лексеми 

з такими спільними семами [221, Т. 11, с. 377]: 

 ‗належний комусь іншому‘: не власний, не свій, не наш; 

 ‗здобутий, зароблений не своєю і працею, не своїми зусиллями‘: чужий; 

 ‗не пов‘язаний з ким-небудь родинними зв‘язками‘: нерідний, бездомний, 

безхатній, безпритульний; 

 ‗який не перебуває в близьких взаєминах з ким-небудь, не пов‘язаний 

спільністю умов життя, праці‘: сторонній, чужий, не свій, незнайомий, ні сват ні 

брат; 

 ‗властивий чомусь зовсім іншому‘: чужорідний, невластивий, 

непритаманний, невідомий, нехарактерний, непитомий; 

 ‗який не є батьківщиною або місцем постійного проживання для кого-

небудь‘: чужина, чужениця, чужий край, чужий світ, чужоземщина, чужа 

сторона, чужанина, далекий світ, закордон, зарубіжжя, чужі люди, за морем, за 

океаном;  

 ‗який стосується іншої держави, країни, іншої місцевості‘: чужий, 

чужосторонній, чужинецький, чужинний, чужодальній, іноземний, невідомий, 

незнайомий; чужак, чужинець, прихідько, зайда, заброда, новак, прихода, 

іноземець, німець іммігрант, переселенець, вигнанець; ненаський, нетутешній, 

немісцевий, наїжджий, приїжджий, заїжджий, прибулий; поневолювач, 

захоплювач, загарбник, колонізатор, окупант, недолюд, нелюд, кат, бузувір; 

відчужений, неприкаяний, приблудний, захожий, заблудний, інородець. 

 ‗який має інші погляди, прагнення, інтереси, ніж хто-небудь‘: інший, не 

наш, ворожий, загрозливий, грізний, страшний, погрозливий, насильницький, 

ґвалтівний, деспотичний, примусовий, замаскований, завуальований, сторонній, 

невідомий, схований від очей, під чужим прапором, маріонетка, лялька, пішак. 

Лексико-семантичне поле ‗чужий‘ відзначається широким семантичним 

обсягом. Найбільший вияв у кількісному плані й широке семантичне розмаїття 
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має сема ‗який стосується іншої місцевості, країни, держави‘. Вона експлікується 

кількома синонімічними рядами з різними ступнем вияву оцінки: від нейтральної, 

наприклад, чужинець на позначення особи – представника іншої місцевості, до 

максимально емоційно-негативної за ступенем градації вияву ознаки: загарбник, 

… кат, бузувір. Отже, за лексемою закріплено етимологічно первинне значення 

чужий – «народ», що асоціювався з небезпекою, ворогом, невідомим. На наш 

погляд, просторово-часова чужинність, сторонність зумовила й духовну, 

внутрішню віддаленість, неприйнятність, що відображено в значній кількості слів 

зі спільною семою ‗який має інші погляди, прагнення, інтереси‘, що реалізується у 

мові через асоціативно-синонімічний ряд із домінантою ворожий з інгерентно 

закріпленою негативною конотацією. 

Встановлення чіткої межі між «своїм» («хорошим») і «чужим» («поганим») 

радикально вказує на прийнятне й схвалюване, з одного боку, а з іншого –

перешкоджає проникненню ворожого і пагубного для певної соціокультурної 

моделі не лише в матеріальній, але й духовній сфері буття. За результатами 

спостережень щодо семантики лексем ‗свій‘ і ‗чужий‘ бінарну опозицію «свій – 

чужий» визначено як привативну, яка протиставляє елементи за 

наявністю/відсутністю ознаки й компоненти якої взаємодіють на основі 

диференціальної ознаки. Протиставлення відбувається за принципом 

контрадикторності: поняття свій і чужий вважаються несумісними, оскільки між 

ними немає проміжного компонента, про що свідчать такі контрадикторні 

антонімічні пари, як свій – не свій; чужий – нечужий, власний – невласний, 

властивий – невластивий, рідний – нерідний, дружелюбний – недружелюбний 

тощо, та комплементарні: ворожий – дружній, вітчизняний – чужоземний тощо.  

Бінарна опозиція «свій – чужий» відповідно з полярно позитивним і 

негативним значенням компонентів, кожен з яких виявляє своє оцінне значення 

тільки через відношення з іншим компонентом, який перебуває щодо нього в 

опозиції, є своєрідним аксіологічним орієнтиром у процесі етнічної 
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самоідентифікації як особистості, так і колективу загалом. Стійкість та 

універсальність в історично-культурному досвіді носіїв української мови цієї 

опозиції зумовлюється міцним оцінним потенціалом денотативних компонентів 

відповідних лексем, що тісно пов‘язані з етносоціокультурною традицією.  

Диференціація світу на «свій» і «чужий» охоплює всі сфери людської 

життєдіяльності, на її основі вибудовуються міжособистісні та інституційні 

відносини, а відтак аксіологічний зміст опозиції «свій – чужий» позначається на 

організації комунікативного процесу, що виявляється в різних типах 

комунікативних ситуацій і, відповідно, в різних типах дискурсу. Прагматичний 

характер означеної опозиції зумовлюється особистісно-ціннісними установками 

комуніканта, що позначаються на виборі мовних стратегій і тактик. 

Лексеми свій і чужий як носії оцінного значення на рівні денотативного й 

конотативного семантичних макрокомпонентів є своєрідними вербальними 

маркерами, що дозволяють інтерпретувати на емоційному й раціонально-

логічному рівнях семантичний контекст згідно із ціннісною шкалою, що 

відповідає етноментальним уявленням про «добре» і «погано». При цьому 

необхідно враховувати той факт, що когнітивна структура бінарної опозиції «свій 

– чужий», втілена в художньому дискурсі, певним чином відрізняється від 

національномовної її інтерпретації: за змістом, структурою та обсягом [189, с. 7]  

Аналіз виявлених у художніх творах українських письменників кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. ключових лексем на позначення «свого» й «чужого», їхніх 

похідних, синонімів і антонімів виявив, що компоненти значення цих лексем 

дозволяють об‘єднати їх у семантичні групи: «належність особі», «близькі 

стосунки», «територіальна належність», у межах яких виокремлюємо лексико-

семантичні підгрупи.  

3.1.2. Лексико-семантична група «Належність особі». Доволі 

широкою є семантична група, що об‘єднує лексеми зі спільною семою 

‗належність особі‘. У межах цієї групи виділено лексико-семантичні підгрупи. 
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1. Лексико-семантична підгрупа «Власність, приналежність особі».  

Лексема свій контекстуально актуалізує денотативні семи ‗є особистим 

майном, власністю‘, ‗здобутий своїми зусиллями‘ у сполученні з іменниками: свій 

блокнот, свій стіл, свій відділ, свої мізки, своя кар‘єра, свої справи: Я продаю свої 

мізки, і, як виявляється, вони чогось варті  (І. Роздобудько) [197, с. 25]; За своєю 

натурою Альбик був кар’єристом і обожнював спілкуватися лише з корисними 

для нього людьми, використовуючи їх для своїх бізнесових справ (І. Роздобудько) 

[197, с. 54]; А в мене до вас цілком конкретна пропозиція – я б хотіла запросити 

вас на роботу у свій відділ  (І. Роздобудько) [197, с. 11];  О Господи, –  подумала 

Віра. – Нічого, прорвемося, –  і, сівши за свій стіл [начальника – О. Г.], почала 

розбирати папери (І. Роздобудько) [197, с. 18]; Оселившись у просторій 

двокімнатній квартирі, він нарешті уперше відчув себе вільним і почав старанно 

вибудовувати свою кар’єру  (І. Роздобудько) [197, с. 58]. Мовний контекст, а саме 

лексико-семантичне оточення (значення виділених слів), зумовлює метафоричну 

інтерпретацію виокремлених сполучень на підставі раціонально-логічної оцінки й 

дозволяє асоціативно співвідносити з таким соціальним явищем, як кар‘єризм, 

тобто ‗намагання зробити кар‘єру, не рахуючись з інтересами громадської справи; 

гонитва за особистими успіхами‘ [СУМ, Т. 2, с. 207]. Негативно-оцінна семантика 

слова, закріплена в денотативному макрокомпоненті, у поєднанні з аксіологічним 

стереотипом, що відповідає на шкалі оцінки полюсу «погано», дозволяє 

передбачити, що такий контекст викличе негативну (пейоративну) оцінку до 

позначуваного соціального факту, що, власне, відповідає авторській прагматиці, 

яка реалізується в етично-моральній оцінці осуду: Я безжально вилучив 

публіцистичні відступи, політичні коментарі та всілякі біографічні екскурси, які, 

може, й годилися б для посібника «Як робити кар’єру», а проте їхня 

літературна вартість досить сумнівна  (В. Шкляр) [269, с. 262]. Уживані в 

наведених фразах кавантитавно-квалітативні прислівники ледь і досить, які не є 

аксіологічно маркованими на семантичному рівні, виступають мінімізатором й 
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усереднювачем відповідно до авторської оцінки, що надає висловлюванню 

іронічного звучання. Отже, помічаємо, що художній дискурс вимальовує образ 

людини прагматичної, що не притаманно українському типу соціальної поведінки, 

і водночас спонукає через оцінку осуду й іронії до її сублімативного – етично-

естетичного – оцінювання.  

З іншого боку, спостерігаємо трансформацію негативної оцінки особистих 

інтересів, помічених маркером присвійної належності, у позитивну за рахунок 

антитези, побудованої на основі антонімії дейктичних слів на позначення часових 

меж досі й тепер, що зумовлює ментально-світоглядну опозицію «свій – наш», яка 

посилюється таким стилістичним прийомом, як тавтологія зі словом «воювати», 

конотативний компонент значення якого містить сему ‗відстоювати певні позиції, 

погляди, ідеї‘ [221, Т. 1, с. 746]: Цікаво, що сам Богдан відчував свою еволюцію. 

Казав: «Досі я воював за свою шкоду і кривду, тепер воюватиму за нашу 

православну віру» (Ю. Хорунжий) [254, с. 219].  

2. Лексико-семантична підгрупа «Здобутий працею, певними зусиллями». 

Контекстуальна актуалізація опозиції «свій–чужий» призводить до 

комплементації оцінки осуду прагматизму, кар‘єризму й оцінки схвалення 

порядності: Ти зрозуміла, що те, що тобі купували за гроші й дарували за секс, 

вона взяла задарма, тільки своєю працею. Ти не знала, що буває й таке… Ти ж 

усе звикла купувати й продавати… Ти і її спробувала купити. І ніби купила. Але 

вона все одно залишалася іншою, чужою, «двірничкою»! (І. Роздобудько) [197, 

с. 184]. У цьому контексті полярність значень ‗свій‘ і ‗чужий‘ стирається, вони 

перетворюються на контекстуальні синоніми, а в опозиційні відношення 

вступають власне оцінки осуду та схвалення, що досягається антитезою: за гроші 

– задарма, за секс – своєю працею, купувати – продавати. Лексема інший, якій 

узуально не властиве оцінне значення, набуває аксіологічного звучання, 

вступаючи в синтагматичні відношення із лексемою чужий, аксіологічне значення 

якої інтенсифікується лексемою із культурно-негативною конотацією двірничка.  
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Вербалізація ментальної категорії «свій» здійснюється засобами фразеології: 

Давно зрозумів, що народився не в сорочці (життя трохи пом‘яло Захарка), але 

хоч би якою лукавою була доля, рано чи пізно вона кожному дарує свій шанс. 

(В. Шкляр) [269, с. 186]. Прагматичний потенціал виділених фразеологізмів 

дозволяє через антитезу народитися не в сорочці (‗бути безталанним‘) – дарує свій 

шанс (‗забезпечує удачу, успіх‘) актуалізувати інтенційні параметри фразем: 

експлікувати авторське ставлення до об‘єкта зображення.  

3. Лексико-семантична підгрупа «Особистий простір». 

Присвійний прикметник свій, поєднуючись зі словами, що є носіями 

оцінного значення, контекстуально експлікує інтровертність особистості як 

зосередженість на проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу, 

емоційну скутість: Відбувши цей «номер», Віра взяла свій маленький 

блокнотик… Вибравши найдальший столик, Віра відкрила свій блокнотик і 

почала записувати враження. … Ось і зараз вона одразу відшукала найобідранішу 

лавчину в старому закутньому сквері, сіла й на цьому острівці посеред суєти 

вранішнього міста розгорнула свій зашмульганий записник. … Повертатися у 

відділ вона не збиралася. Тут їй було затишніше  (І. Роздобудько) [197, с. 26]. 

Об‘єктом оцінки в такому випадку виступає особистий простір, а морфеми 

суб‘єктивної оцінки, як-от демінутивні суфікси (маленький, столик, блокнотик, 

острівець) інтимізують мовлення, надаючи йому відтінку сентиментальності. 

Компаративні афікси, що є виразниками кількісної оцінки, посилюють мінорну 

тональність лексем, оцінна семантика яких закріплена в денотаті: найдальший від 

далекий, тобто ‗такий, що знаходиться на великій відстані‘ [221, Т. 2, с. 207]; 

найобідраніший від обдирати – ‗знімати з усіх боків‘ [221, Т. 5, с. 482], 

затишніше від затишний – ‗спокійний, приємний для перебування, мало 

помітний‘ [221, Т. 5, с. 482]. Лексема свій таким чином формує семантичний 

контекст самотності: У своїй самотній боротьбі за виживання у Віри не було 

можливості й бажання витрачати час на будь які особисті стосунки … Вона 
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зачинялась у своїй кімнаті, вмикала старенький програвач… (І. Роздобудько) 

[197, с. 59];  Віра сиділа за своїм столом як мишеня  (І. Роздобудько) [197, с. 75]. 

Заперечна частка не виступає своєрідним інтенсифікатором загальної негативної 

конотації повідомлення, що корелює з конотативним макрокомпонентом лексеми 

зачинятися – ‗лишатися на самоті, уникати інших‘ [221, Т. 5, с. 482], а дейктична 

лексема тут ніби вимальовує кордон особистого простору, який метафорично 

позначається як «свій химерний світ» (І. Роздобудько) [197, с. 169], обмежуючи 

доступ до нього елементів із чужого світу: – Я намагався менше про це думати, – 

збрехав я, не вважаючи за потрібне видавати свої потаємні думки  

(Ю. Винничук) [38, с. 152]. 

Негативна раціонально-логічна оцінка відчувається і в змалюванні «свого 

простору», фразеологічно зумовлене значення якого дозволяє трактувати його як 

‗можливість вільно розвиватися, можливість виявитися якомога повніше‘ [221, Т. 

8, с. 298]. Для слів акваріум, кімната, помешкання, хрущоби спільною є сема ‗для 

проживання/утримання, тривимірний відокремлений простір‘ [221, Т. 4, с. 162], 

що контекстуально актуалізується як обмеження простору – не фізичного, а 

духовного – і підсилюється семантикою слів душа, самота, денотативні 

макрокомпоненти яких містять семи ‗внутрішній світ людини‘ [221, Т. 2, с. 445] та 

‗одинокий‘ [221, Т. 9, с. 311]: ….Помітивши нову начальницю, зграйка швидко 

пурхнула по своїх акваріумах (І. Роздобудько) [197, с. 18]; Вона уважно 

роздивлялася кімнату, але не знаходила жодного відгуку у своїй душі 

(І. Роздобудько) [197, с. 86]; Знайомий погляд: так іноді, лишаючися на самоті у 

своїх тимчасових помешканнях, Стас вдивлявся в ніч і у віконному склі бачив 

лише своє прозоре обличчя, пошрамоване гіллям дерев або відбите на цегляній 

стіні сусіднього будинку. У квартирі стояла тиша  (І. Роздобудько) [197, с. 94]; 

На цвинтарі, як ложка в густому меду, стояла тиша, така сама густа й 

насичена, як мед. Яке величезне місто мерців, – подумала Віра. – А й справді ж – 

місто, тільки підземне. У ньому є свої «хрущоби» і свої «царські села», свої 
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магістралі та провулки. Тільки немає метушні та марних пристрастей… 

(І. Роздобудько) [197, с. 156]. Асоціативний ряд: тимчасові помешкання, цвинтар, 

місто мерців, підземне місто, прозоре обличчя, тиша, – сприяє створенню 

атмосфери «затишної» безвиході. Слова з атрибутивним значенням: прозоре, 

пошрамоване, густа, насичена, – є лексемами із загальнооцінною семантикою, 

проте в наведених фразах спостерігаємо переміщення аксіологічного акценту з 

об‘єкта (його якостей, властивостей) на суб‘єкт, яким водночас є й автор/творець, і 

читач/інтерпретатор, на його емоції та переживання, що виявляються в емоційній 

оцінці, яка стимулює емоцію співчуття.  

Позитивно в художньому дискурсі оцінюється здатність людини до 

свідомого вибору:  … а я насолоджувалася своєю роботою i страшенно боялася, 

що хтось iз дорослих зайде до кімнати  (І. Роздобудько) [198, с. 6];  На першому 

поверсі було дві просторі кімнати і кухня, а на другому – велика мансарда з 

широкими вікнами, де він і облаштував свій кабінет  (Ю. Винничук) [39, с. 10]; 

Кілька днів він займався тим, що розчищав свій життєвий простір 

(Ю. Винничук) [39, с. 11];  Я зробила свій вибір. Я сказала мамі, що для мене 

головне – музика  (Ю. Винничук) [39, с. 145];  Я пішов від неї, щоб присвятити 

себе вивченню морського дна. Я живу там, – він тицьнув пальцем у підлогу. – Там 

у мене свій світ  (Ю. Винничук) [39, с. 180]. Оптимістичний настрій передається 

аксіологічно маркованими лексемами насолоджуватися (насолода – ‗вищий 

ступінь задоволення‘); облаштовувати (‗пристосовувати до певної мети‘) 

розчищати (‗звільняти від непотрібного, давати простір‘); присвятити (‗повністю 

віддаватися чому-небудь‘). Уведення в текстуальну канву фразеологізму стояти 

на своєму дозволяє авторові сформувати меліоративно-суб‘єктивну оцінку, що під 

впливом екстралінгвальних чинників виявляється як захоплення діями героя: 

Морили голодом і безсонням, один з наших підтверджував потрібні їм 

«фактики», але я на своєму стояв» (Ю. Хорунжий) [254, с. 250].  
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Аксіологічно маркована лексема чужий, поєднуючись зі словом негативної 

семантики кар‘єра, має здатність пом‘якшувати оцінку осуду: Цей світ був їй 

чужий. За десять років своєї кар’єри Віра навчилась усього (І. Роздобудько) [197, 

с. 5]. Свій і чужий у такому випадку не вступають в опозиційні відношення, а 

навпаки взаємодоповнюють один одного, утворюють суб‘єктивну емоційно-

позитивну оцінку через заперечення притаманності об‘єкту оцінювання 

негативної риси. 

4. Лексико-семантична підгрупа «Властивий/притаманний кому-небудь». 

Лексема свій виступає семантичним маркером контексту, в якому 

розкриваються властивості та якісні характеристики об‘єкта оцінки, яка 

виражається аксіологічними прикметниками, здебільшого позитивного 

забарвлення: … як то здебільше й буває, те, що ми чуємо з вуст удатних 

оповідачів, на папері невблаганно блякне і втрачає свій неповторний колорит 

(В. Шкляр) [269, с. 261]; Одна тільки Леся мене не читала. Вона взагалі мало що 

читала. Позичала в мене розумні книги, щоб підняти свій інтелектуальний 

рівень, і повертала їх непрочитаними. З чарівною безпосередністю вона не 

приховувала цього (Ю. Винничук) [38, с. 87]. Прагмеми з позитивним оцінним 

компонентом розумні книги, інтелектуальний рівень, чарівна безпосередність, 

неповторний колорит поєднані з негативною оцінкою, вираженою дієсловами 

релятивної семантики блякне, втрачає, ментальної діяльності об‘єкта не читала, 

що створює іронічно-оцінний контекст. Семантику страждання фразеологізму 

нести свій хрест посилює лексема самогубство  з пейоративно-аксіологічним 

значенням: Тоді я згадав, що вона щось говорила про острівець на Погулянці, де 

мало б відбутися наше самогубство. Ну що ж, свій хрест я донесу до кінця 

(Ю. Винничук) [38, с. 152].  

Лексема чужий вступає в контекстуально-синонімічні відношення з 

епітетами, що передають почуття огиди, ненависті: Клятий чужий подарунок 

лежав на столі і виблискував своїм круглим лукавим боком, викликаючи забуті 
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почуття  (І. Роздобудько) [197, с. 23]. Стилістичний прийом градації побудований 

на ампліфікації спільної для виділених лексем семантики підступності – 

нанизування однотипних ознак сприяє увиразненню й посиленню образної 

емоційності суб‘єктивної оцінки.  

Семантична ампліфікація чужинності наявна в словосполученні чужа війна. 

Аксіологічний зміст лексеми війна криється в конотативному макрокомпоненті й 

виявляється через синонімічні зв‘язки (кровопролиття, ворожнеча), актуалізується 

оцінною семою ворожий, що також є конотативним компонентом слова чужий, а 

також негативно-оцінним змістом дієслова загинув: А її батько, казала вона, 

загинув на якійсь «чужій війні» (І. Роздобудько) [197, с. 29]; Ми програли чужу 

війну й більше нікого не цікавили. Нас покинули напризволяще…  (В. Шкляр) [267, 

с. 87]. Атрибутивно-оцінна сполука наша війна втрачає негативну семантику і 

навпаки позначається оцінкою схвалення – у такому випадку наш експлікує 

емоційну сферу «свій», що сприймається як позитивна на шкалі цінностей: Ми 

мусили вижити, попереду нас чекала уже наша війна  (В. Шкляр) [267, с. 87].  

Ідентифікаторами художньої актуалізації дихотомії «свій – чужий» можуть 

виступати оцінні слова, яким притаманна аксіологічність контекстуальна, тобто не 

підтверджена словниковими значеннями: Напевно, саме тодi я зненавидiла 

дорослий свiт, у якому потрiбно приховувати свої справжнi емоцiї. I найчастiше 

тому, що не хочеш хвилювати своїх близьких. Брехати з почуття жалю до них… 

(І. Роздобудько) [198, с. 30]. Дорослий інтерпретується як чужий на підставі 

негативно-оцінної семантики предикатів стану на позначення ментально-

соціальних дій зненавиділа й брехати.  

3.1.3. Лексико-семантична група «Близькі стосунки». Специфіку 

реалізації в художньому дискурсі оцінного потенціалу опозиції «свій – чужий» 

виявлено в межах семантичної групи «Близькі стосунки». 

1. Лексико-семантична підгрупа «Родинні стосунки».  
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Художній дискурс актуалізує сему ‗пов‘язаний з ким-небудь родинними 

зв‘язками‘ через раціонально-емоційну оцінку, реалізовану в метафоричному 

значенні лексем рілля, город, картопляний цвіт, хата, село, які набувають 

контекстуально-оказіонального символічного звучання, оскільки передають 

генетичний зв‘язок родини й землі, що відбиває, у свою чергу, таку етноментальну 

рису, як антеїзм: Це була наша родинна хата, що стояла в селі  (В. Шкляр) [269, 

с. 34]; Дивився на вихололу від учорашнього дня ріллю, яка вже підсохла й не 

пахла, навіть не вабила до себе гайвороння, і раптом побачив свій город у 

картопляному цвіту, а серед городу стояла Мелашка й усміхалася до нього 

золотом карих очей. Вона завжди уявлялася Захаркові серед розквітлої 

картопляної зелені (квіточки на ній лілові)  (В. Шкляр) [269, с. 237]. 

Метафоричний епітет золото карих очей (карі очі є традиційним епітетом у 

народно-пісенній творчості) посилює загальну позитивну конотацію усього 

фрагменту. Родинні стосунки у художньому дискурсі експлікуються лексемами, 

аксіологічність яких зафіксована в денотативному макрокомпоненті, як-от: любов 

до свого роду, любов до свого сина: ...дядько і їй прищепив благодатне почуття 

любові до свого роду, … головне і не в тому, як тітка Шура пере чи там їсти 

варить, головне те, що вона не цурається нашого роду  (В. Шкляр) [269, с. 116]. 

Суб‘єктивна етична оцінка схвалення посилюється внаслідок заперечення 

(вживання частки не) негативно-оцінної семантики слова цуратися – ‗зневажати, 

нехтувати, ігнорувати‘.  

Позитивно-оцінна тональність повідомлення зумовлена уживанням 

аксіологічно маркованих лексем на позначення родинних стосунків: син, мама, 

пращури, бабуся, дід, дружина, матір: Далі мама мережила на семи сторінках, як 

довести до ладу той пиріг, щоб і виріс, і не пригорів – то був рецепт любові до 

свого сина  (В. Шкляр) [269, с. 138]; Бабуся й мама залишилися на кухні варити 

холодець (щодо холодцю – цей обряд, який інколи затягувався запівніч, залишився 

в пам‘яті, як таємниче священнодійство, акт спільної праці, подібної до 



 
 

128 
 

язичницької оранки) (І. Родобудько) [198, с. 7]; А наші пращури робили 

скульптури з таким прицілом, щоб кожен сам у власній уяві міг відкинути зайвий 

камінь і побачити свою дружину, чи матір, чи богиню, чи кохану  (В. Шкляр) 

[269, с. 59];  І усмішка на його круглому обличчі теж була кругла, як ядро. Вони, ці 

здоровані, майже всі такі. Мій дід Сашко був ковалем, залізну коцюбу зав’язував 

у вузол, а кажуть, що за свій вік мухи не зобидив (В. Шкляр) [269, с. 28]. 

Кількісна оцінка якості, денотативно зафіксована на семантичному й 

морфологічному (суфікс -ань) рівнях в лексемі здоровань, посилюється за рахунок 

гіперболізації залізну коцюбу зав‘язував у вузол, а позитивного звучання надає їй 

антитеза, втілена у фразеологізмі за свій вік мухи не зобидив. Такі стилістичні 

прийоми роблять аксіологічні образи емоційно виразнішими, створюють основу 

для суб‘єктивної їх інтерпретації читачем.  

2. Лексико-семантична підгрупа «Дружні стосунки» представлена 

словосполученням свій товариш: Ще трохи – і він піде до свого товариша Хоми. 

Доля вирішила, що якщо вже друзі-нерозлийвода, то нерозлийвода навіки 

(В. Шкляр) [269, с. 44]. Кількісним підсилювачем суб‘єктивної логічно-емоційної 

авторської оцінки аксіологічного образу «друг» є прислівник часової локалізації 

навіки, що крім семи ‗назавжди‘, передає значення міри – ‗у значній мірі, 

надзвичайно, дуже‘ [221, Т. 5, с. 34]. Тавтологія композита нерозлийвода, якому 

притаманна семантика часового локалізатора ‗завжди бувають разом, ніколи не 

розлучаються‘ [221, Т. 5, с. 378], акцентує увагу на позачасових ознаках цього 

універсального в етнічному плані морально-етичного феномену. 

3. Лексико-семантична підгрупа «Спільні погляди / інтереси / рід 

діяльності».  

Ця семантична підгрупа представлена мовними засобами актуалізації 

опозиційних відношень «свій–чужий» на основі спільних/відмінних переконань 

(етичних, моральних, ідеологічних), інтересів, що виявляються врізних видах 

діяльності: інтелектуальній, фізичній, духовній, естетичній тощо.  
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Зокрема, ідеологічна опозиція поглядів вербалізується введенням в один 

мікроконтекст антонімічної пари свій - чужий, навколо якої концентрується зміст 

повідомлення: Українці різних напрямів і поглядів повинні знайти між собою 

середній термін національних домагань і повинні кожний зі свого боку і 

становища пропагувати сі постулати в своїй суспільності і в дотичних з нею 

колах чужонародних…  (Ю. Хорунжий) [254, с. 229];  Була неділя, на царині біля 

Покровської церкви в селі Вереси зібралося чимало люду, своїх і чужих, якщо за 

чужих вважати стрільців-галичан, котрі теж поприходили на службу Божу 

(В. Шкляр) [267, с. 21]. 

Засобами мовної експлікації опозиції «свій – чужий» в художньому дискурсі 

є займенникові пари ми–ви, наш–ваш, їхній: Ми їхали сюди без ваших наказів, 

панове генерали, ви ще колупалися в носі, тримаючи нюхало за вітром, щоб 

змикитити, куди воно далі поверне, а ми, чорні чоловічки, які зодяглися в дешеві 

спецівки сторожів, уже їхали сюди бусами, в кожен з яких утрамбувалося до 

тридцяти чоловік. А всього нас було на той час сто дев‘ять бійців «чорного 

корпусу», чи, як ще дехто казав, сто дев‘ять чорних пантер, із яких на сьогодні 

лишилося сімдесят, а поки я це кажу, то, може, вже й менше, панове генерали… 

ми навіть серце мали одне на всіх, але дуже велике серце, і їхали ми цілу ніч так, 

щоб нас ніхто не бачив, щоб про це не дізналися навіть ви, панове генерали, чи 

як ви там себе називаєте, здається, товариші, еге ж, ви провели єдину реформу 

в армії, коли перейменували себе на товаришів, бо як же це так? – у російській 

армії генерали, ваші старші брати й куратори, – «таваріщі», а ви, їхні 

пахолки… (В. Шкляр) [269, с. 72]. Приналежність до своїх / наших передають 

контекстуально-оцінні атрибутивні сполуки чорні чоловічки, дешеві спецівки, бійці 

«чорного корпусу», чорні пантери. Загальна для них сема ‗пов‘язаний спільними 

інтересами‘ [221, Т. 9, с. 82 ] імпліцитно передається словосполученнями одне 

серце на всіх, дуже велике серце. Аксіологічно-оцінне фразеологічне значення 

велике серце – ‗хтось дуже добрий, чулий, здатний гаряче й глибоко перейматися 
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чим-небудь‘ [221, Т. 9, с. 141] – інтенсифікується суб‘єктивною емоційною 

оцінкою, що виражається означальним прислівником міри і ступеня дуже; 

семантичний мікроконтекст слова один актуалізує його сему ‗цілісний, 

неподільний; єдиний‘ [221, Т. 5, с. 626], що дозволяє визначити його семантичний 

ідентифікатор об‘єднання великої кількості осіб – всіх – за спільністю інтересів. 

Полярним за шкалою цінностей до семантичного мікрополя «ми» є лексичні 

асоціати, об‘єднані семою «вони»: панове генерали, російська армія, старші 

брати, їхні пахолки. Асоціативні синоніми об‘єднані спільною семою з негативно-

оцінним значенням ‗слуга‘, закріпленою за денотатом застарілого слова пахолок, 

яке надає висловлюванню презирливо-принизливого відтінку. З цією ж метою для 

характеристики «чужих», тобто таких, що відрізняються своїми інтересами і 

поглядами, вжито пейоративні й інвективні висловлювання, як-от: колупалися в 

носі, тримаючи нюхало за вітром, сепар внюшив, які експлікують авторську 

оцінку осуду. Негативне політичне забарвлення семантичного мікрополя 

«вони/чужі» формується за рахунок варваризму таваріщі та ідеологеми старший 

брат, оцінне значення якої виникає за рахунок екстралінгвального контексту 

(старшим братом поблажливо називала себе країна-агресор).  

Протиставлення «ми – вони» належить до стереотипних в ідеологічно 

позначеній художній комунікації та відповідає протиставленню «свій – чужий». 

Означена бінарна опозиція, якій притаманна контекстуальна аксіологічність (її 

оцінне значення не зафіксовано у словникових дефініціях), може набувати й 

іронічно-співчутливого забарвлення: Ми до бранців ставимося по-людському, 

ніколи не застосовуємо фізичну силу, і, якщо покласти руку на серце, нам їх 

навіть жаль. Обдурені, затуркані, забиті, ці люди не знають, для чого вони 

живуть на світі. … Згодом у цих бідолах знайшли детальну карту нашої бази, яку 

намалював один їхній умілець. Але й тоді ніхто нікого не бив. Бо вони такі 

нещасні, зневажені, що їх навіть не хочуть вимінювати. Це за росіян чи якихось 

більш-менш знаних бандитів можна виміняти когось із наших, а за цих хронів 
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дадуть хіба жменю набоїв, ще, може, на блок цигарок розщедряться за цих 

перекинчиків, щоб потім пустити їх на фарш  (В. Шкляр) [269, с. 248]. У 

такому мікроконтексті простежуються ознаки градуальної опозиції, коли між 

полярними «свій» і «чужий» з‘являється третій компонент, утворюється, так би 

мовити, оцінна тріада «свій – перекинчик – чужий». Проміжний її компонент, з 

одного боку, викликає оцінку осуду, презирства, що проявляється в семантичному 

контексті, утвореному пасивними дієприкметниками обдурені, затуркані, забиті, 

вульгаризмом хрони, а з іншого – жалю, що передається оцінними словами 

бідолахи, нещасні, зневажені, тоді як крайній правий компонент, якому на 

аксіологічній шкалі відповідає максимально негативна оцінка, мислиться 

однозначно як ворог: росіяни – бандити, негативне ставлення до яких в 

інтерпретатора мікроконтексту посилюється надмірним фізіологізмом: 

перекинчиків … пустити на фарш. У наведених прикладах лексичні одиниці з 

емоційно-оцінним та експресивним значенням є словами-посилювачами, що 

підкреслюють протест і незгоду із ситуацією, що склалася.  

Семантична ознака ‗свій за спільними поглядами‘ простежується у 

фразеологізмах свій чоловік, тобто ‗особа, близька до інших осіб чи певного 

середовища‘: – Петро свій чоловік! – голосно сказав Захарко, так щоб це почув і 

Шкандиба, який уже підходив до них  (В. Шкляр)  [269, с. 233]; не в тім‘я битий, 

що передає позитивну оцінку інтелектуальних якостей об‘єкта – не дурний: Гнат 

Кириченко був також не в тім’я битий: де не з‘явиться, там він і свій 

(В. Шкляр) [269, с. 265]; негативна оцінка морально-етичних якостей особи, що 

передається фразеологізмом тримати носа за вітром – ‗змінювати свої погляди, 

переконання, пристосовуючись до обставин‘ – зараховує героя до табору своїх, 

але інших – нагорі, засвідчує здатність лексеми свій змінювати свою ціннісну 

полярність: Любили його і в редакції, і «нагорі» (сюди він частенько заходив, аби 

тримати носа за вітром, отож гострому на язик Кириченкові іноді сходило з 

рук таке, за що іншому того б язика вкоротили  (В. Шкляр) [269, с. 265]. Проте 
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функціювання в наведеному мікроконтексті фразеологізмів гострому на язик, 

сходило з рук, язика вкоротили дозволяє читачеві розділити авторську оцінку 

несхвалення людей-пристосуванців.  

Відносність семантики «свій – чужий» на шкалі цінностей, коли лексема 

свій змінює свій позитивний полюс на негативний і фактично ототожнюється за 

значенням із чужий ілюструє такий фрагмент: … мене цікавили саме ці типи, в 

яких я спочатку викликав недовіру, які випитували про мене в адміністрації або в 

когось із авторитетів, а ті запевняли, що я «свій», … їхні голоси я сприймав як 

читання книжки. Вони й досі бринять у моїй пам‘яті, голоси покійників… 

Окремі з них теж уже на тамтім світі – одні вкоротили собі віку наркотиками, 

інші потрапили під град куль за компанію  (Ю. Винничук) [38, с. 226]. Наповнення 

лексеми свій з конотативно позитивною семантикою негативним змістом 

відбувається за рахунок уведення в її мікроконтекст слів з негативним 

семантичним забарвленням: типи, авторитет (жаргонізм), наркотики, град куль. 

Посилюють негативну суб‘єктивну морально-етичну оцінку займенники вони і, 

відповідно, присвійний їхній, що синтаксично визначаються як неозначені, а отже 

можуть інтерпретуватися як ‗невідомий‘ – ‗ворожий‘ – ‗чужий‘. 

Лексема свій у художньому дискурсі може виступати й етномаркером:  – 

Клінтон? – ще раз перепитає хтось непосвячений. – Ми що, знов усіх 

безробітних іноземців запросимо до себе на державну службу? На біса нам 

американець? – скажу я. – У нас є свій Біл, харків’янин. Він не товктиме воду у 

ступі, а скаже нам усього лиш два слова: мужики, зробимо» (В. Шкляр) [269, 

с. 93]. Коло чужих представлено етнонімом американець, антропонімами Клінтон, 

Біл, які поза контекстом не мають оцінного забарвлення, проте в контексті 

набувають іронічно-поблажливого звучання внаслідок фразеологічного оточення 

зі зниженою семантикою: товкти воду у ступі – ‗робити що-небудь марно‘; на 

біса – ‗нащо‘; надання пронизливого звучання власному імені іншомовного 

походження Біл через поєднання його із апелятивом-антропонімом харків‘янин, а 
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присвійний займенник створює фамільярний тон і передає іронічну оцінку 

ситуації.  

Лексема свій безпосередньо вказує на спільність інтересів соціальних груп у 

таких мікроконтекстах: … закликали трудящі маси людності всеї України до 

організованої боротьби за свої інтереси і на об’єднання навколо Української 

Центральної Ради в утворенні автономної України  (Ю. Хорунжий) [254, с. 242]. 

Віддієслівні деривати організований, об‘єднання актуалізують значення 

‗об‘єднувати кого-небудь з певною метою‘ [221, Т. 5, с. 740] у поєднанні з 

іменником маси з актуальною семою ‗велика сукупність людей‘ [221, Т. 4, с. 636], 

що посилює позитивну раціонально-логічну оцінку соціально-політичної ситуації, 

навколо якої розгортається мікродискурс. Аналогічно широку групу осіб із 

спільними інтересами позначає лексема свій у такому слововживанні: У Києві 

закрили газету «Село», яку я тяг півтора року. І шкода. Бо селянам вона припада 

до душі. Переплачували цілими кутками. Ходили на залізничну станцію за 

кільканадцять верстов по «свою газету» (Ю. Хорунжий) [254, с. 239]. 

Екстралінгвальний контекст, закріплений за лексемою газета «Село», дозволяє 

вважати селян «своїми» з позиції  автора і читача.  

Лексема чужий у художньому дискурсі реалізує сему ‗інші погляди‘: Київ 

звільнила українська армія… Чужим прапорам тут не місце» (В. Шкляр) [267, 

с. 129];  За мить він угледів чорношличника, який вирвав чужинського прапора 

разом із гніздом… Під неугавні перегуки натовпу козарлюга жбурнув 

московського прапора вниз… Чужого прапора скинуто, на Думі повівав лише 

український, можна парадувати далі (В. Шкляр) [267, с. 138]. Переносне 

значення слова прапор, а саме ‗керівна ідея, гасло, програма‘, на 

екстралінгвальному рівні протиставляє українську ідеологію (свій прапор) 

московській (чужий прапор). Негативна адгерентна конотація лексеми чужий 

дозволяє авторові висловити оцінку осуду щодо аморальної ситуації: Я чувся не 

дуже добре у чужому товаристві й подумав, що вино мені додасть гумору, але 
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вино там було жахливе…То були муки. Я сидів тверезий і зацькований 

(Ю. Винничук) [38, с. 100]. Інтенсифікаторами оцінки осуду виступають оцінні 

слова не дуже добре, жахливе, муки. Про належність до чужого світу свідчить 

прислівник там, який семантично вказує на віддалене місце, це при тому, що 

герой перебував у товаристві, тобто тут. 

Аксіологічна сфера «чужий», які і «свій», може змінювати свою полярність: 

тобто те, що оцінюється як чуже, у контексті може набувати схвальної оцінки і 

сприйматися як своє: Але я хотів би, дуже хотів би, щоб наш чатовий став бодай 

міністром оборони. Тоді ми багато чого дізналися б – хто зливав, хто грів руки, 

чому війні не видно кінця. Хоча ми й так знаємо чимало. Уже всі бачать, звідки 

ноги ростуть, а що вдієш? Націоналісти, фашисти, расисти й нацисти на 

війні. А «в миру» толерантні, гуманні, помірковані демократи  (В. Шкляр) [269, 

с. 23]. Загальна саркастична тональність дозволяє слова націоналісти, фашисти, 

расисти, нацисти, у яких когнітивні семи детермінують значення слова й 

негативна оцінка входить до денотативного значення, сприймати як позитивно 

марковані, водночас екстралінгвальний контекст негативно забарвлює лексеми, 

позитивна тональність яких закріплена узуально: толерантні, гуманні, 

помірковані демократи. Така трансформація стала можливою на підставі 

контекстуального протиставлення війни і миру, коли війна тлумачиться як 

патріотична воля народу, а мир – як зрада. Аналогічний приклад оцінної 

метаморфози бачимо в такому контексті: Обираємо собі владу завжди з 

чужинців, щоб нас, боронь Боже, не назвали ксенофобами. Обираємо 

перевертнів, чмошників і бариг, щоб часом до керма не дорвався якийсь 

націоналюга фашист, котрий поставить у центрі Києва пам‘ятник Бандері і 

заборонить на телебаченні російські серіали (В. Шкляр) [269, с. 22]. 

Контекстуальні синоніми чужинці, перевертні, чмошники, бариги утворюють 

антитезу з націоналюга, фашист, Бандера. 
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До цієї ж групи зараховуємо лексеми, які, на перший погляд, не пов‘язані з 

дихотомією «свій – чужий» (мікроконтекст не містить відповідних формальних 

маркерів присвійності/чужинності), проте в процесі контекстуального аналізу 

розкривають свою належність до її актуалізації: І тільки ми, азовці, втаємничені у 

заповіти наших предків-укрів, бачимо у формі і рунах цієї кулі-м‘яча не що інше, 

як Чорне Сонце. Сонце, яке не спалило нам душі, а, пов‘язавши променем-

пуповиною з предками, живило нас вірою, силою і любов’ю  (В. Шкляр) [269, 

с. 248]. У семантиці лексеми азовці, що є найменуванням осіб за приналежністю 

до добровольчого загону «Азов», домінують прагматичні семи, а оцінний 

компонент виступає елементом конотативного значення, сформованого за рахунок 

екстралінгвістичного контексту: може позначатися як знаком «+», так і «–». Проте 

вживання в одному контексті константнооцінних лексем предки-укри, руни, віра, 

любов, душа, що належать до сакральної лексики і в семантичній структурі містять 

позитивну оцінку, що одночасно належить і до денотативного, і до конотативного 

макрокомпонентів, розширюють позитивний контент повідомлення, який 

розгортається навколо лексеми азовці, що виражає емоційно-логічну оцінку і 

сприяє розширенню ментально-емоційного простору, який співвідноситься з 

мріями, бажаннями та цілями героїв художнього дискурсу. У такому випадку 

можемо констатувати, що лексема азовці набуває хронооцінних ознак, «оцінне 

забарвлення яких змінюється в різні часові періоди» [76, с. 112], або соціально-

оцінного забарвлення, за Т. А. Космедою [124, с. 145]. Отже, входячи до 

художнього дискурсу оцінно нейтральним, слово виходить з нього семантично 

збагаченим і виступає логіко-емоційним сигналом, що збуджує широкий комплекс 

певних асоціативних значень, які можна назвати локальною семантичною 

структурою, що закріплюється за конкретною лексемою в конкретному контексті, 

– з індивідуально-художнім значенням.  

Аксіологічна оцінність дихотомії «свій – чужий» може виражатися і в разі 

субстантивації лексем свої, чужі, на основі якої здійснюється категоризація 
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поняття «політичні уподобання» за принципом опозиції «свої – чужі». 

Актуалізацію поняттєвої семи ‗який має інші погляди, прагнення, інтереси, ніж 

хто-небудь‘ спостерігаємо в такому мікроконтексті: Тепер зрозумілою була та 

нестримна, часом сліпа радість киян, з якою вони зустрічали і своїх, і чужих. 

Вони б кинулися в обійми самого диявола, якби той визволив їх від 

большевицького нашестя. (В. Шкляр) [267, с. 120]. Аксіологема диявол з 

емоційно негативним значенням у наведеному контексті, з одного боку, є 

оказіональним інтенсифікатором позитивної оцінки, яку виражає іменник радість 

на позначає почуття задоволення і втіхи, а з іншого – корелює з атрибутивною 

назвою большевицьке нашестя, що експлікує значення чужий як ворожий.  

Наведені вище приклади свідчать про те, що формальні маркери «свого» і 

«чужого» можуть зазнавати семантичної, а відтак і оцінної трансформації, що 

пояснюється рухливістю полюсів опозиції, здатністю їх до взаємопроникнення, а 

також авторською суб‘єктивністю маркування «свій – чужий», що призводить до 

оказіональності: контекстуальних відхилень у значеннях слів від їхніх 

закономірних відповідників у традиційному слововживанні.  

3.1.4. Лексико-семантична група «Просторова належність». 

Контекстуальний аналіз художньої прози засвідчив, що вербальними виразниками 

бінарної опозиції «свій–чужий» у межах семантичної групи «Просторова 

належність» є словотвірні деривати з основою-чуж(ий)та лексеми, що вступають з 

ними в синонімічні й антонімічні відношення, лексичні автопоказники (від гр. 

αứτόs – свій) та ксенопоказники (від гр. xenos – чужий), мовні одиниці, що 

вказують на просторову локалізацію об‘єктів; слова іншомовного походження, 

зокрема варваризми.  

Смисловим модалізатором поняття «чужий» як ‗належність іншій 

місцевості‘ виступає лексема чужинець – ‗чужа, нетутешня, захожа людина; 

іноземець‘ [221, Т. 11, с. 379], зміст якої уточнюється словом із зневажливо-

оцінною семантикою заброда – ‗людина не тутешня; приблуда‘[221, Т. 3, с. 29], 
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‗зайшла, немісцева людина‘[221, Т. 7, с. 560], і розширюється уведенням у 

контекст субстантивованих прикметників червоний, білий, сірий, жовтий, що 

іронічно передають ідейно-політичні переконання, які первісно виникли на чужій 

території: А серце казало, що чужинець є чужинець і ще жоден із них не 

приходив до нас із добром. Хай він буде червоний чи білий, сірий чи жовтий, а 

якщо попер на твою землю, то не питай у нього, що він думає робити далі, а 

покажи заброді, почім фунт свинцю на українському ярмарку  (В. Шкляр) [265, с. 

95].  

Аналогічно вербалізується значення чужого (простору) в атрибутивному 

словосполученні землі чужинецькі: Назад, назад у сон... навпомацки, розгортаючи 

темінь руками, впірнути і плисти подалі, подалі від цього місця, подалі від цього 

часу, вернути все спочатку, виправити, переписати, врятувати... Авжеж, 

врятувати – помчати за моря й океани у землі чужинецькі й визволити принцесу 

… і … летіти домів...  (Ю. Винничук) [38, с. 6]. На просторову належність вказує 

прислівник місця подалі, у семантиці якого зафіксовано кількісну оцінку – ‗як 

можна далі‘ [221, Т. 6, с. 733], тавтологія інтенсифікує емоційне напруження.  

Окреслюють свою і чужу територію протиставлення на просторовій 

координаті «тут–там»: … обабіч тлуми чужоземних солдат – штурхають, 

відбирають зброю, лаються, а десь далеко ще цокочуть постріли, вибухи 

поодиноких гарматних сальв, бо не всі ще погодилися на капітуляцію, окремі 

групи завзятих вояків усе ще бороняться, воліють вмерти тут, аніж невідомо 

де  (Ю. Винничук) [39, с. 258];  Невже тут завжди iснували такi тихi острiвцi? 

Невже ген там, бiля вежi водогону, в сiрiй п‘ятиповерхiвцi часiв хрущовської 

«вiдлиги» хтось повторює її шлях, так само мрiючи вирватися звiдси, як це 

зробила вона? (І. Роздобудько) [198, с. 230]; Місто барвисте, як палітра 

художника, на вулицях люди якісь інакші, ніж там, звідки вони приїхали – веселi, 

усміхнені, гарно вбрані (І. Роздобудько) [198, с. 116]; Проте біда в тому, що 

навіть там, як ти кажеш, „унизу― – також реальність (І. Роздобудько) [198, 
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с. 195]. Лексема там кількісно представлена значно більше ніж лексема тут. У 

тому, що лексема там передає смисл чужий, переконують вживані разом з нею 

такі слова і словосполуки: хрущовська «відлига», вирватися звідси, біда, 

чужоземні солдати. 

Мовним засобом експлікації смислу «чужий» є передусім лексема чужий, 

сема якої ‗пов‘язаний місцем постійного проживання‘, метафорично реалізується 

в наведеному далі мікроконтексті – під місцем проживання тут розуміється 

бібліотека: Я вже почав думати про те, що ми потрапили в якісь неймовірні 

закамарки всесвіту, де запахи і звуки не відповідають тим, до яких ми звикли, з 

якими живемо, які відгукуються у наших душах, ми тут, вочевидь, чужі, і всі ці 

стелажі, і книги, і вазонки сприймають нас як зайд, що посягнули на їхні терени 

(Ю. Винничук) [39, с. 176]. Зневажливо-іронічний синонім зайда – ‗людина, яка 

прибула, прийшла звідки-небудь, не тутешня‘ [221, Т. 3, с. 133] – не викликає, 

однак, негативної оцінки ситуації – навпаки: через стилістичний дисонанс 

підсилює патетичну атмосферу.  

Лексичними аутопоказниками та ксенопоказниками є назви осіб за місцем 

проживання або за територіальною належністю, етноніми, топоніми, антропоніми.  

Сферу «свій» експлікують етноніми українець, слов‘янин: Тут 

націоналістами називають людей тільки за те, що вони розмовляють своєю 

мовою. А якщо ці самолюбці ще й хочуть, щоб із ними також говорили по-

їхньому, тоді бери вище – це вже нацисти, расисти чи щонайменше фашисти. 

Такі ми, українці (В. Шкляр) [269, с. 22]. Лексема українці в такому контексті 

набуває ідеологічного звучання, оскільки через займенникове сполучення такі ми 

(ми експлікує сферу «свої»), що є засобом міжфразового зв‘язку, приєднується до 

слів з ідеологічно-негативним змістом нацисти, расисти, фашисти, проте вони не 

утворюють гіперо-гіпонімічних відношень, а навпаки імпліцитно демонструють 

емоційно-експресивне напруження, підкреслюють протест, що вербально 

посилюється видільною часткою тільки, яка посилює зв‘язок таких атрибутивних 
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ознак українця, як націоналізм, що співвідноситься з «українським 

індивідуалізмом», проявом якого є прагнення абсолютної свободи, та своя мова: 

Бачу: наш брат – слов’янин. У двадцятих-тридцятих слідчими були здебільшого 

євреї. А тепер і «нашому брату» довіряють…політичних  (Ю. Хорунжий) [254, с. 

249]. Аксіологічно нейтральний етнонім слов‘янин отримує позитивну оцінку, 

актуалізуючи семи ‗захисник-однодумець, який належить до одного колективу‘, 

які йому приписуються атрибутивним словосполученням наш брат. Позитивна 

оцінка є соціально відносною (порівняймо: сьогодні слов‘янин сприймається як 

ідеологічно марковане  слово з негативною конотацією). Наявні випадки, коли 

етноніми вступають в контекстуально-антонімічні відношення: Чи я, чех, поховаю 

когось гірше за українця? (Ю. Винничук) [39, c. 120]. Крім того, до групи «своїх» 

можуть входити й просторічні ксеноетноніми на підставі їх позитивної оцінки, як-

от: Нє, жиби я любила жидів, що то – то нє, але тих, наших жидів із 

Замарстинова любила-м. Бігме любила-м  (Ю. Винничук) [39, с. 62]. 

Топоніми, зокрема астіоніми, окреслюють просторову площину топоніма 

Україна – ‗своя держава‘: Якщо ти розмовляєш своєю мовою, наприклад, у Києві, 

Харкові чи в Кривому Розі, то ти вже націоналіст. Україна в цьому справді 

унікальна країна, яких більше немає у світі (В. Шкляр) [269, с. 22]. 

Сфера «чужий» експлікована етнофобізмами – етнонімічними назвами, 

спрямованими на приниження та грубу образу іноземців. Етнофобізми є 

емотивно-оцінними ономастичними найменуваннями етносів. Негативна 

характеристика референтів спостерігається в конотативному компоненті значення 

цих номінативних одиниць і тісно пов‘язана з їх денотативним компонентом: А 

потім прийшли німаки і казали, аби я всіх комуняків і жидів переписала 

(Ю. Винничук) [39, с. 62]; ... малих батьки лякали кацапами. Ті кацапи іноді 

заходили в село у червоних сорочках, підперезаних мотузками, патлаті, з 

довгими бородами, і батьки лякали дітей, що ось, мовляв, коли ви не будете 

слухняними, то прийдуть кацапи і вас заберуть (В. Шкляр) [269, с. 64-65]. 
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Негативно-принизливий образ чужинця посилюється описом як обов‘язкових 

атрибутів його зовнішності (у червоних сорочках, підперезаних мотузками, 

патлаті, з довгими бородами), так і характерними діями (заберуть). Прикметно, 

що етнофобізм може утворюватися не лише як дериват від етноніма, але й за 

ідеологічною ознакою, наприклад комуняки, сепари: Це була чорна пантера, а 

може, й сам чорний запорожець із в‘юнким оселедцем смертника на поголеній 

голові; він підійшов до сепара і вбив його(В. Шкляр) [265, с. 248]. 

У наведеному далі прикладі ксенотопонім Пітер, нагативно-оцінна 

семантика якого передається семантикою слів холодний і чужий, разом з 

етнофобізмами хохли й мазепинці формують негативну оцінку зневаги й 

посилюють полярність антитези «свій – чужий»: Я плакав уночі … з жалю за 

народ свій, за те, що його так попирають, що ось тут, у Пітері, холодному й 

чужому, кращі люди народу мого мусять стояти біля порогів чужинських та 

просити, наче милості, аби їм відчинили двері, в той час, як пороги наші ці самі 

чужинці переступають, не питаючи дозволу, й плюють на них... Я сам 

почувався приниженим, бо так вже тут повелося, що люди убогії і ниці духом, 

неосвічені, майже дикі величалися перед нами, називали нас «хохлами» й 

«мазепинцями» і жакували, скільки могли (Ю. Мушкетик) [165, с. 339–340]. У 

наведеному контексті виявляється емоція обурення, нетерпимості й водночас 

безпорадності внаслідок протиставлення: кращі люди мого народу («свої») – люди 

убогії і ниці духом, неосвічені, майже дикі («чужі»); стояти і простити («свої») – 

переступати і плювати («чужі»). 

З позиції народу-агресора, на позначення якого вживається етнонім 

німецький народ з денотативно нейтральною соціально-відносною оцінкою, 

представники інших народів позначаються стилістично зниженими лексемами, 

семантично об‘єднаними родовою назвою варварські раси, за денотатом якої 

закріплена негативно-оцінна сема ‗народи нижчого рівня культурного розвитку‘ 

[221, Т. 1, с. 291]: Лунає музика, яка наскрізь просякла жидо-большевицькими 
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мотивами негритянського джазу… тексти повинні відображати оптимізм і 

радість життя, а не типовий жидівський песимізм… Музика варварських рас 

прокидає темні інстинкти, чужі для німецького народу, це стосується також 

жидомасонських інструментів  (Ю. Винничук) [39, с. 347]. 

Ворожий хронотоп формується шляхом уведення в контекст варваризмів: За 

тих перших совєтів хіба мені не казали, аби я переписала всіх, хто українські 

газети діставав? (Ю. Винничук) [39, с. 61]; …це стосується також 

жидомасонських інструментів, з яких лунає пронизливе вищання, і барабанного 

соло, так званого «drum breaks», як і пощипування струн на контрабасі, так 

званого «піцикато», замість гри смичком. А потім Йосько показав мені таке саме 

розпорядження совєтського міністерства культури, яке було розповсюджене на 

початку 1940 року, де джаз було названо ворожою провокацією, і тоді в їхньому 

ресторані вивісили плакат: «Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину 

продашь» (Ю. Винничук) [39, с. 348]; ідеонімів: Гелевей із Шуренком мовчали, а 

Пількевич, хапаючи ротом повітря, почав виправдовуватися, що ні, пане отамане, 

боронь Боже, нема в нас ніякої совдепії, і з його тремтячого голосу було видно, 

що цей безвольний чоловік опинився під чужою п‘ятою (В. Шкляр) [275, с. 29]; 

Хто б подумав: як багато спільного у Сталіна і Гітлера! (Ю. Винничук) [39, 

с. 348].  
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3.2. Лінгвокультуреми як засоби вербального вираження української 

ментальності 

 

 

3 .2 .1 .  Семантика й дискурсивна прагматика 

лінгвокультурем.  У художньому дискурсі, в умовах конкретної 

комунікативно-прагматичної й соціально-історичної ситуації, знаходять 

відображення універсальні й національні ментальні категорії, загальна й 

індивідуальна культура носіїв мови. Репрезентантами етноментальних настанов є 

лінгвокультуреми, у семантичній структурі яких зафіксовано культурно значущу 

інформацію на рівні культурологічних сем як складників значень номінативних 

одиниць на позначення етнокультурних реалій; оцінних, емотивних, культурних 

конотацій лексичних, тропеїчних і фігуральних одиниць; етнокультурного фону 

слів-символів. Аналіз семантичної структури таких одиниць, виявлення їх 

асоціативних зв‘язків у межах художнього контексту дозволив визначити 

семантичні групи лінгвокультурем і їхні комунікативно-прагматичні функції. 

Виокремлені в художніх текстах лінгвокультуреми схарактеризовано з 

урахуванням структури етноментальності, складниками якої є національний 

світогляд, система емоційно-ціннісних орієнтирів, ціннісно-смислові утворення, 

які охоплюють морально-етичні норми, що дозволило за типом лінгвокультурної 

інформації об‘єднати їх у такі групи: ментально-світоглядні, ментально-чуттєві й 

аксіологічні лінгвокультуреми.  

Ментально-світоглядні лінгвокультуреми вербалізують особливості 

осмислення людиною навколишнього світу, сприйняття нею свого місця в соціумі; 

узагальнені знання про світ, історичну долю людства; систему переконань, 

принципів та ідеалів у відповідному історико-культурному середовищі. 

Репрезентантами ідейно-світоглядних переконань у художньому дискурсі є 

лінгвоідеологеми – мовні одиниці, що в семантичній структурі містять як 
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ідеологічний денотат (світоглядну настанову), так і оцінні або емоційно-оцінні 

конотації, що виявляються в процесі дискурсивної актуалізації потенційних сем, 

які передають уявлення носіїв мови про владу, державу, націю, громадянське 

суспільство, політичні та ідеологічні інститути тощо. Лінгвоідеологеми 

охоплюють кілька тематичних груп. 

Тематичну групу «Назви осіб-політичних лідерів / державних діячів» 

репрезентовано антропонімами, зокрема прецедентними іменами, яким, крім 

номінативної функції, притаманна експресивна прагматика, що реалізується через 

оцінний компонент, мотивований екстралінгвальним контекстом, який виникає в 

процесі розгортання ідейно-тематичного змісту повідомлення. Наприклад, 

антропонім Симон Петлюра передає не лише змістовно-фактичну інформацію про 

період Визвольних змагань, називаючи «Головного Отамана об‘єднаного 

українського війська» (В. Шкляр) [267, с. 70] Української Народної Республіки, 

але й на основі підтекстові інформації, що формується периферійними 

семантичними ознаками ідеоніма, узагальнено виражає політичний світогляд 

патріотично налаштованих українців. Контекстуально авторська прагматика 

виявляється через позитивну оцінку, що формується семантичним 

мікроконтекстом лексеми наш – ‗близький до нас своїми поглядами, 

переконаннями, уподобаннями‘ [221, Т. 5, с. 238]: …знов повернувся Петлюра. Він 

настановляє Директорію. Це, братику, наша влада (В. Шкляр) [267, с. 27]. 

Семантично ускладнене власне ім‘я є не лише засобом когезії, але й смислової 

багатовимірності художнього дискурсу. Уживання його в одному семантичному 

контексті зі словами соборність, Україна дозволяє читачеві інтерпретувати 

антропонім як політичну аксіологему: – Соборність! Україна! Петлюра! – 

скандували кияни (В. Шкляр) [267, с. 192]. Прагматика позитивної оцінки 

реалізується щодо ідеонімів на позначення прізвищ командирів більшовицьких 

загонів, що кількісно виражається вищим ступенем порівняння лексеми 

найкращий з позитивною семантикою денотативного макрокомпонента із 
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семантичною ознакою ‗досвідчений‘, ‗користується повагою, шаною‘ [221, Т. 2, 

с. 321]: Троцький озвірів, його агенти знищують найкращих командирів. Він не 

наважується відкрито заарештовувати авторитетних воєначальників, щоб не 

збунтувати військові частини, тому через особові відділи прибирає їх таємно. 

Так лише в липні-серпні було отруєно командира Таращанської бригади Боженка, 

потім ліквідували командира Новгород-Сіверської бригади Черняка, після 

Черняка застрелили в потилицю начдива Щорса. Можливо, Троцький нутром чув, 

що ці командири, розкусивши комуну, повернуть зброю проти неї  (В. Шкляр) 

[267, с. 239]. 

Власне ім‘я в структурі тексту є семантично стійким елементом, але 

повторюючись, збагачує і розширює свою семантику, набуває ознак 

експресивності. Ідеонім Лев Троцький, що є ім‘ям главковерха Червоної армії 

(В. Шкляр) [267, с. 239], контекстуально інтерпретується як уособлення 

більшовицької ідеології. Маркерами негативної оцінки антропоніма є наявні в 

контекстуальному оточенні лексеми, у семантичній структурі яких міститься 

негативна конотація: Лютував полк «Чорних чортів» імені Льва Троцького, 

сформований із карних злочинців» (В. Шкляр) [267, с. 59]; … шаленіє терор 

проти командирів …Усі вони, на тверде переконання главковерха Троцького, 

просякнуті духом анархії, і виправить цю контру тільки могила. Троцький 

озвірів, його агенти знищують найкращих командирів (В. Шкляр) [267, с. 239]. 

Ампліфікація негативного значення реалізується в сполученні слів карні злочинці 

зі спільною семою ‗злочин‘ у денотативному макрокомпоненті, денотат лексеми 

терор також виражений семою з негативною семантикою – ‗жорстока масова 

розправа‘, ‗найгостріша форма боротьби проти політичних і класових 

супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення‘ [221, Т. 10, 

с. 93], у лексемі озвірів на денотативному рівні втілено порівняння реальної 

історичної особи зі звіром, що реалізується семою ‗стати жорстоким, лютим, 

подібним до звіра‘ [221, Т. 5, с. 650]. Контекстуально виявляється й негативно-
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оцінне значення ідеоніма Скоропадський. Незважаючи на те, що 

екстралінгвальний зміст лексеми гетьман співвідноситься із культурно 

значущими для української ментальності демократичними традиціями козацького 

війська, а ім‘я Скоропадського асоціюється із боротьбою з більшовизмом та 

«українізацією» одного з корпусів російської армії, дискурсивно реалізується 

упереджено негативна прагматика: …гетьман Скоропадський. Перевдягнувся 

жінкою і вдосвіта разом з німцями …накивав п’ятами  (В. Шкляр) [267, с. 26]. 

Імпліцитно семантику зради аналізованого антропоніма передає порівняння з 

жінкою (алюзія травестії), упереджено іронічна оцінка вербалізується 

фразеологізмом накивати п‘ятами у значенні ‗швидко кинутися навтіки‘ [252, с. 

525]. Негативна конотація антропоніма формується оцінною часткою нібито, 

семантика якої виражає малоймовірність, невисоку вірогідність, сумнів щодо 

висловленого, а також епітетом «сильна влада» – лапки як одиниця експресивної 

графіки зумовлюють виникнення емоційно-оцінної енантіосемії й актуалізують 

презирливе, іронічне значення: Нібито хліборобський конгрес постановив 

скинути Центральну Раду, а натомість завести в Україні «сильну владу» – 

гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським  (Ю. Хорунжий) [254, с. 211]. 

Прецедентні імена, що функціюють у художньому дискурсі як 

лінгвоідеологеми і співвідносяться з реальними денотатами, зберігають всю суму 

соціально-історичних конотацій. Специфіка дискурсивного освоєння найменувань 

такого типу виявляється в тому, що автор вживає історичні імена, з одного боку, 

як засіб створення історичного колориту зображуваної епохи, таким чином 

співвідносячи вторинну реальність художнього тексту з об‘єктивною реальністю  

(…гомоніли ми про все – про польську неволю й про Хмеля, про Дорошенка та 

Самойловича, а чи не найбільше про Мазепу та Орлика (Ю. Мушкетик) [165, 

с. 210]; чував про Виговського, Брюховецького, Дорошенка (говорити про них 

було не вільно, як і про Многогрішного та всіх інших гетьманів, не кажучи вже 

про Мазепу), проте все те було десь там, в минулому (Ю. Мушкетик) [165, 
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с. 181]; Матвій Яворський, колишній глава Укрголовнауки зачитав у Москві 

доповідь про антимарсксиські течії в українській історичній науці, зарахувавши 

до нього Липинського, Багалія, Василенка, також – і мене, мовляв, оживають 

старі буржуазні історичні концепції…  (Ю. Хорунжий ) [254, с. 130];  Працівник 

виявив сумління, доніс мої слова Скрипникові, а той … бачився з головою ОГПУ 

Менжинським і нібито домовився, що Єфремова не чіпатимуть… 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 330]; гетьман Скоропадський хоче мати Українську 

академію наук (Ю. Хорунжий) [254, с. 212]); а з іншого – як повноправні 

найменування персонажів (Полуботок – козак доброго клича (Ю. Мушкетик) 

[165, с. 19]; – Спасибі, дочко, – мовив Полуботок. – Я – з твоїми мислями 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 37]), що дозволяє авторові створювати атмосферу 

реальності подій, підтримувати відчуття національної самобутності завдяки 

наявному в значенні слова етнокультурному компоненту, а також культурно-

історичної фонової інформації.  

Власні імена історичних осіб, денотат яких містить семантичну ознаку 

‗державний діяч‘ або ‗політичний лідер‘, набувають символічного значення, 

інтерпретація якого читачем здійснюється завдяки тим асоціаціям, які виникають 

вунаслідок розгортання семантичної структури художнього дискурсу, а також тим 

уявленням, що традиційно склалися в суспільстві внаслідок колективного 

осмислення історико-культурної значущості діяльності особи для розвитку 

держави. Такими антропонімами-символами є ідеоніми Мазепа, Орлик: Мазепа 

знав кілька мов, писав вірші… його пісні співають на Україні й понині 

(Ю. Мушкетик) [165, 93]; Осміліли чумаки, забули, що за одне слово про Мазепу 

або Орлика можна потрапити до льохів, двері яких замикалися на велетенські 

замки. Ні, не всі вони були за Мазепу та Орлика, а особливо Орлика... 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 210]. Символічне значення оніма Орлик формується 

контекстуально лексичним оточенням, зокрема лексемами позитивної оцінки – 

запеклий, сміливий, розумний, освічений, а також словами з негативною 
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конотацією – спогадувати небезпечно, подвигнути на війну, царські хорти-

посіпаки, найбільший державний злочинець, які на тлі художньо-історичного 

хронотопу набувають позитивно-оцінної прагматики: Про Орлика ж спогадувати 

було небезпечно взагалі. Запеклий, сміливий, розумний, освічений –  знав 

латину, грецьку, французьку, німецьку, польську, шведську й ще кілька мов і 

розсилав на тих мовах реляції до королів та султанів, зумів подвигнути на війну 

проти Росії турків … Тепер Орлик десь ховався, по його слідах гнали царські 

хорти-посіпаки, Петро наказав виловити Орлика, чого б це не коштувало, 

Орлик вважався найбільшим державним злочинцем  (Ю. Мушкетик) [165, с. 

287-288].  

Прецедентні імена в процесі мовленнєвого функціювання підлягають впливу 

соціальних факторів, що зумовлюють виникнення додаткових соціальних смислів, 

які закріплюються на мовному рівні. У художньому дискурсі такі антропоніми 

набувають художньо-стилістичних функцій, зокрема зафіксовано випадки, коли 

такого типу найменування реалізують авторську прагматику створення комічного 

й сатиричного контексту: Путіну ніколи не взяти Маріуполь, бо в цьому місті не 

те коріння, що він думав. Московська розвідка тут явно прорахувалася і підвела 

під дурного хату не лише Путіна, але й весь російський народ (В. Шкляр) [269, с. 

37]; І хоча в Росії уже новий демократичний президент Пупкін, він з останніх 

сил намагається придушити визвольні рухи, оскільки цього вимагають 85 % 

московитів (В. Шкляр) [269, с. 61]; …пан райхсмюзикфюрер дуже перейнявся 

тим, що в закладах масового відпочинку лунає музика, яка наскрізь просякла 

жидо-большевицькими мотивами негритянського джазу, а тому належить 

віднині «у репертуарах естрадних і танцювальних оркестрів заборонити 

композиції, в яких ритм фокстроту, так званий «свінг»… таке саме 

розпорядження совєтського міністерства культури, … де джаз було названо 

ворожою провокацією: «Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь». 

Хто б подумав: як багато спільного у Сталіна і Гітлера! (Ю. Винничук) [39, c. 
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347-348]; А чого ж той один Гетьман Павло Скоропадський со нащадками не 

втримав влади в Україні, – іронізує Христюк (Ю. Хорунжий) [254, с. 220]; 

Грушевським цікавитеся?.. Це сам по собі цікавий факт… у наш час. – А ви – 

Леніним? Теж цікаве явище… у наш час, – не без єхидства у голосі відповідаю. 

«Але ж вони не слухають Грушевського, навіть бояться і згадувати. Хіба що 

лягнути його – то єдина ознака «доброго тону». Тому я змушений виходити з 

Леніна, найбільшого їхнього авторитета (Ю. Хорунжий) [254, с. 238]; Ой! 

Зарікалася свиня жолуді не їсти… Вони самого Хрущова проковтнули, а таких, 

як ти… схрумають, наче пес муху… (Ю. Хорунжий) [254, с. 238]; Ти шо, 

Дзіржінський чи шо! За тебе не дадуть і собачого хвоста  (В. Шкляр) [265, с. 

62]; Тепер він може купити справжню дачу, і навіть не в Рудиках чи Кончі, а хоч 

и й на Гавайських островах, як сам Горбачов, батько перебудови, демократії і 

свободи… (В. Дрозд) [53, с. 16].  Аналізовані антропоніми отримують іронічне 

забарвлення завдяки контрастуванню їхнього денотативно-понятійного змісту й 

контексту. 

Тематична група «Найменування осіб за приналежністю до соціально-

політичних / етнічних груп».  Специфіка найменувань, що входять до цієї групи, 

виявляється в тому, що за предметно-поняттєвою співвіднесеністю їхній 

денотативний макрокомпонент семантичної структури містить інформацію про 

етнічну приналежність, а конотативний – співвідносить позначуваний об‘єкт із 

певними ідеологічними поглядами.  

На позначення прихильників більшовицької влади в художньому дискурсі 

активно функціюють такі ксенолексеми, як кацап – ‗зневажлива назва росіянина‘ 

[221, Т. 4, с. 123]: Ми повинні показати кацапам і нашим селянам, хто тут 

господар (В. Шкляр) [265, с. 39]; Бий комуністів і кацапів! (В. Шкляр) [265, c. 

170]; москаль – ‗росіянин‘ [221, Т. 4, с. 808]: Коли потрохи розвиднилося, вони 

побачили, якого чосу завдали москалям (В. Шкляр) [265, с. 41]; …куля пішла 

бездоганно – якраз у те місце на лобі, де дідько припечатує москалям зірки 
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(В. Шкляр) [265, с. 43]; І чую: в того москалі хату спалили, того пограбували, у 

того дівчину зґвалтували (В. Шкляр) [265, с. 44]; Українська армія, яку ми так 

виглядали і з якою збиралися вимести москаля з рідного краю, перейшла Збруч 

(В. Шкляр) [265, с. 48]; Та москалі вже перегрупувалися і, розділившись навпіл, 

пішли в обхід балки підковою (В. Шкляр) [267, с. 54]; Не вірте обіцянкам москалів 

і христопродавців (В. Шкляр) [267, с. 90]. Семантичний зміст аналізованих слів 

розширюється як під впливом ідейно-тематичного контексту художнього твору 

відповідно до авторської прагматики, так і за рахунок лексичного контексту: Були 

то невеличкі на зріст, карячконогі, пихаті й нахраписті москалі (В. Шкляр) 

[269, с. 25]. Негативна семантика ксенолексеми формується денотативними 

семами ‗зверхність, погорда‘ [221, Т. 6, с. 371] та ‗нахабність, безцеремонність‘ 

[221, Т. 5, с. 230] оцінних прикметників пихатий, нахрапистий відповідно. Ядро 

лексичного значення слів кацап і москаль містить сему ‗росіянин‘, проте узуальна 

конотація охоплює стилістичні й емоційно-експресивні доповнення до основного 

значення, що дозволяє розглядати ці етноніми як лінгвоідеологеми, які, крім 

номінативно-ідентифікаційної, виконують і комунікативно-прагматичну функцію, 

зокрема експресивно-оцінну.  

Негативна конотація лексем, створювана ситуативним соціально-історичним 

контекстом художньої оповіді, інтенсифікується в суфіксальних дериватах – 

похідних від кацап та москаль відповідно.  

Емоційний відтінок зневажливості й презирства передають суфікси -юг-, -

иськ-: Москалюги миттю звітрилися з палати (В. Шкляр) [265, с. 37]; Один 

москалюга, вхопивши за шлик, зірвав з неї шапку (В. Шкляр) [267, с. 299]; 

…кацап’юги юрбою налетіли на мертвого – дрібні, кривоногі, але дуже мордаті, 

з пласкими, налитими кров‘ю мармизами (В. Шкляр) [265, с. 18]; …ось уже 

захеканий кацап’юга пер до кострища п‘ятсотлітні хроніки Мотронинського 

монастиря... (В. Шкляр) [265, с. 83]; Січовики хапають того «стрільця», 

виявляється, то москалисько перевбраний (Ю. Хорунжий) [254, с. 211]. 
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Суфікс -идл- виражає оцінку осуду, зневаги: А кацапидли ніяк не могли 

вгамуватися (В. Шкляр) [265, с. 18].  

Демінутивні утворення із суфіксом -чук не передають традиційно 

прихильного ставлення, а навпаки – є маркерами зневажливої оцінки: З вигляду це 

були незлостиві хлопці, ніякі не китайці й не мадяри, звичайні кацапчуки. Вона 

запитала у «роднєнькіх», чи не доводилося їм зустрічати такого собі Івана 

Петрова (В. Шкляр) [267, с. 264]; …цілі орди кацапчуків перли в Україну в 

лаптях, постолах, калошах, чунях (В. Шкляр) [267, с. 290];  …―права рука царя‖ 

зв‘язав налигачем двох п‘яних кацапчуків і провадив з ними виховну годину 

(В. Шкляр) [267, с. 42]. Негативної оцінки у художньо-історичному контексті 

надає словам позитивно-оцінний суфікс –ик. Демінутиви в такому випадку 

реалізують прагматику співчутливої іронії та зневаги: Петрусь Маковій, – 

підійшов до задніх рядів і так замахнувся гранатою, що москалики в один мент 

понагинали голови, затуливши руками вуха  (В. Шкляр) [265, с. 60]; Побачивши, як 

підвелося начальство, виструнчилися, звісно, й москалики в задніх рядах. Вони і з 

відтуленими вухами погано тямили (В. Шкляр) [265, с. 61];  Напрочуд 

зворушливий вигляд мали голомозі москалики – чудні такі, дрібні, вухаті, наївні, 

шмаркаті, ну геть тобі діти  (В. Шкляр) [265, с. 62]. 

Утворені за типом збірних іменників із суфіксом -н(я), лексеми кацапня (А 

якщо збільшовичена кацапня, то рішенець тут один… (В. Шкляр) [267, с. 172]; У 

тій колотнечі з вошивою кацапнею наздогнала біда й Чорновуса — він підхопив 

тиф (В. Шкляр) [265, с. 36]) та москальня (Операцію розпочали о четвертій ночі, 

коли п‘яна москальня захропла найміцнішим сном (В. Шкляр) [265, с. 41]; Біля 

конюшні вже зібрався цілий гурт москаль ні  (В. Шкляр) [265, с. 68]; Варфоломій 

упав навзнак, і москальня пішла по його мощах потоптом, наступаючи ратицями 

на голову, груди, живіт (В. Шкляр) [265, с. 82]; …через того комдива Федька 

москальні тоді напливло сюди більше, ніж комарів у Чортовім лісі (В. Шкляр) 

[267, с. 246]) вказують на аморфну безліч, нівелювання особистості й 
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контекстуально співвідносяться за семантикою з ордою – конотативний 

макрокомпонент цієї лексеми містить узуальну сему ‗безладний, неорганізований 

натовп‘ [221, Т. 5, с. 742] (Вони довго вимучували універсали про автономію, а 

коли, нарешті, зважилися проголосити незалежність, московсько-большевицька 

орда вже стояла біля воріт (В. Шкляр) [267, с. 56]). 

Семантика суфікса -ищ-, що є засобом утворення топонімічних назв, 

стилістично нейтральна, проте лексико-семантичний контекст – актуальний смисл 

слова ярмо визначається конотативною семою ‗гноблення, утиск‘ [221, Т. 11, 

с. 650] – і поєднання із твірною основою слова з негативною конотацією зумовлює 

його експресивно-оцінне іронічно-презирливе значення: Не суньте голову в ярмо 

кацапщини!  (В. Шкляр) [265, с. 90]. 

Наведені приклади дозволяють зробити висновок, що оцінно-негативна 

прагматика демінутивів та аугментативів, які є виразниками українського 

менталітету, передає спосіб осмислення суспільно-політичної ситуації та 

ідеологічних процесів у соціально-історичному контексті розвитку держави, 

залежить як від власне лінгвальних чинників (семантики суфіксів), так і 

екстралінгвальних, зокрема семантичних асоціацій, зумовлених художнім 

контекстом та комунікативними намірами автора.  

В умовах художнього контексту семантичними / семантико-стилістичними 

синонімами до ідеологічно маркованих номенів кацапи та москалі є такі лексеми: 

солдатня (…вся солдатня, була п’яна хоч викрути (В. Шкляр) [267, с. 41]); 

червона кавалерія (А в Чортовому лісі червона кавалерія наосліп місила 

трясовину (В. Шкляр) [267, с. 42]); большевики (…большевики не могли 

пропустити такого зручного моменту, щоб помститися горбулівцям за ганебну 

поразку  (В. Шкляр) [267, с. 50]); червоні, совєтська армія (Червоні стягли сюди 

величезні сили …на з‘єднання з 12-ю совєтською армією в районі Києва 

(В. Шкляр) [267, с. 59]); московські окупанти (Є переконливі свідчення про твої 

запеклі бої з московськими окупантами в листопаді 1919-го (В. Шкляр) [267, 
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с. 309]); таваріщі (А зараз, таваріщі самозванці, ми поведемо вас для повного 

з‘ясування обставин! (В. Шкляр) [265, с. 117]); хохол-большевик (Один полонений 

хохол-большевик з увігнутою всередину пикою, ніби йому кінь наступив копитом 

на перенісся, пояснив, що це все через комісарів, котрі в паніці підперли 

панцерники своїми потягами з награбованим золотом  (В. Шкляр) [267, с. 105]); 

пролетарі  (До них приєдналися деякі містечкові пролетарі, котрі теж не 

хотіли визнавати, як вони казали, петлюрівської влади. Були це люди вперті й 

лукаві, іноді задурманені большевицькою блекотою, іноді одержимі, але завжди 

ворожі до української самостійності (В. Шкляр) [267, с. 28]); більшовицька 

навала (…закінчити опублікований для обговорення ще в січні, до більшовицької 

навали, законопроект Конституції Української Народної Республіки, до 

завтрашнього засідання Малої ради і там прийняти  (Ю. Хорунжий) [254, 

с. 209]); біляки (зневажливий варіант до білогвардійці) – Поміж гарматними 

вибухами й кулеметним вогнем біляки кинулися на обидва боки села, де їх уже 

підстерігала кіннота (В. Шкляр) [267, с. 184]; московіти (московити, поріддя 

брехливе й підле  (В. Шкляр) [267, с. 271]).  

На позначення політичних опонентів українських борців за самостійність 

держави та зрадників української ідеї в художньому дискурсі функціюють 

контекстуальні синоніми-експресиви з пейоративним забарвленням, наприклад: 

безбожник (Кацапи-безбожники та жиди-анцихристи зняли церковні дзвони, які 

всіх нас єднали не тільки голосом Божим, а й погуком до боротьби з московською 

навалою (В. Шкляр) [265, с. 90]); босота (За активістами і всякою босотою 

сиділи в останніх рядах, тримаючи між колін гвинтівки, три десятки 

червоноармійців (В. Шкляр) [265, с. 58]); вилупок, приблуда (…приблуда із 

недалекого Жаботина Федька Песков, котрий показав їм [кацап‘югам – О. Г.] 

дорогу на хутір Кресельці, напужив у штани… Перелякався в смерть вилупок, 

хоча й не знав, що через тиждень загойдається в зашморгу на сухій гілляці 

(В. Шкляр) [265, с. 18]); виродок, перекинчик (Спробуй тоді доведи, що ти ніякий 
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не перекинчик, не виродок, що ти отаман Чорний Ворон, котрий залетів у їхні 

краї не з доброго дива (В. Шкляр) [265, с. 251]; Ворон спершу подумав, що він, 

виродок, сміється, та ні – Птіцин плакав (В. Шкляр) [265, с. 75]); головоріз 

(…чекіст хотів щось сказати, але не повертався язик… Врешті-решт Дереза 

таки опанував себе й озирнувся до своїх головорізів (В. Шкляр) [265, с. 117]); 

голодранець, ледацюга ( Ще дужче Сєня зневажав голодранців, які сиділи позаду, 

— всіх отих комнезамівців, партійців, активістів, котрі були ніким, а хотіли 

стати всім тільки через те, що, ледацюги, світили голими сраками (В. Шкляр) 

[265, с. 58]); горлоріз (…нахраписті горлорізи покірно ідуть на страту 

(В. Шкляр) [265, с. 118]); драпіжник (…він не міг зупинити драпіжників, які 

трощили ікони, хапали, били, ламали, перекидали все догори дном  (В. Шкляр) 

[265, с. 83]); заброда-живоїд (Хай згинуть усі заброди-живоїди! (В. Шкляр) [265, 

с. 126]); йолоп (Це вони, йолопи, придумали сп‘яну безхлібне свято врожаю, 

забравши в хохла усе до зернини  (В. Шкляр) [265, с. 58]); каратель, зрадник (…в 

загоні є зрадник. Це він повсякчас наводить на них червоних карателів  

(В. Шкляр) [265, с. 96]; Вісімсот карателів відкрили вогонь по жалобній процесії  

(В. Шкляр) [267, с. 57]); катюга (козаки-нетяги … благали буйного вітра 

визволити їх із тяжкої неволі, а тим часом катюги кували їм ще міцніші кайдани 

(В. Шкляр) [265, с. 75]); мерзота (…так найзручніше маневрувати і нападати 

зненацька на совєтських активістів та іншу більшовицьку мерзоту (В. Шкляр) 

[265, с. 258]); нахаба (Вовкулака пропонував зайти нахабам у тил і, не чіпаючи 

заручників, потовкти чекістів (В. Шкляр) [265, с. 312]); нелюд (…нелюди привели 

на розстріл жінку з дитиною (В. Шкляр) [265, с. 184]); орли губчек (То оце вони 

такі – орли губчека? – вийшов наперед Деркач, намагаючись говорити глумливо 

(В. Шкляр) [265, с. 73]); перевертні, покручі  (Особливо заклятим був загін 

Дерези, сформований з наших таки перевертнів, що пішли служити в ЧК. 

Покручі, знаючи нашу мову і гасла, наробили чимало біди (В. Шкляр) [265, с. 

115]); чекістська покидь (А теперь спєшіться! – гаркнув я і, коли вся та 
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чекістська покидь позлазила з коней (В. Шкляр) [265, с. 117]; самозванець (А 

зараз, таваріщі самозванці, ми поведемо вас для повного з‘ясування обставин! 

(В. Шкляр) [265, с. 117]); хохли-вилупки (… до них приєднувалися і свої, як казав 

Дмитро, хохли-вилупки, котрі колотили в містечках робочим людом (В. Шкляр) 

[267, с. 28]). 

Номени, що вживаються на позначення борців за українські вольності, 

вирізняються розмаїтою семантикою. Наприклад, лінгвоідеологема повстанці 

вступає в гіперо-гіпнонімчні відношення зі словами з позитивно-оцінною 

конотацією, що інгерентно виявляється в національно-культурному компоненті 

семантичного ядра – козаки, запорожці, чорношличники (Чорні запорожці), 

гайдамаки – або формується лексичним та ситуативно-історичним контекстом – 

партизани, селяни. Семантично ці номени об‘єднані гіперсемою ‗визвольна 

збройна боротьба‘ [221, Т. 4, с. 209, Т. 6, с. 77, Т. 6, с. 694] : Кілька тисяч 

повстанців важко було тримати прикупі, тому Дмитро поділив їх по селах на 

сотні і згукував під слушний момент товкти москаля (В. Шкляр) [267, с. 37]; 

Козаки Соколовського ховали шаблі у піхви, даючи повоювати селянам. Бойове 

хрещення не зашкодить нікому (В. Шкляр) [267, с. 45]; Лесик очолив 

партизанський загін, до якого потяглися всі, кому «дурний пан» залив сала за 

шкуру. Лесик усіх не приймав, лишень тих, хто мав коня та зброю, і так восени 

вісімнадцятого він уже мав «горбулівський полк» із трьохсот козаків (В. Шкляр) 

[267, с. 26];  Це був відомий партизанський маневр, коли на знетямлену від 

страху піхтуру, що кидає ноги на плечі, зненацька налітає кіннота й вирубує всіх 

до ноги (В. Шкляр) [267, с. 61]; …навперейми вигулькнуло три вершники, троє 

братів-партизанів, … Але ж молодці, наскакують трійками, … бо саме так 

найзручніше маневрувати  (В. Шкляр) [265, с. 258]; Москалі спокійно зайшли до 

села, здивовані тим, що тут немає ніяких гайдамаків, якими їх так лякали» 

(В. Шкляр) [267, с. 40]; У головах цих хлопців завжди було забагато вітру, зате 

вони рідко оглядалися на ризик і страх (В. Шкляр) [267, с. 285]. 
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Лінгвоідеологема козак в абсолютній більшості випадків свого 

функціювання (213 із 242 зафіксованих слововживань) має позитивну конотацію, а 

в окремих випадках позначуваний нею образ контекстуально ідеалізується: Мої 

козаки, як роззуються, то біжать собачою риссю так само швидко, як коні. А 

хто не встигає, той хапається за стремено верхівця і мчить поряд із ним 

(В. Шкляр) [267, с. 34]; Тієї ж ночі Василь зібрав на сполох найпевніших козаків  

(В. Шкляр) [267, с. 48]. Негативна ж оцінка контекстуально формується 

семантикою адгерентних експресивів збільшовичили, пропаганда та 

конотативними семами лексем злиденний (‗нікчемний, жалюгідний‘ [221, Т. 3, с. 

591]) й очмарілий (‗який утратив здатність мислити‘ [221, Т. 5, с. 643]): Дійшло до 

того, що в Коростишеві вони збольшевичили навіть загін вільних козаків, 

сформований переважно з місцевих каменотесів. Каменярні під час розрухи не 

працювали, злиденні й очмарілі від голоду робітники легко піддавалися на 

большевицьку пропаганду. Командири цих «козаків» Калістрат Гелевей та Іван 

Шуренок пішли на нечуване нахабство (В. Шкляр) [267, с. 29]. Іронічно-

пейоративного звучання надає демінутивний суфікс -ик- деривату козачки, який в 

семантичній структурі мікроконтексту поєднується із радянсько-більшовицьким 

неологізмом совдепія, що є зневажливою назвою радянської системи: – Що, 

козачки? – не вітаючись, звернувся Олекса до трьох незнайомих йому чоловіків. – 

Совдепію зібрались розводити? (В. Шкляр) [267, с. 29]. Натомість слова, що 

формально за рахунок словотворчих суфіксів згрубілості належать до 

аугментативів, виражають позитивно-оцінне значення, чому сприяє відповідне 

лексичне оточення: …стріляла що з карабіна, що з револьвера краще за багатьох 

козаків, хоч козачня в Марусі була добірна (В. Шкляр) [267, с. 62];  Якщо взяти 

найлютішого бугая, обламати йому роги, зодягнути в жупан і гуртом висадити 

на коня, то оце таким був той козарлюга  (В. Шкляр) [267, с. 138];  Жаль мені 

розлучатися з таким козарлюгою, але для початку це тобі буде добра підмога 
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(В. Шкляр) [265, с. 43]; Таке мале, а хоч би тобі писнуло. Козарлюга! (В. Шкляр) 

[265, с. 261]. 

Етноніму галичани притаманна номінативно-ідентифікаційна функція, що 

реалізується в заперечно-стверджувальній синтаксичній конструкції Ми не 

австріяки, пане отамане. Ми галичани (В. Шкляр) [265, с. 57]. Художньо-

історичний контекст створює умови для полісемантизації цієї лексеми через 

актуалізацію її ідеологічної конотації, що передається асоціативно-семантичним 

зв‘язком лінгвоідеологеми галичани й аксіологеми честь, денотативно-поняттєвий 

зміст якої виражається семою ‗cукупність вищих моральних принципів, якими 

людина керується у своїй громадській і особистій поведінці‘ [221, Т. 11, с. 316]: 

Вони, галичани, краще за тих дядьків у шинелях знали, що таке приватна 

власність. Вони були найдисциплінованішою армією у світі. Наймолодшою і 

найдисциплінованішою. … вони не реквізували жодної крихти хліба, а коли 

настали жнива, пішли між боями по людях допомагати збирати врожай за 

п‘ятий сніп. Були навіть жнивні сотні. Тоді всі й побачили, хто такі галичани, 

яка їхня мова й честь (В. Шкляр) [267, с. 17–18].  

Ситуативно-історичний контекст художнього дискурсу став основою для 

утворення асоціативного синонімічного ряду галичани – стрільці – визволителі – 

патріоти з домінантою патріот, денотат якої виражає спільну для всіх членів 

ряду сему ‗любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність 

для них на жертви й подвиги‘ [221, Т. 6, с. 97]. На предметно-поняттєвий зміст 

лексеми стрільці ‗військовослужбовець піхотних військ‘ [221, Т. 9, с. 774]: 

…стрільці змушені були залишити окопи (В. Шкляр) [267, с. 214]; Біляки й тут 

мали чисельну кавалерію, а стрільці воювали пішо (В. Шкляр) [267, с. 232] – 

нашаровується непредметне ідеологічне забарвлення, мотивоване семантикою 

складної лексеми Січові стрільці, у денотативному макрокомпоненті якої 

зафіксовано національно-культурну інформему – українська національна армія, 

осередок національного руху: …галицький уряд тримає біля себе бригаду січових 
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стрільців (В. Шкляр) [267, с. 201]; …стрільці тільки не розуміли, чому зчинився 

такий алярм. Вони розбили червоних, розіб’ють так само й білих, адже у Києві й 

поблизу нього двадцять тисяч галицького війська (В. Шкляр) [267, с. 109]. 

Національно-культурна конотація лінгвоідеологеми розкривається через змістовий 

зв‘язок з антропонімом Іван Франко, закріплюється ітертекстемою пора та 

відповідним уривком із пісні-гімна Січових стрільців на слова поета: І, може, 

тому, що стрільці бачили в руках гімназиста томик Івана Франка, а може, 

через те, що таки вздріли самого Петлюру й настала пора, вони раптом 

розправили плечі, підняли голови й, твердо карбуючи крок по бруківці князівської 

вулиці, на всі свої триста двадцять два голоси заспівали: Не пора, не пора, не 

пора / Москалеві й ляхові служить! / Довершилась України правда стара, / 

Нам пора для України жить! (В. Шкляр) [267, с. 113]; Біля Золотих Воріт 

стрільці завершили пісню словами, що стали їхньою клятвою: Бо пора се великая 

єсть: / У завзятій, важкій боротьбі / Ми поляжем, щоб волю і славу, і честь, / 

Рідний краю, здобути тобі (В. Шкляр) [267, с. 114]. 

Авторська оцінна прагматика формується семантикою слів-експресивів з 

інгерентно закріпленою позитивно-оцінною конотацією:  – Слава галичанам! 

Слава нашим визволителям! – знову й знов різноголосо лунало з усіх боків, і під 

ту врочисту хвилину, коли стрільцям годилося розправити плечі й задерти голови, 

вони якось ураз зіщулювалися й дивилися під ноги, тамуючи в собі нестримне 

розчулення  (В. Шкляр) [267, с. 111]. 

Тематичну групу «Найменування осіб за родом діяльності» репрезентують 

лексеми, які не містять у семантичній структурі українського етнокультурного 

компонента, але негативна оцінка їхнього предметно-поняттєвого змісту засвідчує 

відповідний рівень соціально-політичної культури носіїв української 

лінгвоментальності.  

Зневажливо-іронічне забарвлення лексем партієць, активіст формується 

контекстуальною актуалізацією конотаційних сем слів голодранці, ледацюги, 
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босота, що в народно-розмовному мовленні традиційно вживаються як лайливе 

слово [221, Т. 2, с. 114; Т. 4, с. 466; Т. 1, с. 223]: Ще дужче Сєня зневажав 

голодранців, які сиділи позаду, – всіх отих комнезамівців, партійців, активістів, 

котрі були ніким, а хотіли стати всім тільки через те, що, ледацюги, світили 

голими сраками. Нічого, надійде час – і Сєня поставить до стінки цих крикунів 

із вічно голодними очима (В. Шкляр) [265, с. 58]; За активістами і всякою 

босотою сиділи в останніх рядах, тримаючи між колін гвинтівки, три десятки 

червоноармійців (В. Шкляр) [265, с. 58]. З метою надання висловлюванню 

саркастичної тональності в контекст уведено інтертекстеми були ніким, стати 

всім (рядки з Інтернаціоналу), які утворюють стилістичний дисонанс з 

просторічними лексемами.  

У національно-історичному дискурсі функціюють лінгвоідеологеми, 

утворені від абревіатурних назв органів влади: комнезамівець – від комітет 

незаможних селян: …його світське життя так бісило місцевих більшовиків-

комнезамівців та затятих комсомолят, що вони строчили доноси до Черкаської 

повітової церковної ради (В. Шкляр) [265, с. 223]; бебех – від ББ (боротьба з 

бандитизмом), чекіст – від ЧК («чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем») (…хочу сказати про головного черкаського 

«бебеха» Яшу Гальперовича, який наважився вирушити в таку небезпечну дорогу 

на авто лише з чотирма чекістами-охоронцями, якщо брати до уваги й шофера 

(В. Шкляр) [265, с. 25]; Попереду широкою лавою ідуть селяни-відповідачі, а вслід 

за ними суне міліція і, видно з усього, ударна група ББ (В. Шкляр) [265, с. 312]; 

Вовкулака пропонував зайти нахабам у тил і, не чіпаючи заручників, потовкти 

чекістів» (В. Шкляр) [265, с. 312]); каесемівець – від КСМ (Комуністична спілка 

молоді – перша назва комсомолу) (гарячий сільський хлопчина з червоним бантом 

на лацкані піджака, схожий на каесемівця  (В. Шкляр) [265, с. 289]); гепеушник 

– від ГПУ (Государственное политическое управление) (Гепеушник «просить» 

розповісти про повстанські «трійки» (Ю. Хорунжий) [254, с. 249]); «чопи» - від 
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ЧОП (частина особливого призначення), жаргонізм «дайоші» – від російського 

слова-гасла «дайош!» (кримінальні бандити з дезертирів Червоної армії, котрі 

часто маскувалися під повстанців): …вже третій день шукали слідів «дайошів», 

та ще нічого не прочули за чужинця з червоною плямою на півщоки, оце ж у тих 

вивідинах вони й до цього села нагодилися і випадково натрапили на «чопів» 

(В. Шкляр) [265, с. 184]; Добра куля трапилася Вовкулаці — мозок бризнув із 

Гоцманового черепка на «чопів», які, падаючи вслід за ним, навіть не встигли 

второпати, хто їх отак – без суду і слідства – порішив на місці (В. Шкляр) [265, 

с. 183].  

Значення лексеми кадюки, що функціює як зневажлива назва кадетів, 

розширюється семантико-асоціативним контекстом словосполучення цвенькали 

по-московському, де актуалізується сема ‗розмовляти чужою мовою, в якій 

чуються звуки "ц", "дз"‘ [221, Т. 11, с. 184] звуконаслідувального дієслова, а 

негативна конотація посилюється актуальною семою ‗незадоволення, обурення, 

огида‘ [221, Т. 6, с. 598] лексеми плюватися: Лесика бісило, що вони цвенькали 

по-московському, а називали себе гайдамаками. «Кадюки без’язикі», – плювався 

Лесик (В. Шкляр) [267, с. 25]. Іронічно-співчутливий контекст деідеологізує 

семантику лексеми комсомолята – розмовної назви юних комсомольців: Ще 

молоді, мабуть, комсомолята, вони бадьорилися з останніх сил, але обличчя були 

вже мертвотно-бліді (В. Шкляр) [267, с. 66]. Аналогічний за словотворчим типом 

неологізм грушев’ята, денотат якого називає послідовників М. Грушевського, має 

позитивну ідеологічну конотацію: У наукових справах мій посол – Савченко, а в… 

політичних, так скажімо, – «грушев’ята» самі вишукують нагоди і приїздять до 

Києва (Ю. Хорунжий) [254, с. 302]; Надія на моїх «грушев’ят», вони не склали рук 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 306]. Вираження негативної оцінки щодо військово-

політичних працівників, уповноважених комуністичною партією, реалізується в 

атрибутивно-характерологічних сполученнях: …червоний комісар хотів 

порішити її власноруч, … оскаженілий комісар поставив проти отаманші цілий 
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відділ солдатів … Знетямлений комісар наказав зв‘язати Марусю колодязною 

мотузкою і кинути в холодну (В. Шкляр) [267, с. 167]. 

Семантика безафіксного деривата сепар (від сепаратист) мотивована 

значенням політичної термінолексеми сепаратизм, яка містить сему ‗скерований 

на відокремлення від державного цілого й утворення самостійної держави‘[221, 

Т. 9, с. 126]. Ідеологічне забарвлення номена не зафіксоване в конкретному 

мовному значенні, проте є компонентом імплікаціоналу й виразно актуалізується в 

разі вживання в оцінній функції.: Тоді ворог втрачає орієнтацію і, щоб виявити 

наші розташування та вогневі точки, посилає наосліп сепарів-хронів у наступ. А 

коли готується спланований наступ, тут уже сепарів підсилює російський 

спецназ (В. Шкляр) [265, с. 47]; …й сепари, і російські спецназівці часто носили 

при собі паспорти чи військові квитки (В. Шкляр) [269, с. 12]. Контекстуально 

лексема маркується як еспресив з негативним емоційним забарвленням, яке 

актуалізується порівняльною конструкцією зі словом таргани, семантика яких 

асоціативно пов‘язана із брудом, шкідництвом, значним поширенням і швидким 

збільшенням особин: Розвідка повідомила, що Іловайськ майже чистий, але треба 

його прочесати, бо сепари, вони ж, як таргани, можуть бути в кожній шпарині 

(В. Шкляр) [269, с. 20]. Негативний ідейно-політичний зміст притаманний 

лексико-семантичному деривату тітушки, що втратив семантичний зв‘язок із 

однойменною пропріальною лексемою і в сучасній мовленнєвій практиці 

вживається як загальна назва найманців, деморалізованих соціальних елементів, 

мета яких – перешкоджання діяльності національно свідомих активістів, зокрема 

під час демократичної акції Євромайдану: розкидав на Майдані тітушок 

(В. Шкляр) [269, с. 50].  

Під впливом соціально-історичного контексту негативна конотація 

трансформується в позитивну. Зокрема лексема ультрас (ultra – більше за щось), 

денотат якої – ‗футбольний уболівальник‘, а актуальне значення – ‗порушник 

громадського порядку, якому притаманна аморальна поведінка‘ ідеологізується й 
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набуває позитивної конотації: …дев‘ятнадцятирічний ультрас Аксьон із 

Луганська … недавно став сиротою, бо його зреклися рідні батько-мати за те, 

що пристав до бандерівців ще на Майдані (В. Шкляр) [269, с. 21]. Реідеологізації 

в сучасному художньому дискурсі підлягає антропонім Бандера, та його дериват 

бандерівець, що на основі конотативної семи ‗патріот‘, сформованої соціально-

історичним контекстом та актуалізовної дискурсивно, вступає в синонімічні 

відношення з лексемою націоналіст – ‗прихильник, учасник національно-

визвольного руху‘ [221, Т. 5, с. 232]. На відміну від сформованого радянською 

партійною ідеологією негативного значення, синонімічного із бандитизмом, 

буржуазним нацоналізмом, у їхній семантичній структурі містяться національно-

культурні семи ‗патріот‘, ‗незалежність‘, ‗національна самобутність‘: Полковник 

розпатякує про клятих націоналістів, які вони до того ж і аморальні… Це вони 

… намагалися відірвати, ізолювати українську мову од братньої російської і 

взагалі – відокремити (Ю. Хорунжий) [254, с. 239]. Лексема бандерівець 

вживається як назва патріотично налаштованих українців, що відстоюють право 

української спільноти на розвиток самостійної держави: Обираємо перевертнів, 

чмошників і бариг, щоб часом до керма не дорвався якийсь націоналюга-фашист, 

котрий поставить у центрі Києва пам‘ятник Бандері і заборонить на 

телебаченні російські серіали (В. Шкляр) [269, с. 14]; І хоча в Росії уже новий 

демократичний президент Пупкін, він з останніх сил намагається придушити 

визвольні рухи, оскільки цього вимагають 85 % московитів. До речі, вони тепер і 

волзьких татар, і мордву, і чудь, і весь, і мерю називають бандерівцями 

(В. Шкляр) [269, с. 61]; …чмо п‘яне, вперлося рогом, почало матюкатися, ледь не 

погрожувати, сказало, що нас, бандерівців, сюди ніхто не кликав (В. Шкляр) [269, 

с. 7]. Художній контекст, зокрема лексико-семантичне оточення, актуалізують 

емоційно-оцінне значення лексеми бандерівець, мотивоване імплікаціоналом 

відповідного антропоніма, у семантичний структурі якого містяться семи, що 

активізують національно-ментальні уявлення носіїв української культури. 
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Сучасний культурно-політичний контекст ідеологізує зміст лексеми 

волонтер, за якою історично в денотативному макрокомпоненті закріпилася 

семантика ‗той, хто став на військову службу за власним бажанням; доброволець‘ 

[221, Т. 1, с. 730].  У сучасній мовленнєвій практиці в нього актуалізуються 

потенційні семи ‗той, хто зі своєї волі береться за виконання яких-небудь 

обов‘язків, якоїсь роботи‘ [221, Т. 2, с. 324], властива слову доброволець; ‗подає 

комусь допомогу, підтримку‘, характерна для слова благодійник; ‗матеріальна 

допомога‘[221, Т. 1, с. 192], властива лексемі благодійність; ‗відданість‘ у слові 

друг [221, Т. 2, с. 422]: Ми не забудемо і своїх благодійників-волонтерів 

(В. Шкляр) [269, с. 51]; …якби не волонтери, то ми вже виздихали б з голоду 

(В. Шкляр) [269, с. 42]; Андрій Штепа, наш друг-волонтер із Черкащини 

(В. Шкляр) [269, с. 29]; …ми переконали Андрія, що без такого благодійника, як 

він, ми пропадемо. Волонтером ти нам допоможеш більше, ніж на передовій 

(В. Шкляр) [269, с. 29–30].  

Тематична група «Назви часо-просторових реалій» є засобом вербального 

відтворення історичного хронотопу в художньому дискурсі.  

У межах цієї групи виділено хрононіми, які співвідносять події художньої 

оповіді з певним історичним відрізком часу, важливим в культурно-історичному 

розвитку української нації. Хрононіми, представлені історизмами, виконують 

номінативну функцію, створюючи відповідний історичний колорит зображуваної 

епохи, при цьому реалізуються денотативні семи змістового ядра лексичного 

значення слова. Денонтат лексеми Директорія – найвищий орган державної влади 

УНР – характеризується чіткими часовими межами: 1918-1920 рр., а також 

важливим історичним і соціокультурним значенням для українського народу – 

втілення прагнень здобути політичну незалежність Української держави. 

Національне ідеологічне забарвлення аналізованого хронотопу підтверджується 

його змістом, сформованим партійно-радянською ідеологією, коли директорія 

сприймалася як ‗назва контрреволюційного уряду на Україні (1918 – 1919 рр.)‘ 
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[221, Т. 2, с. 282], а позитивна оцінна конотація аналізованої лексеми формується 

семантикою її лексичного оточення: Багатотисячний здвиг розпашілого люду 

знову вибухнув величальними гаслами на честь галичан, Директорії і Петлюри, 

нові оберемки квітів полетіли у їхній бік. – Слава! Слава!! Слава!!! (В. Шкляр) 

[267, с. 115]. 

У семантичній структурі таких хронологічно маркованих лексем, як 

Українська Народна Республіка, Галицька армія, СВУ, ОУН, Гетьманат, 

Конституція Української Народної Республіки, Мала рада, Центральна Рада 

міститься історико-мовна конотація, що реалізується як стилістична настанова 

часового тла художньої оповіді на основі когнітивних асоціацій, сформованих 

узуальним уживанням слова: Під натиском денікінців Галицька армія відходила 

на захід (В. Шкляр) [267, с. 257]; Українська Народна Республіка виплатить 

також дружині героя одноразову допомогу в такому ж розмір (В. Шкляр) [267, 

с. 79]; Знають вашу «Істрію», про СВУ, про Єфремова. Навіть чули про ОУН у 

Західній Україні… (Ю. Хорунжий) [254, с. 334]; Нібито хліборобський конгрес 

постановив скинути Центральну Раду, а натомість завести в Україні … 

Гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським (Ю. Хорунжий) [254, с. 211]; Будь 

що закінчити опублікований для обговорення ще в січні, до більшовицької навали, 

законопроект Конституції Української Народної Республіки, до завтрашнього 

засідання Малої ради і там прийняти. Будь що (Ю. Хорунжий)  [254, с. 209]; 

Перше, заявляю вам категоричний і найрішучіший протест проти нечуваної за 

зухвалістю поведінки ваших людей у стінах Центральної Ради (Ю. Хорунжий) 

[254, с. 209].  

 Історико-культурна, ідеологічно маркована, конотація хрононіма Холодний 

Яр виникає в результаті розширення семантики денотативного макрокомпонента 

історично маркованого слова відповідно до прагматичних настанов автора 

художнього дискурсу. Холодний Яр уважався місцем протистояння ординцям, 

оплотом гайдамацького руху. Саме це значення актуалізується в мікроконтексті: 
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…кому б заважали ці дзвони, якби знаття, що Холодний Яр не підніметься 

знов? (В. Шкляр) [265, с. 88]. На початку 20-х років це місце дислокації 

національно налаштованих повстанських загонів, що діяли проти радянської 

влади: …на чолі кінноти вирушить між двома арміями на Холодний Яр і зробить 

його центром загального руху… ми здатні власними силами підняти велике 

повстання (В. Шкляр) [265, с. 169]; Мені потрібні хлопці, які добре знають 

Холодний Яр і мають там авторитет (В. Шкляр) [265, с. 303]. 

Національна ментальність есплікується через семантико-ідеологічне 

протиставлення змісту топонімів Україна і Росія та їхніх відповідників-хрононімів 

Мала Росія та Велика Росія в історико-культурному контексті за рахунок 

розширення семантичного ядра лексем: Треба було зробити все, щоб українці 

забули, хто вони, що виросли «в краї», «україні», тобто метрополії, що Русь була 

тільки Україна, Мала Росія, знову ж таки  – метрополія, як Мала Греція, Малий 

Рим, а Велика Росія  – все інше, всі інші землі –  тиверці, кривичі, і навіть чудь і 

меря, що тоді, як слово «Україна» вже лунало широко, Московії і в помині ще 

не було  (Ю. Мушкетик) [165, с. 50]. У наведеному мікроконтексті 

актуалізаторами суттєвих з погляду комунікативної прагматики знань, 

зафіксованих в інтенсіоналі лексеми Україна, є синтаксеми в краї, україні, тоді як 

імплікаціонал репрезентовано поняттєво-дентотативним змістом лексеми 

меторополія – ‗місто-держава (поліс) стосовно до заснованих ним в інших землях 

поселень‘ [221, Т. 4, с. 694], що семантично розширюється за рахунок історико-

культурної конотації топонімів Мала Греція, Малий Рим. Імплікаціонал топоніма 

Велика Росія в художньому дискурсі частково актуалізується ядерними семами 

етнонімів кривичі – ‗давнє східнослов‘янське плем‘я, що жило у верхів‘ях Дніпра, 

Західної Двіни та Волги‘ [СУМ, Т. 4, с. 340], чудь – ‗назви неслов‘янських племен 

що жили на землях Новгорода Великого‘ [221, Т. 11, с. 377] і меря – ‗назва 

неслов‘янського племені, що проживало у Верхньому Поволжі‘, а також 

непоняттєвими семами топоніма Московія – ‗назва давньої держави, етнічне 
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населення якої – переважно фінно-угорські племена‘. Отже, актуальні смисли 

контекстуальних антонімів Україна – Росія разом з релевантною для них часо-

просторовою семантикою виражають ментально-світоглядні установки. 

У художньому хронотопі на основі асоціацій, що виникають унаслідок 

активізації фонових знань про соціально-політичні події, культурно-історичні 

явища, розкривається семантика нових лінгвоідеологем. Національно-ідейний 

зміст пропріальної лексеми Майдан не зафіксований узуально, він не мотивований 

денотативно-сигніфікативим значенням відповідного апелятива – ‗велике 

незабудоване місце в селі або місті, площа‘ [221, Т. 4, с. 597]. У процесі 

функціювання в історико-культурному контексті актуалізуються потенційні семи 

ідеоніма Майдан, він набуває ознак конотоніма внаслідок десемантизації 

денотативного ядра й контекстуальної актуалізації конотативного значення 

імплікаціоналу: Ми завжди готові до неї, до смерті, ми перемогли страх ще на 

Майдані, коли пішли на кулі з дерев’яними щитами, коли поруч падали мертві 

друзі, а ми йшли і йшли до останнього (В. Шкляр) [269, с. 42]; Невтримний 

Майдан залив Україну морем людських сподівань (Л. Дашвар) [72, с. 56]; 

…набирав силу, вирував, не видихався Майдан, спонукав до дій, змушував по-

іншому дивитися … Майдан Незалежності – ламав звичні уявлення, … ярив 

серце, вимагав вчинків, бив у мозок: «Так далі жити не можна!  (Л. Дашвар) [72, 

с. 77];  І хай у будні на Майдані тільки 30 – 50 тисяч людей, але я впевнений: в разі 

потреби, за першим сигналом знову вийде мільйон (А. Любка) [148, с. 103]. 

Актуальний смисл слова Майдан, у свою чергу, створює семантичний 

контекст для реалізації національно-ідейного змісту ідеонімів Будинок профспілок, 

Небесна сотня, Революція гідності, внаслідок чого локалізація національно-

ментальних смислів імпліцитно відбувається на рівні потенційних сем: Такий 

місяць ще був на Майдані, коли горів Будинок профспілок, а в ньому горіли наші 

хлопці, і … його діставало навіть криваве полум’я (В. Шкляр) [269, с. 11]; У 

Будинку профспілок! Вона ж медсестра, їй не можна інакше (Л. Дашвар) [72, 
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с. 59]. Майдан докотився страшними новинами – Небесна сотня поклала голови, 

покалічених – тисячі…  (Л. Дашвар) [72, с. 255];  Кажу ж, як в Україні. …У нас – 

Революція гідності  (Л. Дашвар) [72, с. 134]. 

Національно-культурна конотація, що формується асоціативно-соціальним 

контекстом художнього дискурсу, актуалізує факультативні семи імплікаіоналу, 

мотивовані значенням референта, зокрема лексем Маріуполь, Мар‘їнка, Іловайськ, 

які набувають стійкого переносного значення, на основі чого формується їхній 

героїко-символічний зміст і позитивно-оцінне значення: Ти пройшов Маріуполь, 

Мар’їнку, Іловайськ… (В. Шкляр) [269, с. 25]; Путіну ніколи не взяти 

Маріуполь, бо в цьому місті не те коріння, що він думав (В. Шкляр) [269, с. 37].  

Національно-культурні компоненти семантичної структури топонімів, які 

окреслюють часові межі художньої оповіді, Велика Україна, Галичина, «на Львів 

через Київ» підвищують загальну інформативність національного контексту 

українського художнього дискурсу: Мирон обливався холодним потом від 

усвідомлення катастрофи, яка … спіткала Велику Україну, не кажучи вже про 

його нещасну Галичину, якій не судилося дочекатися своїх оборонців, що так 

зухвало рушили на Львів через Київ (В. Шкляр) [267, с. 271]; Обидва війська 

опинилися на мізерному клаптику Великої України в так званому Кам‘янець-

Подільському мішку (В. Шкляр) [267, с. 13]. 

До групи ментально-світоглядних належать власне лінгвокультуреми – 

слова, у семантичній структурі яких зафіксовано інформацію про народні традиції, 

звичаї, культуру. З-поміж них виділено лінгвокультуреми-реалії, символічні 

лінгвокультуреми та звичаєві, або лінгвокультуреми соціально-національної 

поведінки. 

 Лінгвокультуреми-реалії – це назви об‘єктів, властивих для традиційної 

культури побуту. Наприклад, у художньому дискурсі для передачі національно-

історичного колориту функціюють назви етнічного одягу: кептар – ‗у гуцулів – 

верхній хутряний одяг без рукавів‘ [221, Т. 4, с. 141], полотняні ногавиці – 
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‗суконні штани‘ [221, Т. 5, с. 439], личаки – ‗плетене з лика селянське взуття‘ [221, 

Т. 4, с. 501], крисаня – ‗бриль‘ [221, Т. 4, с. 348]. Денотатативно-поняттєве 

значення названих лексем співвідноситься із предметами матеріальної культури, 

проте відбувається розширення їхньої семантики на рівні потенційних сем 

імплікаціоналу на основі контекстуальних асоціацій, що викликає колоронім 

жовто-блакитний та антропонім Франко, конотативні семи яких імпліцитно 

формують загальний культурно-історичний смисл мікроконтексту: Гуцул був у 

красиво розшитому кептарі, полотняних ногавицях, у новеньких личаках із 

задертими носаками, на голові мав крисаню з великою жовто-блакитною 

пір‘їною якогось невідомого заморського птаха. Під пахвою у нього був томик 

Франка (В. Шкляр) [267, с. 126]. Аналогічно етноментальний смисл 

лінгвокультурем-реалій на позначення одягу – папаха, чумарка, чоботи з 

острогами – розкривається через асоціативний зв‘язок з лексичним оточенням, 

зокрема із лексемою по-козацькому, етнокультурна конотація якої мотивується 

денотативно-поняттєвими семами номена козак – ‗вільна людина‘, ‗визвольна 

боротьба‘[221, Т. 4, с. 209]: …а вершниця … вдягнута по-козацькому: в папасі, 

зеленій чумарці, в чоботях з острогами, бракувало тільки шаблюки (В. Шкляр) 

[267, с. 168]. Зв‘язок з етнічною культурою, народними традиціями підкреслює 

номен очіпок, символічне значення якого імпліцитно виникає завдяки асоціаціям, 

що формуються експресемами бабуся, чепурний, чемний, привітний з позитивною 

оцінною конотацією: Саме тут вичапала од печі бабуся, теж чепурна, в очіпку, 

чемна, привітна (В. Шкляр) [267, с. 202]. 

Для створення національно-культурного колориту художнього хронотопу 

використано назву предмету побуту: файка – ‗люлька‘ [221, Т. 10, с. 551] та реалій 

музичної галузі: коломийка – ‗українська народна пісенька типу частівки‘ [221, Т. 

4, с. 229], кобза – ‗старовинний український струнно-щипковий музичний 

інструмент‘ [221, Т. 4, с. 200]. Актуальний смисл етнолексем формується 

інтертекстуально (Не виймаючи з рота файку…, гуцул наспівував чудернацьку 
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коломийку: Не питайте в москалика: / Бицця чи мирицця – / Три струни на 

балалайці, / А на кобзі тридцять  (В. Шкляр) [267, с. 126]) – через 

контекстуальне зіставлення сем український та російський: референтними у 

наведеному мікродискурсі є кількісні параметри три струни і тридцять. Через 

протиставлення актуалізується національно-культурна конотація реалії на 

позначення грошової одиниці гривня: Беру тільки гривнями! Рублів і керинок не 

приймаю! (В. Шкляр) [267, с. 125]. 

Символічні лінгвокультуреми – лексеми, що сприймаються як символи, 

їхня етнокультурна конотація зумовлена особливостями національного світогляду. 

У художньому дискурсі функціюють не тільки традиційні, а й індивідуально-

авторські символи з національно-культурним значенням. Специфіка художнього 

символу виявляється в тому, що він узагальнює світоглядні й соціально-

психологічні асоціації авторського дискурсу, а відтак йому властива ідейна 

образність. 

Традиційному символу притаманна загальнокультурна, історично 

сформована семантика, зумовлена узуальними асоціативними зв‘язками, тому він 

не потребує експліцитного розгортання – авторові художньої оповіді достатньо 

лише згадати його або підкреслити одну з постійних ознак для адекватного 

сприймання й інтерпретації контексту читачем на основі наявних у його 

когнітивно-емоційному досвіді відповідних фонових знань. До такого типу 

символічних лінгвокультурем належать:  

 земля – символ духовності; життя; позитивного і негативного начала [84, 

с. 285]: Вогка, прохолодна земля вбирала у себе його біль, біль душі і тіла 

(В. Дрозд) [53, с. 37]; Можливо, ви закохаєтеся …в цю землю. Якщо у мене є 

душа, то вона тут, між цих пагорбів, лісів, у цих райських садах. Можливо, в 

озері (В. Дрозд) [53, с. 86]; 

вода – символ інтуїтивної мудрості, життя і воскресіння, чистоти і здоров‘я, 

чесності й правдивості [84, с. 143]: Він налив … води й підніс бабусі. …Пила 
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жадібно, проте довго, поволі… А наступного дня бабуся Улита стала на ноги 

(В. Шкляр) [268, с. 113], Вона є у всьому, вода (В. Шкляр) [268, с. 192];  

дорога – символ складного, нелегкого життя; розлуки з домівкою [84, 

с. 886]: Спершу вона побачила дорогу, довгу пряму дорогу, яка стелилася білим 

сувоєм (В. Шкляр) [268, с. 112];  

дерево – символ життя, гармонії, безсмертя, невичерпних життєвих сил, 

вічного оновлення та відродження [84, с. 215]: На дерево при дорозі вказав. … 

Гілки різні – і прямі, і криві, і малі, і грубі. Оце ви і є. Культура ваша. А якою їй 

бути – тільки коріння знає. … Я не відчуваю зв’язку між листям і корінням, а він 

же повинен бути. Повинен, інакше не буде дерева! (Л. Дашвар) [73, с. 135-136];  

сова – символ темного, похмурого; мудрості, потаємних знань, 

спустошення, нещастя, смерті, брехні [84, с. 768]: Катерина … зненацька угледіла 

сову. … прикмета яка…лиха (В. Шкляр) [268, с. 62],  Після того я ніколи не 

бачила такої сови. А тінь її чую на собі й зараз. Холодну тінь (В. Шкляр) [268, 

с. 291]; 

ворон – символ провісника горя, страждань, смерті, похорону, пророцтва, 

боязливості; кровопролиття, насилля та війни [84, с. 149]: …люди схильні чинити 

зло, і, скільки ворон себе пам‘ятає, те зло брало гору… Смерть є смерть, думав 

ворон (В. Шкляр) [265, с. 164]; 

ластівка – посередник між життям і смертю [84, с. 349]: …ластівка влетіла 

в розчинену кватирку і тепер шугала, описуючи кола по кімнаті… Тепер я уже не 

мав сумніву, що вона померла (Ю. Винничук)  [38, с. 312];  

кінь – символ чоловічого начала; інтуїтивного пізнання; волі; вірності, 

відданості; смерті [84, с. 349]: Ворон не правив конем … він знав твердий путівець 

не оком, а чув його своїми копитами, чув усією душею, …Ворон був певен, що в 

його товариша є душа… не міг повірити, що холодноярський отаман Василь 

Чучупака загинув через коня (В. Шкляр) [265, с. 17], …і коли він упав разом з 
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убитим конем, то …красиво ліг поруч свого чотириногого товариша (В. Шкляр) 

[267, с. 55]; 

коса – символ глибокого духу дівочої цнотливості; охайності, чистоти; 

краси; внутрішнього єства, природної потреби краси і честі українки; її втрата 

означала падіння й злидні [84, с. 411]: Ні, не будемо косу різати, – мамка охолола. 

– … Дівка не косу ріже – долю собі (Л. Дашвар)  [73, с. 126]; золота коса 

затріпотіла в повітрі (В. Шкляр) [267, с. 299], Що було насправді могутнім у 

Досі, то це її довга розкішна коса… (В. Шкляр) [265, с. 21]; 

хата / дім – символ Всесвіту; батьківщини, рідної землі; безперервності 

роду; тепла, затишку; святості; добра й надії; материнської любові; захисту й 

допомоги [84, с. 823]: Вони одружилися, взялися будувати нову хату (В. Шкляр) 

[265, с. 50],  А може, ця сила була в їхній хаті? Сила, яка вже рятувала Ворона 

(В. Шкляр) [265, с. 149],  Великий цегляний дім…, наче тут зводилося не житло, а 

фортеця (В. Шкляр) [267, с. 263]; 

ключ – символ містичної таємниці [84, с. 352]: …мені було довірено ключ. І 

річ не тільки в цьому шматочку металу‚ який мені треба повернути Господареві 

…‚ а справа в тому‚ що‚ можливо‚ мені довірено ключ від таємниці‚ яку я конче 

мушу розгадати (В. Шкляр) [267, с. 41]; 

ніч – символ смерті [84, с. 547]: Ніч – то ворота в рай (Л. Дашвар), [73, 

с. 43],  Ніч – як ворота у пекло (Л. Дашвар) [73, с. 66],  Ніч – як ворота в безодню 

(Л. Дашвар) [73, с. 101].  

Оказіонально-символічне значення формується як художньо-образне 

втілення авторської ідеї, побудоване на асоціаціях, викликаних семантичною 

структурою та соціокультурним контекстом художнього дискурсу. Індивідуально-

авторська символіка може виникати на основі національно-культурної шляхом 

інтерпретації та розширення соціокультурної конотації слова-символу. Наприклад, 

художній образ дзвонів традиційно сприймається як символ посвячення; гармонії 

людини і Неба; смерті і безсмертя, сили, могутності [84, с. 218]. У художньому 
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контексті такі смислові семи, як посвячення, істина, гармонія, актуалізуються 

семантикою складної лексеми голос Божий, водночас авторська інтерпретація 

ідейного смислу розширює національно-культурне символічне значення, яке 

сприймається як заклик до боротьби: зняти монастирські дзвони. Раз і назавжди 

знищити головну систему оповіщення гайдамацького краю, … як свідчення 

перемоги над цією новітньою Січчю, що підняла шаблі з-за прадавніх валів 

(В. Шкляр) [265, с. 91]; …церковні дзвони, які всіх нас єднали не тільки голосом 

Божим, а й погуком до боротьби з московською навалою  (В. Шкляр) [265, 

с. 100]. Слово три (і похідні від нього) символізує духовний синтез; формулу 

створення світу, духу з матерії, активного з пасивного [84, с. 805]: Тричі – це 

добре. Трійка …веде до рівноваги‚ а отже‚ й до успіху (В. Шкляр) [266, с. 82]. 

Контекстуально позитивно-оцінна конотація лексеми змінюється на негативну, 

яка посилюється семантикою числівника тринадцять, що, на відміну від 

священного божественного забарвлення, що традиційно приписувалося йому в 

період Давньої Русі [84, с. 203], символізує небезпеку, зло, смерть: Трійка ж 

переслідує від першого дня – будинок номер три, третій поверх, у числі 

тринадцять також трійка (В. Шкляр) [266, с. 75].  

Художні символи вибудовуються в межах ланцюга семантичних асоціацій і 

водночас спираються на широкий національно-культурний контекст, а отже, 

задовольняють такі критерії, як асоціативність, культурна зумовленість, 

антропоцентричність. Контекстуально символічне значення лексеми село 

інтерпретується як національні традиції, мудрість, згуртованість: Село – це 

традиції, це скарбниця нації, це продовження природного способу життя на 

противагу звихнутій урбанізації… Воно таке саме ірраціональне й мудре 

(Л. Дашвар) [73, с. 89-90]; То село, громада…Тут – або так, як усі, або ніяк 

(Л. Дашвар)  [73, с. 125]. Цвинтар у художній інтерпретації – це «енциклопедія, 

міський довідник, символ міста» (А. Любка) [148, с. 10]; а Чорне море – не 
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просто вода, не просто кордон, а та щаслива перешкода, яка не дозволила нам 

повбивати одне одного з нашими сусідами (А. Любка) [148, с. 50]. 

Отже, в оказіональних символах екстралінгвальна етнокультурна інформація 

зафіксована на рівні факультативних сем, актуалізується відповідним 

національно-маркованим контекстом і відбиває етнокультурні асоціації носіїв 

національної мови. 

Звичаєві лінгвокультуреми репрезентовано формулами мовленнєвого 

етикету: Здорові були, козаки! — голосно привіталася юнка, на що заскочені 

такою чуднотою стрільці загули врізнобій кожен по-своєму: «Здорова будь!», 

«Слава Icy!», «З неділею!» (В. Шкляр) [267, с. 22]; «Не треба «гура!» – …гукайте 

«слава!» (В. Шкляр) [267, с. 22]; …боронь Боже, нема в нас ніякої совдепії 

(В. Шкляр) [267, с. 29];  Дякує нам красно, – залюбки переклав Михась (В. Шкляр) 

[267, с. 112];  Вчуся я на славу Божу й користі ради душі моєї, у пам‘ять неньки й 

вашого дому на честь і хвалу  (Ю. Мушкетик) [165, с. 4];  То зроби ласку, сходи 

ще раз  (Ю. Мушкетик) [165, с. 83];  Не дай нам, Боже, жити в цьому царстві... 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 111]; Але на все воля Божа (В. Шкляр) [267, с. 213]; 

Панове громадо! – звертався він до своїх дітей  (В. Шкляр) [267, с. 192]. 

Ментально-чуттєві лінгвокультуреми узагальнюють способи чуттєвого 

освоєння світу, виражають особливості національного психотипу українця, тобто 

характеризують внутрішній світ, психологічний стан, душевні переживання. До 

цієї групи належать лінгвокультуреми серце, душа, дух, які є ключовими 

лексемами лексико-семантичних груп «Кордоцентричність» та 

«Сентиментальність», що об‘єктивують такі риси української ментальності, як 

перевага емоційно-чуттєвого над інтелектуальним і вольовим, надмірна 

чутливість, ліризм, мрійливість, емоційна вразливість, терплячість, 

неагресивність, миролюбність. Семантику й дискурсивну прагматику 

лінгвокультурем цієї групи розглянуто в підрозділі 3.1. й узагальнено відображено 

в додатках А, Б.  
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Аксіологічні лінгвокультуреми – лексеми, у семантичній структурі яких 

зафіксовано уявлення українців про загальнолюдські цінності: систему 

фундаментальних ідеалів та моральних засад, які визначають стратегічні цілі та 

принципи життєдіяльності як окремої особистості, так і суспільства загалом. У 

межах цієї групи виокремлено лінгвокультуреми ментально-аксіологічні та 

екзистенційно-аксіологічні.  

До ментально-аксіологічних лінгвокультурем віднесено такі, що 

вербалізують соціально-політичні, етнічні й моральні національні цінності.  

Засобами експлікації цінностей у художньому дискурсі виступають 

лінгвоаксіологеми – мовні одиниці, смислове значення яких виражає абсолютні 

цінності, об‘єктивно притаманні національній ментальності. На відміну від 

лінгвоідеологеми, що також являє собою ціннісно мотивовану лексико-

семантичну єдність, у семантичній структурі лінвгоаксіологеми смислова 

домінанта формується не денотативно-сигніфікативним значенням, а ціннісно-

оцінними конотаціями. Наприклад, у складних лексемах портрет Шевченка, 

Тарасів «Кобзар», томик Івана Франка втілено такі соціально-політичні цінності, 

як «єдність поколінь на основі віри в національну ідею» [84, с. 852], прагнення 

побудувати справедливий державний устрій, громадянська національно-

патріотична активність: У кожного в руках були як не квіти, то жовто-блакитна 

хоруговка або стрічка, один вусатий дідусь ніс на древку великий портрет 

Шевченка, а хлопчина у формі гімназиста високо над головою тримав Тарасів 

«Кобзар» і томик Івана Франка (В. Шкляр) [267, с. 111]. Національно-ціннісне 

значення набуває статусу референтного внаслідок актуалізації фонової інформації, 

зафіксованої в конотативних макрокомпонентах названих лексем, через 

асоціативний зв‘язок із колоронімом жовто-блакитний. Ціннісна база читача є 

основою його прагматичної компетентності, без урахування якої неможливо 

досягти ефективності вербальної маніпуляції, що має на меті реалізацію 

авторських інтенцій у формуванні національного світогляду інтерпретатора 
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художнього контексту. Аксіологеми визначають семантичний план розгортання 

дискурсу: …їм ще молоко на губах не обсохло, а слухали про козаків, про Байду, 

Хмеля, Трясила, Залізняка... (В. Шкляр) [267, с. 191]; …Їм би казочку про курочку 

Рябу чи Котигорошка, а він, окаянний, бере «Кобзаря» і читає «Гайдамаків» 

(В. Шкляр) [267, с. 192]. Семантичний обсяг слова-аксіологеми «Кобзар» 

розгортається під впливом контекстуальних зв‘язків як наслідок нашарування 

культурно-історичних конотацій антропонімів Байда, Хміль, Трясило, Залізняк на 

предметно-поняттєвий зміст ключової лексеми «Гайдамаки». 

Повага до демократичних виборів і демократично обраної влади в кореляції 

з історичною пам‘яттю українського народу есплікується історизмами: імена 

історичних діячів (Хміль, Дорошенко, Самойлович, Мазепа, Орлик, Володимир), 

топоніми (Січ, Запорожжя), атрибути влади (булава, бунчук, тризуб), –

експресивною лексикою з позитивно-оцінною конотацією (Україна, святиня, воля, 

честь, соборність, слава): …гомоніли ми про все – про польську неволю й про 

Хмеля, про Дорошенка та Самойловича, а чи не найбільше про Мазепу та 

Орлика… Осміліли чумаки … Але всі журилися, що пропала Січ, що розорили її 

московські солдати. Чумаки пишалися Запорожжям, мали його за святиню 

(Ю. Мушкетик) [165, с. 210]; гетьманські знаки: булава і бунчук (Ю. Мушкетик) 

[165, с. 91]; Тож продовжимо боротьбу за Україну, за її волю, за честь нашої 

зброї (В. Шкляр) [265, с. 366];  Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем 

боротьби за славу Володимирового тризуба (В. Шкляр) [269, с. 15]; Коли ж засяє 

українська булава? (В. Шкляр) [267, с. 135]. 

До ментально-аксіологічних лінгвокультурем належать антропоніми, що 

вербалізують таку національну цінність, як любов до рідної культури, мови: –… 

обов‘язково вивчить українську, придбав словник... – Грінченка?... – Так точно, – 

зрадів Рябцев. – Ґрінчєнків  (В. Шкляр) [267, с. 116]; Може, вам не подобається 

наш класик Квітка-Основ’яненко? Але ж це основоположник новітньої 
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української літератури, і мені здавалося, що починати треба з нього (В. Шкляр) 

[269, с. 67]. 

Абсолютні цінності – віра, терпимість, мудрість – набувають українського 

національного забарвлення завдяки введенню в ідейно-тематичну канву 

художнього дискурсу антропоніма Вишенський: Але навіть завзятий аскет 

Вишенський подає урок терпимості: І гді ж єси в Писанії знайшол ілі от 

котрого учителя Писаніє читаючого то єси слишал, яко повеліваєт не толко з 

ікона, сина Божія, але і з простого християнина, і не толко з християнина, але і з 

іновірця, жида і поганця … (Ю. Хорунжий) [254, с. 296]. У наведеному фрагменті 

зафіксовано приклад міжтекстової взаємодії, або інтердискурсивності. Авторська 

стратегія актуалізації прихованих ментальних смислів і культурних кодів 

реалізується через перенесення з однієї текстового площини в іншу інформації, 

художньо-смислова значущість якої визначається здатністю читача 

трансформувати її в експліцитну форму. Наприклад, оказіональне поєднання 

лінгвоаксіологеми соборність, національно-ціннісне значення якої не мотивоване 

її денотативно-поняттєвим компонентом, не зафіксоване узуально, а сформоване 

внаслідок розвитку культурно-історичної конотації, із фрагментом з Гімну 

України «Від Сяну до Дону», конкретизує семантику ключової лексеми – 

територіальна неподільність України, єдність українців навколо головних 

державотворчих ідей: – Соборність! Україна! … – скандували кияни. – 

Соборність від Сяну до Дону (В. Шкляр) [267, с. 192].  

До інтертекстем, що експлікують у художньому дискурсі українські 

національні цінності, належать художньо-мистецькі лінгвокультуреми. Зокрема 

цінність української ідеї, самопожертви в боротьбі за свободу нації виражається 

такими мікроконтекстами: «Ще не вмерла Україна!» (Гімн України) – …на 

радощах відповіли їм нашим славнем «Ще не вмерла Україна! (В. Шкляр) [267, 

с. 270], Це швидше стихійне. Хоча роблять свідомо… Співають «Ще не вмерла 

Україна», на сільраді замісто червоного прапора гасла «Хай живе самостійна 
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Україна! Геть ловецьку владу!» (Ю. Хорунжий) [254, с. 344]; Нам пора для 

України жить! (І. Франко) – І, може, тому, що стрільці бачили в руках 

гімназиста томик Івана Франка, … й настала пора, вони …заспівали: Не пора, не 

пора, не пора / Москалеві й ляхові служить! / Довершилась України правда стара, 

/ Нам пора для України жить! (В. Шкляр) [267, с. 113]; Борітеся – поборете 

(Т. Шевченко) – «Борітеся – поборете» - чи може бути щось енергійніше? 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 220]; Ми підем в останній нечуваний бій (О. Олесь) – 

Навіть мене пройняло… Лишилося нас мало, і вже без надій / Ми підем в останній 

нечуваний бій / На жертви, на жертви, на жертви! (Ю. Хорунжий) [254, с. 236].  

У художньому дискурсі лінгвокультуреми із ціннісним значенням фіксують 

авторську емоційно-інтелектуальну оцінку. Зокрема позитивна оцінна прагматика 

притаманна фразеологічним одиницям, що об‘єктивують такі аксіологеми, як 

життя – За те, що ви не чинили спротиву, я вам дарую життя  (В. Шкляр) [267, 

с. 39]; нетерпимість до зла – Але, ще раз кажу, не стріляйте у нас з-за вугла, не 

плюйте у душі християнам, не оскверняйте наші церкви (В. Шкляр) [267, с. 44]; 

честь, благородство – З мене шапка не впаде, коли для початку я очолю у твоєму 

курені кінну сотню (В. Шкляр) [267, с. 28]; патріотизм, готовність до захисту 

Батьківщини – Надія на моїх «грушев‘ят», вони не склали рук (Ю. Хорунжий) 

[254, с. 343]. Фразеологізми з негативним оцінним значенням є засобом осуду 

порушення національних ціннісних орієнтирів: зрада національних інтересів – 

…Скоропадський … накивав п’ятами (В. Шкляр) [267, с. 27]; зазіхання на життя 

і свободу – Олекса вдовольнився тим, що пустив під лід кількох кадюків …. Пішов 

годувати раків й один із тих живоїдів (В. Шкляр) [267, с. 27]; ..понесла вершника 

на ворожу кінноту, понесла прямісінько чортові в зуби (В. Шкляр) [265, с. 16]; … 

цей безвольний чоловік опинився під чужою п’ятою (В. Шкляр) [267, с. 30]; 

Навесні червона повінь залила Україну й московський лапоть наступив на 

горлянку селянам (В. Шкляр) [267, с. 37]; любов до грошей – Головне, що гроші 

добрі. А гроші не пахнуть (В. Дрозд) [53, с. 12]; … той нахапався зелененьких, 
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їздячи по світах, як пес бліх... (В. Дрозд) [53, с. 35]; нахабність, зажерливість – 

Пусти свиню за стіл, вона і ноги на стіл (В. Дрозд) [53, с. 123]; неповага до 

свободи думки – Узяв на зуби мою монографію «Початки громадянства» 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 265].  

Екзистенційно-аксіологічні лінгвокультуреми виражають цінності 

загальних категорій буття (життя, смерть, доля) й об‘єктивують національні риси 

міфологічного й православно-християнського вірувань, ритуальної культури. До 

цієї групи належать лінгвоаксіологеми Бог, Богородиця, Диявол, доля, які є 

домінантами лексико-семантичної групи «Сакральність». Їхню семантику й 

дискурсивну прагматику розкрито в підрозділі 3.1. й узагальнено в додатку В. 

3 .2 .2 .  Художньо -стилістичний потенціал лінгвокультур ем.  

Емоційно-оцінна прагматика й експресивне забарвлення зумовлюють семантико-

стилістичний потенціал лінгвокультурем, який визначається як тематичним 

діапазоном, так і значним обсягом національно-культурних конотацій. 

Лінгвокультуреми в художньому дискурсі набувають функційного статусу – 

виконують роль стилістично значущих одиниць. Стилістична функція мовних 

репрезентантів української ментальності виявляється в їхній здатності бути 

складниками художніх тропів. Лінгвокультуреми у складі епітететних конструкцій 

виконують прагматичну функцію – актуалізують емоційну сферу читача внаслідок 

створення психоемоційного напруження у сприйнятті якісних характеристик 

детермінованого об‘єкта або окремих його властивостей. 

Епітети підкреслюють і посилюють характеристики предмета, збагачують 

його емоційно, образно: Про Орлика ж спогадувати було небезпечно взагалі. 

Запеклий, сміливий, розумний, освічений – знав латину (Ю. Мушкетик) [165, 

с. 277]; Розділ «Творчість на теми релігійно-моральні» я присвятив пам‘яті 

Степана Руданського, чоловіка афористично-дотепного, своєрідного 

дослідника нашого фольклору (Ю. Хорунжий) [254, с. 273]; Ось кого мені шкода 

покидати, так се Олександра Олеся… Славний, сердечний, щирий чоловік! 
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(Ю. Хорунжий) [254, с. 321]. Ампліфікація епітетів розкриває, з одного боку, 

поняттєво-предметне значення антропоніма, а з іншого – провокує виникнення 

різноманітних контекстуальних асоціацій, на основі яких прозирають 

національно-культурні конотації.  

Емоційно-експресивна прагматика епітетних структур виявляється в 

семантичній трансформації та експлікації етноментальних смислів традиційних 

символів. Наприклад, додаткові до предметно-логічної характеристики образу 

коня вороний, прудкий оказіональні неасоціативні епітети грамотний, надійний 

формують символічне значення – бойовий товариш, епітети лагідні блакитні очі, 

рожеві оксамитові ніздрі інтимізують мовлення: Попереду, високо тримаючи 

голову, їхав на вороному й дуже грамотному коні полковник (В. Шкляр) [267, 

с. 136]; сірий коник, невгаданої породи,.. але прудкий і надійний, уже 

випробуваний у гарячому ділі (В. Шкляр) [267, с. 269]; срібний жеребець-араб 

мав лагідні блакитні очі, а дихав зміїним вогнем, роздуваючи рожеві 

оксамитові ніздрі (В. Шкляр) [267, с. 21]. Семантика атрибуту бойовий 

формується метафоричними епітетними конструкціями дихав зміїним вогнем, у 

гарячому ділі. Незвичність опису реалій дозволяє авторові створювати ємний 

образ і водночас відображає можливість його варіативної інтерпретації, що 

зумовлено неоднорідністю лексичних значень прикметників та оригінальністю 

їхньої сполучуваності.  

У розкритті загальних національних цінностей реалізується художньо-

естетична функція епітетів: … вичапала од печі бабуся, теж чепурна, в очіпку, 

чемна, привітна – замість бурчати…бабуся сказала, що зараз насипле їм 

пшоняної каші та юшки з ляща, більше нічого такого немає, гостей не ждали, але 

чим хата багата (В. Шкляр) [267, с. 202]; Коли я помру, ви, молода, красива, 

чиста, віруюча, станете над моєю труною і мовите: Господи, якщо ти є, прости 

йому гріхи його, бо ця людина колись зробила для мене добро… (В. Дрозд) [53, 

с. 82]. Епітети виражають різні, але взаємно детерміновані характеристики – риси 
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зовнішності й характеру, забезпечують цілісне сприйняття об‘єкта опису. У низці 

виділених означень кожне з наступних деталізує актуальний смисл попереднього, 

додаючи емоційно-образного ефекту.  

Індивідуального забарвлення, художньої виразності створюваному 

аксіологічному образу надають традиційні асоціативні епітетні конструкції: Хто 

витягує цей злий жереб? (В. Шкляр) [267, с. 201]; …вони всі четверо мусили 

піддатися злій долі (В. Шкляр) [267, с. 166]; Мирон дивувався такій несподіваній 

щедрості долі  (В. Шкляр) [267, с. 95]; Навесні червона повінь залила Україну 

(В. Шкляр) [267, с. 37]; Шевченкова поезія – то є поезія туги за життям 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 239]; …вершниця, бо то була дівчина із золотою косою, 

що спадала на ліве плече з-під козацької смушевої шапки (В. Шкляр) [267, с. 21]; І 

залишила палаюче тіло Васька його душа неспокійна, почутлива до неправд 

земних, і полинула нічною пташкою у зоряне небо, назустріч милостивому суду 

Божому (В. Дрозд) [53, с. 142]; …то справді червоно блимав із дна триголовий 

Змій, який нібито, за переказами забобонних селян, живе в Небесному озері  

(В. Дрозд) [53, с. 21]; А що він, Платаш, скаже – ЙОМУ – на Страшному суді? 

ВІН усе знатиме і без слів Платаша. Прочитає у грішній душі його  (В. Дрозд) 

[53, с. 135]. Найбільш суттєвою функцією епітетних структур, складниками яких є 

лінгвокультуреми, з ідеологічним забарвленням зокрема, визначено функцію 

оцінного ставлення до описуваних фактів: …червоний комісар хотів порішити її 

власноруч, … оскаженілий комісар поставив проти отаманші цілий відділ 

солдатів … Знетямлений комісар наказав зв‘язати Марусю колодязною 

мотузкою і кинути в холодну (В. Шкляр) [267, с. 167]. Асоціативні епітети з 

негативно-оцінними конотаціями актуалізують контекстуально-референтне 

значення лінгвоідеологеми червоний комісар. 

Оцінні епітети не тільки вказують на ознаку явища чи об‘єкта, але надають 

додаткових смислових ознак: Тому дивним було, що до них приєднувалися і свої, як 

казав Дмитро, хохли-вилупки  (В. Шкляр) [267, с. 28]; Один полонений хохол-
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большевик …пояснив, що це все через комісарів (В. Шкляр) [267, с. 105]; …ви, 

хохли необтесані, вперлися, як барани (В. Шкляр) [267, с. 129]; Може, там 

задурманені хохли, яким треба вставити клепку? (В. Шкляр) [267, с. 172]; 

Кацапи-безбожники та жиди-анцихристи зняли церковні дзвони (В. Шкляр) 

[265, с. 90]; Були то невеличкі на зріст, карячконогі, пихаті й нахраписті 

москалі (В. Шкляр) [269, с. 25]. Напрочуд зворушливий вигляд мали голомозі 

москалики – чудні такі, дрібні, вухаті, наївні, шмаркаті, ну геть тобі діти 

(В. Шкляр) [265, с. 62]. Такі епітети надають предметно-логічній характеристиці 

об‘єкта опису яскравого соціального забарвлення. Позитивна авторська оцінка 

виявляється в епітетах, що уточнюють, конкретизують денотативно-поняттєвий 

зміст лексеми брат і формують її соціально-історичний конотативний зміст: Ми, 

зрадники, пригорнулися до своїх братів-наддніпрянців, щоби вкупі здобути волю 

для України (В. Шкляр) [267, с. 133]; Говорять по-нашому, христосаються, 

братаються, бо ми ж таки й були братами-українцями (В. Шкляр) [267, с. 270]; 

…викопали …могилу, і – прощавай, друже-брате (В. Шкляр) [267, с. 296].  

Семантичні трансформації, що виникають унаслідок поєднання узуальних 

конотацій із індивідуально-авторськими, дозволяють лінгвокультуремам 

реалізувати зображально-виражальні можливості у складі метафоричних структур, 

де вони набувають семантичної двоплановості, яка виникає в результаті 

зіставлення значень прямої та опосередкованої номінації. Метафори, що 

вибудовуються на основі індивідуально-авторських асоціацій, формують у 

свідомості адресата певний образ, який дозволяє розширити семантичне поле 

лінговкультереми, її ідейний і ціннісний зміст: …провідники Центральної Ради 

…довго вимучували універсали про автономію (В. Шкляр) [267, с. 56]. Переносне 

значення дієслова вимучували, а саме: досягати чогось ‗з муками, з надмірними 

зусиллями‘ [221, Т. 1, с. 437] формує таку конотативну ознаку лінгвоідеологеми 

Центральна Рада, як неспроможність до рішучих заходів.  
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Метафори апелюють до образно-асоціативних реалій національного буття, 

активізуючи у такий спосіб накопичений культурно-пізнавальний досвід 

інтерпретатора повідомлення: А я зі своїми молодими однодумцями – ми кинулися 

в пащу до звіра… заради суверенної України (Ю. Хорунжий) [254, С. 258]. 

Наведена метафора узгоджується з узуальним значенням складної 

лінгвоідеологеми суверенна Україна й актуалізує аксіологічний смисл 

висловлювання, що полягає в самопожертві у боротьбі за свободу нації. Завдяки 

значній образності і яскраво вираженому емоційно-оцінному компоненту 

метафоричні сполуки здатні впливати на логічне домислення імпліцитних смислів 

ключового слова, актуалізувати його потенційні семи: Той грім розбудив Україну, 

яка, здавалося, не прокинеться вже ніколи (В. Шкляр) [265, с. 38]; Невтримний 

Майдан залив Україну морем людських сподівань: тисячі всесильних мерзли в 

наметах, віддаючи свій вогонь мільйонам розгублених (Л. Дашвар) [72, с. 56]; 

Дісталася Українського дому й остовпіла: сильна людська ріка залила увесь 

простір навкруги (Л. Дашвар)  [72,  с. 33].  

Емоційно-оцінна функція метафори виявляється за умов, коли вона не 

тільки актуалізує денотат, що співвідноситься із темою повідомлення, але й 

характеризує його: Троцький нутром чув, що ці командири, розкусивши комуну, 

повернуть зброю проти неї (В. Шкляр) [267, с. 239]. Денотат лінгвоідеологеми 

комуна охоплює семи ‗тактика пролетарської революції‘, ‗диктатура пролетаріату‘ 

[221, Т. 4, с. 254]. Метафоричний мікроконтекст, зумовлений переносним 

уживанням лексеми розкусити – ‗розібратися у чомусь‘ [221, Т. 8, с. 721], надає 

висловлюванню іронічної тональності і створює умови для позитивної оцінки 

образу, що передається конотативним компонентом лексеми командири, у якій 

реалізується прагматична двоплановість: командири – очільники загонів 

червоноармійців. Метафора є засобом іронічної оцінки й у випадку переносного 

вживання просторічних лексем: Ой! Зарікалася свиня жолуді не їсти… Вони 

самого Хрущова проковтнули, а таких, як ти… схрумають, наче пес муху… 
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(Ю. Хорунжий) [254, с. 238]. Референтне значення антропоніма Хрущов 

виявляється в тому, що власна назва асоціюється не стільки з іменем державного 

діяча, скільки з певним періодом історичного розвитку країни. 

Лінгвокультуреми як складники метафори можуть виконувати й 

інформативну функцію, тобто передавати інформацію про факти, явища 

культурного життя і при цьому мінімізувати структуру висловлювання: Ще на 

допиті в Балицького у Харкові виплили ці «повстанські трійки» (Ю. Хорунжий) 

[254, с. 249]. Переносне значення лексеми виплили – ‗неочікувано з‘явилися, стали 

відомими‘ – розкриває смисл контрреволюційної підпільної військової організації» 

при «УНЦ» (Ю. Хорунжий) [254, с. 249]. Образні слова допомагають глибше 

зрозуміти зміст тексту: Академік розпалюється, лаючи націоналістів. Це вони у 

двадцятих роках намагалися відірвати, ізолювати українську мову од братньої 

російської  (Ю. Хорунжий) [254, с. 239]. 

Лінгвокультуреми у складі порівнянь розширюють семантико-асоціативні 

межі культурно-історичного контексту художнього дискурсу, надаючи йому 

ідеологічного забарвлення через оцінну авторську прагматику: Походжав у юрбі 

цікавенький скоморох …, одяг якого був у трьох кольорах – білий гостроверхий 

ковпак на голові, каптан синій, а штани кумачеві, і хто мав кебету, відразу 

здогадувався, що це ходячий московський прапор, барви якого цар Олексій 

Михайлович позичив у щедрих голландців, тільки переставив їх місцями на 

московському полотнищі – зверху біле, посередині синє, внизу червоне  (В. Шкляр) 

[267, с. 125]. Іронічної тональності й, відповідно, негативної оцінки образу царя 

надає культурна конотація лексеми скоморох (‗актор, блазень, жартівник‘) а також 

порівняння одягу коміка із колористикою сучасного державного символу 

Російської держави.  

На основі порівнянь, складниками яких є лінгвоідеологеми, формується 

негативно-оцінна авторська прагматика шляхом зіставлення поняттєвих значень 

слів із різних предметних площин: ..ви, хохли необтесані, вперлися, як барани 
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(В. Шкляр) [267, с. 129]. Індивідуально-авторські порівняльні семантичні 

конструкції формують новий аксіологічний потенціал лінгвоідеологем. 

Наприклад, ознака об‘єкта порівняння – будьонівки, яка є атрибутом 

червоноармійця як носія ворожої аксіології,  реалізується іронічною аналогією із 

дятлом за зовнішніми властивостями, проте найбільш вагомою в розгортанні 

ідейного смислу повідомлення є аналогія із дияволом на основі спільного 

функційного атрибута-пентаграми: ..він часто крутив закутаною в будьонівку 

головою, був схожий на дятла (В. Шкляр) [267, с. 57]; стирчав рогом угору 

будьонівський ганчір’яний шолом з великою, теж ганчір‘яною, диявольською 

пентаграмою на лобі (В. Шкляр) [267, с. 55]. Прагматика зневаги до армії-

окупанта передається денотативною семою ‗потвора, опудало‘ [221, Т. 4, с. 105] 

лексеми карикатура: …шпичасті «будьоновки» з червоними зірками творили з 

них карикатуру на військо (Ю. Винничук) [39, с. 259]. Екзистенційно-аксіологічна 

лінгвокультурема сатана, що, за народними віруваннями, уособлює зло, спокусу, 

гріхопадіння тощо, у порівняльних конструкціях дозволяє актуалізувати 

потенційні семи негативної конотації об‘єктів порівняння, ідеологічний смисл 

яких суперечить національним цінностям українців: Москаль що червоний, що 

білий – одна сатана (В. Шкляр) [267, с. 140]; Хто писав ленініану не з 

переконань, а задля грошей, напише і сатаніаду задля грошей (В. Дрозд) [53, с. 

84]. Натомість лінгвокультурема ангел із позитивним ціннісним значенням у 

компаративних конструкціях формує оказіональне аксіологічне значення об‘єктів 

порівняння, трансформує при цьому негативно-оцінне значення на позитивне: – А 

з ким же ти хочеш воювати?  – спитала бабуся. – Та мені з ким-небудь, аби за 

Україну, – сказав білий, як ангел, дід і розправив плечі, мов крильця (В. Шкляр) 

[267, с. 203]. Лексема дід у такому контекстуальному оточенні набуває 

аксіологічних властивостей – асоціюється із мудрістю, душевною чистотою, 

справедливістю, а бабуся втілює культ сім‘ї, українського роду. Слово війна 

втрачає негативне значення, закріплене в денотативному макрокомпоненті, і 



 
 

184 
 

внаслідок контекстуальних асоціацій набуває позитивної аксіологічної 

інтерпретації – справедлива боротьба, відстоювання прав і свобод.  

Звернення до традиційних асоціативних уявлень дозволяє авторові 

вибудувати порівняння, які увиразнюють зовнішні деталі художнього образу: 

Вона стояла серед розбомбленого подвір‘я гола-голісінька – сама богиня Лада … 

– але її обличчя було загадковішим за усмішку Мони Лізи (В. Шкляр) [269, с. 6]. 

 Аксіологічний компонент семантики слова в порівняльних конструкціях дозволяє 

читачеві оцінити суб‘єкт порівняння за допомогою об‘єкта порівняння, що 

характеризується аналогічною позитивною чи негативною рисою: На мою думку, 

саме інтелігенція українська виробила з Хмельницького державного мужа, 

стрівши його в Києві яко Мойсея (Ю. Хорунжий) [254, с. 219]; Україна, неначе 

хворий чоловік, хиріла на очах. Попереду в неї були повний занепад, убогість, 

рабське нидіння  (Ю. Мушкетик) [165, с. 50]. Семантична ампліфікація й градація 

контекстуальних синонімів занепад, убогість, рабське нидіння посилюють 

загальну тональність співчуття й жалю,  водночас художньо увиразнюють 

історичний колорит зображуваної епохи.  

Порівняльні конструкції, відбиваючи позамовну реальність, виступають 

засобами художньо-образної конкретизації. Імпліцитна аналогія червоної армії із 

ордою розкривається через семантичні асоціації, викликані сполученням 

дикунське галайкання, з подальшою експліцитною аналогією московсько-

большевицька орда: …із-за насипу вихопилася червона кіннота і з дикунським 

галайканням почала огинати їхнє запілля (В. Шкляр) [267, с. 54]; …московсько-

большевицька орда вже стояла біля воріт (В. Шкляр) [267, с. 56]. Порівнянням 

властива іронічна експресія, що виникає внаслідок зміни полярності оцінного 

компонента семантики лінгвоідеологеми: …секретар закотив лупаті очі під 

велике, кругле, майже ленінське чоло (Ю. Хорунжий) [254, с. 239].  

На основі семантичної невідповідності лінгвоідеологеми та її лексичного 

контексту формується іронічна тональність висловлювання: Завелася якась нова 
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порода активістів … і нова порода жінок – Соня Портной (саме так – не 

Портная, а Соня Портной), Роза Шейнблат, Клара Бера, Піпка Цімерман. 

(В. Шкляр) [267, с. 28]. Іронічна експресія підтримується денотативною семою 

слова порода – ‗група свійських тварин одного виду і спільного походження, які 

мають характерні сталі ознаки будови тіла і властивості організму‘ [221, Т. 7, с. 

264]: Бо всі ці жіночки були схожі одна на одну – сухолиці, коротко стрижені, з 

міцно стиснутими губами (В. Шкляр) [267, с. 28]. Загальне співвіднесення 

понять активісти, жінки – порода, які належать до різних семантичних площин, 

знижує оцінну конотацію контекстуальної лінгвоідеологеми активісти.  

Іронічної оцінки описуваним фактам і явищам надають лінгвокультуреми-

інтертекстеми: Здійснилася мрія ідіота, – мовив із сміхом…. – Усе дитинство я 

мріяв про ананаси, хоч ніколи їх не куштував, лише милувався на картинках 

(В. Дрозд) [53, с. 11] – роман «Золоте теля» Ільфа та Петрова; Марійка, як та 

кізочка, що бігла через місточок, ухопила кленовий листочок (В. Дрозд) [53, с. 

40] – українська народна казка «Коза-Дереза»; Як полюбляє казати наш 

вельмишановний Президент, маємо те, що маємо (В. Дрозд) [53, с. 77] – Леонід 

Кравчук; Я лише тверезо заналізував сотворене іншим. І за це, як писав поет, 

«караюсь, мучуся, але не каюсь… (В. Дрозд) [53, с. 107] – вірш «О думи мої! О 

славо злая!.. Тарас Шевченко; Сказано ж бо у Біблії, якщо ти читав: І 

пожалкував був Господь, що людину створив на землі (В. Дрозд) [53, с. 107]; 

Ось вона, правда незабутнього Йоськи: кадри вирішують все (В. Дрозд) [53, с. 

124] – Іосиф Сталін; Моя міліція мене береже… І моїх гостей (В. Дрозд) [53, с. 

86] – тема «Хорошо» В. Маяковського. Предметний зміст таких інтертекстуальних 

украплень безпосередньо пов‘язаний із асоціативно-оцінними моментами, що 

виникають у свідомості читачів на основі прецедентних феноменів, сформованих 

у межах певної культури. 

Спорадично національно-культурний зміст і художньо-образний потенціал 

лінгвокультурем розкривається такими стилістичними прийоми:  
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- метонімія: «Львів і Київ разом!» (В. Шкляр) [267, с. 133]; Тільки пам‘ятай, 

синку, мою науку: якщо сі доведе мати діло з москалем, ніколи-ніколи йому не вір 

(В. Шкляр) [267, с. 271];  Контру ми розстрілюємо (В. Шкляр) [267, с. 66];  

Дмитро поділив їх по селах на сотні і згукував під слушний момент товкти 

москаля (В. Шкляр) [267, с. 37]; … Грушевським цікавитеся… Це сам по собі 

цікавий факт… у наш час. А ви – Леніним? Теж цікаве явище… (Ю. Хорунжий) 

[254, с. 238];  Але ж вони не слухають Грушевського, навіть бояться і згадувати. 

… Тому я змушений виходити з Леніна, найбільшого їхнього авторитета 

(Ю. Хорунжий) [254, с. 238]; Подивимося, чи довго протримаєтеся ви, панове 

Скоропадські, як тільки німці підуть з України (Ю. Хорунжий) [254, с. 212]; 

- синекдоха: …підлабузнювалася до галичан ця хитра хохляцька пика наче 

сподівалася, що вони візьмуть її до себе в радники (В. Шкляр) [267, с. 105]; 

…московський лапоть наступив на горлянку селянам… (В. Шкляр) [267, с. 37]; 

- антономазія: З вигляду це були незлостиві хлопці, ніякі не китайці й не 

мадяри, звичайні кацапчуки. Вона запитала у «роднєнькіх», чи не доводилося їм 

зустрічати такого собі Івана Петрова (В. Шкляр) [267, с. 264]; …нині ж ми 

живемо в благословенному краї під опікою мудрого білого царя, спільно з 

московським народом (Ю. Мушкетик) [165, с. 181]; …валявся роздертий портрет 

чоловіка з характерною цапиною борідкою (В. Шкляр) [267, с. 77]; Я, коли вгледів 

те болотяне страховисько з цапиною бородою, то подумав, що то сам 

главковерх Троцький (В. Шкляр) [267, с. 43];  

- каламбур: І потяглися до Кременчука всі оті губревкоми, парткоми, БеБе, 

губчека, військкоми та всілякі інші «коми», яких наплодила комуна (В. Шкляр) 

[267, с. 25];  

- антитеза: Кожне хоче тут свої порядки заводити. Були червоні, тепер 

прийшли ще й білі москалі (В. Шкляр) [267, с. 203]; – Не Бог їх забрав. Богові 

клопіт про душу людську, а не тіло. – Усе, що є тайним, видимим стане, — 

мовив отець Терентій (В. Шкляр) [267, с. 7–8]; …перед ними була не сувора 
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відунка-язичниця і навіть не дебела войовнича молодиця, якою вони уявляли 

Марусю, а тендітне веснянкувате дівчисько, таке субтильне, що його, либонь, і 

кінь не чув під собою (В. Шкляр) [267, с. 168]; Злий фатум завис над родиною 

(В. Шкляр) [267, с. 24] – Фортуна підморгнула їм і з Білої Церкви – там 

большевиків розтрощив Запорозький корпус  (В. Шкляр) [267, с. 59]; А такий 

закон страху й відваги, казала Маруся, страх п’є отруту, казала вона, а відвага 

п’є мед (В. Шкляр) [267, с. 293]; …білі москалі робитимуть свою чорну справу 

(В. Шкляр) [267, с. 82]. 
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Висновки до третього розділу 

 

Розгляд мовних засобів актуалізації етноментальної опозиції «свій–чужий» 

зумовив висновки про таке: 

1) у художньому дискурсі експлікується кожна із лексико-семантичних груп, 

виділена на основі сем, притаманних семантичній структурі слів свій і чужий, які, 

власне, й формують означену опозицію. Узуальні лексико-семантичні поля лексем 

свій і чужий відзначаються широким семантичним обсягом. Найбільший 

кількісний вияв і широке семантичне розмаїття мають семи ‗властивий тільки цій 

особі, цьому предметові‘ (свій) та ‗який стосується іншої місцевості, країни, 

держави‘ (чужий). Водночас дискурсивна реалізація дихотомії «свій – чужий» 

засвідчує, що найбільше представлена семантична група «Близькі стосунки», яка 

охоплює такі підгрупи: «Родинні стосунки», «Дружні стосунки», «Спільні 

погляди/інтереси/рід діяльності»; на другому місці – лексико-семантична група 

«Належність особі» з такими підгрупами: «Власність/належність особі», 

«Здобутий працею, певними зусиллями», «Особистий простір», 

«Властивий/притаманний кому-небудь»; лексико-семантична група «Просторова 

належність» кількісно представлена найменше (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Семантичні групи 

етноментальної опозиції «свій – 

чужий» 
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2) статистичні підрахунки (рис. 3.2) показали, що найширшою за площиною 

значеннєвого вияву є лексико-семантична підгрупа «Спільні погляди / інтереси / 

рід діяльності», де найбільша кількість лексем інтерпретується в соціальному та 

ідеологічному контекстах і передають семантику як психолого-емоційного, так і 

психологічно-раціонального колективізму; це свідчить про актуалізацію  

цінностей і норм, які є об‘єднавчими в соціальному й політичному планах. 

Другою за кількісним виявом є лексико-семантична підгрупа «Особистий 

простір», складники якої виражають такі риси, як індивідуалізм та інтровертність. 

 

Рис. 3.2  Семантика мовних репрезентантів  

етноментальної опозиції «свій-чужий» 
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етнічному плані, проте не є домінантним, що ілюструє тенденцію до стирання 
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4) слова-маркери етноментальної опозиції «свій – чужий» засвідчують 

аксіологічність позначуваних ними моральних, етичних, соціальних, етнічних, 
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лексем може формуватися й контекстуально, найбільш продуктивним прийомом є 

антитеза.  

Мовними репрезентантами українських ментальних установок є 

лінгвокультуреми, у семантичній структурі яких зафіксовано культурно значущу 

інформацію на рівні культурологічних сем як складників значень номінативних 

одиниць на позначення етнокультурних реалій; оцінних, емотивних, культурних 

конотацій лексичних, тропеїчних і фігуральних одиниць; етнокультурного фону 

слів-символів. Лінгвокультуреми схарактеризовано з урахуванням структури 

етноментальності й за типом лінгвокультурної інформації об‘єднано в такі групи: 

ментально-світоглядні, ментально-чуттєві й аксіологічні лінгвокультуреми.  

Ментально-світоглядні лінгвокультуреми репрезентують особливості 

осмислення людиною навколишнього світу, сприйняття нею свого місця в соціумі; 

узагальнені знання про світ, історичну долю людства; систему переконань, 

принципів та ідеалів у відповідному історико-культурному середовищі. 

Репрезентантами ідейно-світоглядних переконань у художньому дискурсі є 

лінгвоідеологеми – мовні одиниці, що в семантичній структурі містять як 

ідеологічний денотат (світоглядну настанову), так і оцінні або емоційно-оцінні 

конотації, що виявляються в процесі дискурсивної актуалізації потенційних сем, 

які передають уявлення носіїв мови про владу, державу, націю, громадянське 

суспільство, політичні та ідеологічні інститути тощо. Лінгвоідеологеми 

охоплюють кілька тематичних груп:  

1) «Назви осіб-політичних лідерів / державних діячів» – прецедентні 

імена, яким, крім номінативної функції, притаманна експресивна прагматика, що 

реалізується через оцінний компонент, мотивований екстралінгвальним 

контекстом, який виникає в процесі розгортання ідейно-тематичного змісту 

повідомлення. 

2) «Найменування осіб за приналежністю до соціально-політичних / 

етнічних груп» – лінгвоідеологеми, у яких за предметно-поняттєвою 
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співвіднесеністю їхній денотативний макрокомпонент семантичної структури 

містить інформацію про етнічну приналежність, а конотативний – співвідносить 

позначуваний об‘єкт із ідеологічними поглядами автора художнього тексту.  

3) «Назви часо-просторових реалій» є засобом вербального відтворення 

історичного хронотопу в художньому дискурсі. Хрононімам-історизмам властива 

історико-культурна конотація, що реалізується як стилістична настанова часового 

тла художньої оповіді на основі когнітивних асоціацій, сформованих узуальним 

уживанням слова. Історико-культурна, ідеологічно маркована, конотація топонімів 

формується як наслідок розширення семантики денотативного макрокомпонента. 

До групи ментально-світоглядних належать власне лінгвокультуреми – 

слова, у семантичній структурі яких зафіксовано інформацію про народні традиції, 

звичаї, культуру. З-поміж них виділено лінгвокультуреми-реалії (назви об‘єктів, 

властивих для традиційної культури побуту), символічні лінгвокультуреми 

(лексеми, символічну семантику яких формує культурна інформація, зафіксована 

на рівні потенційних сем, актуалізується відповідним національно-маркованим 

контекстом і відбиває етнокультурні асоціації носіїв національної мови) та 

звичаєві, або лінгвокультуреми соціально-національної поведінки (формули 

мовленнєвого етикету).  

Ментально-чуттєві лінгвокультуреми (серце, душа, дух) узагальнюють 

способи чуттєвого освоєння світу, виражають особливості національного 

психотипу українця, тобто характеризують його внутрішній світ, психологічний 

стан, душевні переживання.  

Аксіологічні лінгвокультуреми – лексеми, у семантичній структурі яких 

зафіксовано уявлення українців про загальнолюдські цінності: систему 

фундаментальних ідеалів та моральних засад, які визначають стратегічні цілі та 

принципи життєдіяльності як окремої особистості, так і суспільства загалом. До 

ментально-аксіологічних лінгвокультурем віднесено такі, що вербалізують 

соціально-політичні, етнічні й моральні національні цінності. Засобами експлікації 
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цінностей у художньому дискурсі виступають лінгвоаксіологеми – мовні одиниці, 

смислове значення яких виражає абсолютні цінності, об‘єктивно притаманні 

національній ментальності. На відміну від лінгвоідеологеми, що також являє 

собою ціннісно мотивовану лексико-семантичну єдність, у семантичній структурі 

лінвгоаксіологеми смислова домінантна формується не денотативно-

сигніфікативним значенням, а ціннісно-оцінними конотаціями. Екзистенційно-

аксіологічні лінгвокультуреми виражають цінності загальних категорій буття 

(життя, смерть, доля) й об‘єктивують національні риси міфологічного й 

православно-християнського вірувань, ритуальної культури. 

Емоційно-оцінна прагматика й експресивне забарвлення зумовлюють 

семантико-стилістичний потенціал лінгвокультурем, який визначається як 

тематичним діапазоном, так і значним обсягом національно-культурних 

конотацій. Лінгвокультуреми в художньому дискурсі набувають функційного 

статусу – виконують роль стилістично значущих одиниць. Стилістична функція 

мовних репрезентантів української ментальності виявляється в їхній здатності 

бути складниками художніх тропів. 

Найбільш продуктивними в експлікації української ментальності та 

вираженні дискурсивної прагматики, тобто здатності до художньо-образного 

увиразнення мовлення й формування емоційно-оцінного контексту є епітетні 

конструкції, які актуалізують емоційну сферу читача внаслідок створення 

психоемоційного напруження у сприйнятті якісних характеристик 

детермінованого об‘єкта або окремих його властивостей. 

Семантичні трансформації, що виникають унаслідок поєднання узуальних 

конотацій із індивідуально-авторськими, дозволяють лінгвокультуремам 

реалізувати зображально-виражальні можливості у складі метафоричних структур, 

де вони набувають семантичної двоплановості внаслідок зіставлення значень 

прямої та опосередкованої номінації. Метафори, що вибудовуються на основі 

індивідуально-авторських асоціацій, формують у свідомості адресата певний 
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образ, який дозволяє розширити семантичне поле лінгвокультуреми, її ідейний і 

ціннісний зміст. 

Лінгвокультуреми у складі порівнянь розширюють семантико-асоціативні 

межі культурно-історичного контексту художнього дискурсу, надаючи йому 

ідеологічного забарвлення через оцінну авторську прагматику, що є наслідком 

зіставлення поняттєвих значень слів із різних предметних площин. На основі 

семантичної невідповідності лінгвоідеологеми та її лексичного контексту 

формується іронічна тональність висловлювання. 

Спорадично національно-культурний зміст і художньо-образний потенціал 

лінгвокультурем розкривається такими стилістичними прийоми як метонімія, 

синекдоха, антономазія, каламбур, антитеза.  
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ВИСНОВКИ 

1. Теоретико-методологічна концепція дисертаційної роботи ґрунтується на 

діалектичному зв‘язку мови і мислення, мови і культури, мови і ментальності; 

культурно-філософській інтерпретації мови в рамках антропоцентричної 

лінгвістичної парадигми. 

Етноментальність – спосіб світовідчуття етнічної спільноти, що виражається 

в системі емоційно-ціннісних орієнтирів, морально-етичних переконань, 

етнокультурних традицій і мотиваційно-вольових актів, об‘єктивованих в 

категоріях і формах національної мови. Національна ментальність – це поєднання 

емоційно-чуттєвого та раціонально-логічного способів світобачення, у якому 

виявляються спільні для етнічної спільноти культурні норми, цінності, традиції, 

індивідуальність національно-державного мислення та суспільнозначущі 

переконання. У структурі ментальності виокремлено когнітивний компонент, що 

вербалізується номінативною лексикою, зокрема її денотативно-сигніфікативним 

значенням; емотивний – реалізується на рівні лексичних конотацій, конативний  –

репрезентується мовними конотаціями вторинної номінації і реалізується в 

семантиці стилістичних фігур. 

Засобом вербальної репрезентації національної ментальності є національно 

маркована лексика – слова, у семантичній структурі яких наявний національно- 

культурний компонент. Національно-культурний компонент визначено як елемент 

семантичної структури слова, який фіксує інформацію про матеріальну й духовну 

культуру національної спільноти: об‘єкти предметно-культурного простору, 

культурні стереотипи, цінності, морально-етичні норми, звичаї і традиції. У 

структурі національно-культурного компонента виявлено такі складники: 

культурно-поняттєвий, що співвідноситься з екстралінгвальними знаннями про 

національні реалії; культурно-ціннісний, що відображає ціннісні орієнтації носіїв 

національної мови; культурна етноконотація – емотивно-експресивні семантичні 

асоціації, пов‘язані з культурними стереотипами мовців; етнокультурний фон, що 
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співвідносить значення мовної одиниці із базовими константами національно-

культурного поля. 

2. Комплексна методика дослідження мовних репрезентантів української 

ментальності побудована на засадах лінгвокультурологічного підходу, який 

дозволив в інтерпретації референтних значень репрезентантів української 

ментальності поєднати узуальні, енциклопедичні, культурно-історичні, 

етнокультурні, соцікультурні відомості; розкрити дискурсивно-функційне 

значення лінговокультурем (лінгвоідеологем, лінгвоаксіологем); встановити 

засоби і способи фіксації етнокультурної інформації в мовній семантиці, яка 

співвідноситься із загальнокультурним смислом слова. Етнокультурна інформація 

зафіксована експліцитно на рівні предметно-логічних сем денотативного 

макрокомпонента національно маркованого слова, імпліцитно – на рівні 

потенційних сем, які в межах художнього дискурсу набувають комунікативно 

релевантних властивостей за умов функціювання слова в етнічно забарвленому 

контексті та завдяки розгалуженій мережі асоціативно-образних зв‘язків, що 

виникають за наявності етнокультурного досвіду інтерпретатора повідомлення. 

3. Етноментальний компонент – це поняттєва сема у значенні слова, що 

передає емоційно-ціннісні орієнтири, моральні настанови, етнокультурні коди, 

життєвий досвід носіїв національної мови. Етноментальний компонент може 

виявлятися на рівні денотата слів-реалій, що позначають предмети або явища, 

пов‘язані з історією, культурою, традиціями, побутом етносу; на рівні конотата, 

що властиво для фонової лексики, яка вийшла за експресивно-оцінно-стилістичні 

рамки й охоплює соціально-політичні, морально-етичні, етнографічні й 

культурологічні явища, слів-символів. Етноментальний компонент, як складник 

прагматичного макрокомпонента, актуалізується в межах тексту/дискурсу на рівні 

потенційних сем слова, які формуються контекстом, при цьому слова набувають 

додаткових, не зафіксованих у словниках значень. 



 
 

196 
 

4. Лексико-семантичне поле «Риси української ментальності» об‘єднує 

лексико-семантичні групи «Кордоцентричність», «Сентиментальність», 

«Сакральність», «Антеїзм», «Демократичність», ядерні зони яких представлені 

базовими лексемами серце, душа, віра/бог, земля, свобода; ближню периферію 

груп формують лексеми, що реалізують свої первинні семантичні ознаки, дальню 

– одиниці, актуальний смисл яких виникає за рахунок додаткового контексту на 

основі смислових та образних асоціацій: експліцитних, повністю вербально 

матеріалізованих в лексичній структурі тексту, та імпліцитних текстових, 

частково матеріалізованих в лексичній структурі тексту. Семантичні межі груп 

рухливі: елементи однієї групи можуть проникати до інших унаслідок 

асоціативного розширення семантики. 

Виявлені на матеріалі лексикографічних джерел семантичні поля базових 

лексем на позначення етноментальних рис по-різному екстраполюються на 

лексичну організацію художніх текстів. Узуальна семантика базового слова 

розширюється за рахунок множини конкретних дискурсивних (авторських / 

читацьких) асоціатів, що зумовлено як хронологічними параметрами тексту, 

характером відтворюваної дійсності, культурним тлом описуваної епохи, так і 

творчим задумом твору, його концептуальною основою, а також індивідуальним 

лексиконом автора. Фонова етнокультурна інформація, що міститься в 

семантичній структурі лексичних репрезентантів ментальних рис на рівні їх 

потенційних сем, актуалізується в художньому тексті згідно з авторською 

прагматикою і призводить до виникнення семантико-стилістичних конотацій, 

розкриває специфічні для українського етносу прояви універсальних ціннісних 

настанов. 

Структура, обсяг і змістове наповнення лексио-семантичних груп 

ілюструють динаміку лексико-семантичного поля «Риси української 

ментальності». Статистичні дані показують, що в українській ментальності 

переважають етнічні риси: у художньому дискурсі однаковою мірою 
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актуалізуються такі риси, як кордоцентричність, сентиментальність, сакральність, 

дещо менше мовних репрезентантів любові до землі, «хліборобськості» українців. 

Проте домінування мовних засобів, що експлікують демократичні цінності як вияв 

політичної культури, засвідчує тенденцію до ідеологізації художнього мовлення 

як форми вираження українських  національних рис. 

5. Дихотомія «свій – чужий» є динамічним дискурсивним утворенням, 

складником образної системи художнього твору. Семантичними маркерами 

дискурсивної реалізації ментальної опозиції є лексеми свій і чужий, що є носіями 

оцінного значення на рівні денотативного й конотативного семантичних 

макрокомпонентів і  дозволяють інтерпретувати на емоційному й раціонально-

логічному рівнях художній контекст згідно з ціннісною шкалою, що відповідає 

етноментальним уявленням про «добре» і «погано».  

Парадигматично бінарна опозиція виражається лексемами, у яких семантика 

свого/чужого зафіксована як етнокультурна інформація в прагматичному 

макрокомпоненті; синтагматично – у процесі розгортання дискурсу під впливом 

асоціативно-семантичного контексту, ідеологічної тональності повідомлення, 

культурного досвіду носіїв мови. Об‘єктами протиставлення в художньому 

дискурсі виступають елементи емоційно-духовного світу, соціально-політичні 

погляди, матеріальні об‘єкти, часо-просторові реалії зовнішнього світу. 

Узуальні лексико-семантичні поля лексем свій і чужий відзначаються 

широким семантичним обсягом. Найбільший кількісний вияв й широке 

семантичне розмаїття мають семи ‗властивий тільки цій особі, цьому предметові‘ 

(свій) та ‗який стосується іншої місцевості, країни, держави‘ (чужий). Водночас 

дискурсивна реалізація дихотомії «свій – чужий» засвідчує, що найбільше 

представлена семантична група «Близькі стосунки», яка охоплює такі підгрупи: 

«Родинні стосунки», «Дружні стосунки», «Спільні погляди/інтереси/рід 

діяльності»; на другому місці – семантична група «Належність особі» з такими 

підгрупами: «Власність/належність особі», «Здобутий працею, певними 



 
 

198 
 

зусиллями», «Особистий простір», «Властивий/притаманний кому-небудь»; 

семантична група «Просторова належність» кількісно представлена найменше. 

Статистичні показники засвідчили, що найбільшою за площиною 

значеннєвого вияву є лексико-семантична підгрупа «Спільні погляди / інтереси / 

рід діяльності», де найбільша кількість лексем інтерпретується в соціальному та 

ідеологічному контекстах і передають семантику як психологічно-емоційного, так 

і психологічно-раціонального колективізму; що свідчить про актуалізацію  

національних цінностей і норм, які є об‘єднавчими в соціальному й політичному 

планах; другою за кількісним виявом є лексико-семантична підгрупа «Особистий 

простір», складники якої виражають такі риси етнічної ментальності, як 

індивідуалізм та інтровертність, замкненість в обмеженому соціальному просторі, 

несприйняття невідомого, намагання уникнути небезпеки. 

Протиставлення «свій – чужий» актуалізується в художньому дискурсі в 

етнічному плані, проте не є домінантним, що засвідчує тенденцію до стирання 

кордонів між державами й толерантним ставленням до представників інших 

етносів та віросповідань. Таке протиставлення має скоріше характер ідеологічного 

протистояння. 

6. Мовні репрезентанти українських ментальних рис – лінгвокультуреми – 

схарактеризовано з урахуванням структури етноментальності й за типом 

лінгвокультурної інформації об‘єднано в такі групи: ментально-світоглядні 

(лінгвоідеологеми, власне лінгвокультуреми – лінгвокультуреми-реалії, 

символічні лінгвокультуреми, звичаєві, або лінгвокультуреми соціально-

національної поведінки), ментально-чуттєві й аксіологічні (ментально-

аксіологічні, екзистенційно-аксіологічні лінгвокультуреми).  

Емоційно-оцінна прагматика й експресивне забарвлення зумовлюють 

семантико-стилістичний потенціал лінгвокультурем, який визначається як 

тематичним діапазоном, так і значним обсягом національно-культурних 

конотацій. Найбільш продуктивними в експлікації української ментальності та 
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вираженні дискурсивної прагматики, тобто здатності до художньо-образного 

увиразнення мовлення й формування емоційно-оцінного контексту є епітетні 

конструкції, які актуалізують емоційну сферу читача внаслідок створення 

психоемоційного напруження у сприйнятті якісних характеристик 

детермінованого об‘єкта або окремих його властивостей. Метафори, що 

вибудовуються на основі індивідуально-авторських асоціацій, формують у 

свідомості адресата певний образ, який дозволяє розширити семантичне поле 

лінгвокультуреми, її ідейний і ціннісний зміст. Лінгвокультуреми у складі 

порівнянь розширюють семантико-асоціативні межі культурно-історичного 

контексту художнього дискурсу, надаючи йому ідеологічного забарвлення через 

оцінну авторську прагматику, що є наслідком зіставлення поняттєвих значень слів 

із різних предметних площин. Спорадично національно-культурний зміст і 

художньо-образний потенціал лінгвокультурем розкривається такими 

стилістичними прийоми, як метонімія, синекдоха, антономазія, каламбур, 

антитеза.  

Зроблені висновки й узагальнення відкривають перспективи вивчення 

засобів мовної репрезентації національної ментальності в інших, нехудожніх, 

дискурсивних практиках, дослідження лінгвоментальних категорій і взаємозв‘язку 

з дискурсивною прагматикою текстів різних стилів.  
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Додаток А 

Схема-модель лексико-семантичної групи  

КОРДОЦЕНТРИЧНІСТЬ 

 

Базова лексема : СЕРЦЕ Узуальні асоціати: душа, характер, вдача, почуття, 

інтуїція, підсвідомість, передчуття 

 
 
 

Ядро 

символ 
зосередження 
почуттів, настроїв, 
переживань 

добре серце, щедре серце, брати до серця, біль у серці, краяти 
серце, відчувати серцем, серце підказувало, заболіло серце, холоне 
під серцем, легко на серці, похололо в серці, велике серце, болить 
серце, покласти руку на серце, одлягло від серця, немає серця, 
камінь на серці, розірвалося серце, важке серце,  чуйне серце, мати 
серце, чути серцем, підказує серце, роз’ятрити душу 

символ любовних 
почуттів, любовної 
прив'язаності  

 защеміло серце, у моєму серці,  роз’ятрити серце, серце мліє, 
розірвати серце, ятрити серце, обпалити серце, залоскотало біля 
серця, завмирає серце, припасти до серця, любляче серце, серце 
затріпотіло 

 
Приядерна 
 зона 

сердечний, серденько, серде, безсердечність, сердега, серцевина, 
спересердя, немилосердно, милосердний, милосердя, м’якосердя, 
милосердний, сердобольний, сердитий, розсердитися, сердито, 
немилосердно, сердечність 

 
 
 
Периферія  
ближня 

крихке серце, чуле серце, ніжне серце, почуття,  душа, серце 
пом’якшало,  палає серце, серце стукотить, серце тане, носив у 
серці,  спрагле серце, вцілити в серце, мужній серцем, печаль 
серця, сколихнеться серце, приперчила серце, осягнути серцем, 
сумнів у серці, стукіт серця, серце тремтить, кольнуло серце,  
стислося серце,  нести в серці, заниділо серце, вірити серцем, із 
серця, з надією в серці, завжди в серці, віщувало серце, спопеляє 
серце, прислухатися до серця, серце затремтіло, зупинилося серце, 
кохаюче серце, бідне серце, заходиться серце,  спопеляє серце, 
розривається серце, щире серце, оновлене серце 

 
 
 
Периферія  
дальня 

сон у серці, святість у серці, віра в серці, оплакую серцем, скруха 
серця,  спокій за межею серця, згорьоване серце, сплакане серце, 
налили серце вогнем, сльоза в серці, оскуділе серце, дно серця, 
надія, туга, біль, серце оповите скорботою, думки з'їдали серце, в 
серці відчай і страх, глибоко розпанахане моє серце, чисте серце, у 
серце влетіла смерть, з молитвою в серці, отрута серця, загубилася 
в серці, обпалити душу, озлоблене серце, нелукаве серце, 
прив’язані до серця, взяти у серце, серце горить, мудрість у серці, 
вжалив у серце, невистачило серця, світло серця, зболіле серце, гріє 
серце, згорьоване серце, сплакане серце, серце одне на всіх, 
зламалося серце, єдність сердець, зухвале серце, зморене серце, 
ступати по душах і серцях, мерехтливе серце, готова духом і серцем, 
макове зерня, серце співає, у серці Україна, гостре серце, половина 
серця 
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Додаток Б 

Схема-модель лексико-семантичної групи  

СЕНТИМЕНТАЛЬНІСТЬ 

 

Базова лексема : ПОЧУТТЯ Узуальні асоціати: чуття, почування, емоції, передчуття 

 
 
 

Ядро 

здатність відчувати, 
сприймати 
навколишнє 
середовище 

чуття, шосте чуття,  мрія, передчуття, інтуїція, мрійливість, 
ліричність, меланхолія, ненависть, любов 

емоції, що 
супроводжують оцінку 
певних суспільних 
подій, явищ 

радість, регіт, сміх, сльози, біль, насолода, обурення, 
роздратовання, гнів, страх, сум, смуток, журба, печаль, жаль, 
жалощі, зажура, нудьга,  розпач, образа, смуток, туга, печаль, 
тривога, глум, плач, втіха, розрада, пристрасть, радість, насолода, 
щастя, довіра, повага, прихильність, кохання, упевненість, цікавість,  
гнів, огида  
 

Приядерна  
зона 

чуття, почування, передчуття, співчуття, відчуття, чутливий, 
чуттєвий, співчутливо 
 

 
 
 
 
 
Периферія  
ближня 

старенький, щупленький чоловічок, маленька голівка, дрібненьке 
муратиння,  кирпатенький носик, кружок, дрібушечки, 
молодесенька-молодесенька, як тополька, личко, оберемочок, 
м’якеньке ряденце, подушечка, матінка, Щедрик – маленький, як 
хлопчик, чоловічок, брилик, капелюшок, грибок, щупленький, 
присадкуватий, бідолашка, парочка, четвертинка, носик, 
швиденько, молодесенька, побрехенька, синочок, квіточка, 
горобчик, сонечко, жабка, хом’ячок, слимачок, старенька, 
поганенький, серденько, пташко, пташечко, русалонько, донечко, 
горобчику, москалики; москалюги, кацап’юги, кацапидло, кацапня, 
москальня, кацапщина;  
заіржав, як жеребець, пирснув у кулак, ніколи не втрачати надії, 
гріли в серці надію; чорна туга співала; невідступна журба, плакали-
побивалися, дитяча образа, гірка печаль, роз’ятрило серце, 
зайшлося серце, давня мрія, хвилі мрій, сльози щастя, ради собі 
дати не може, душать сльози, ридма ридати, очі змокріли, жалібно 
заквилила, витирали сльози, познімали шапки,  скупі сльози, 
солодкий біль, сльози душать, ласкаве слово, болісно і солодко, 
раді гостям, біль душі і тіла 
 

 
Периферія  
дальня 

ворухнулася жовта усмішка;  гойнувся регіт; що тобі радість, що 
біда, все смієшся; заграй до серця; вірив у той малесенький шанс; 
надія виросла в істину; заграй до серця; багатоголоса журба; нудьга 
напосідала; смертна туга; невинна печаль; гостра тривога; все 
виглядає так бадьоро, так рожево, що розпач зникає; пень 
сльозився; невинна печаль; чисто українська печаль 
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Додаток В 

Схема-модель лексико-семантичної групи  

САКРАЛЬНІСТЬ 

 

Базові лексеми : ВІРА, БОГ Узуальні асоціати: релігія, Бог, душа  

 
 
 

Ядро 

визнання існування 
бога, переконання в 
реальному існуванні 
чогось 
надприродного 

світ Божий, Господь, Богородиця, святість, Бог-вітець,  Бог-син, 
Христос, Божа заповідь, прощення, душа, Діва Марія, Свята 
Богородиця, Добро, Зло, ідол, добрий дух, Диявол, Сатана, 
Купідон, Сатурн, Коляда, Щедрик, потойбічні сили, відьма, чорт, 
біс, чортівня, чортиця, Богиня Лада, волхви  

віросповідання Біблія, Святе Письмо, закон Божий, Голгофа, кафізма, церква, 
собор, Архістратиг Михаїл, Чудотворець Микола, Свята 
Великомучениця, Воздвиження Животворного Хреста, Стрітення 
Господнє, Вознесіння Господнє, ченець, монастирські дзвони, 
благословення, кара Божа,  богослов Феофан Прокопович, гріх, 
юда, милосердя, праведний,  
чаклунство, ворожити, чари, знахар, характерник,  
католичка, язичниця, чорнокнижниця, християни,  

Приядерна 
 зона 

обожнювати, побожно, збожеволіти, богобоязливий, богослови, 
богоявленський, Богородиця, убогий, богослужбовий, 
боголюбний, віра, довіра, зневіра, вірувати, Боже проміння 

 
 
 
 
Периферія  
ближня 

Божа іскра, Бог милував, богиня, Береженого Бог береже, 
присягнувся Богові, моли Бога, не дай бог, відпустив з богом, 
бога за бороду взяв, бог у голові, слава Богу, Бог є любов, дорога 
до Бога, ходимо під богом, Бог уберіг, покластися на Бога, все від 
Бога, клянуся Богом, не угодний Богу, Бог простив, душе моя 
пречиста, Бог є любов, Любов є віра, сліпа віра, очистити душу, 
чарами-приворотами присушила, потойбічні сили викликали; 
тікають, як чорт від ладану; збіса гарна; чарів на одну ніч; 
продався Сатані; Біблія Диявола;  молитва до самозабуття; душе 
моя пречиста; громніца, служба Божа; Бог один, на небі;  карти 
кидала, і віск виливала, й на зерно приворожувала, і на хліб, сіль; 
смерть, зла доля, щедра доля; нести свій хрест; воля випадку 

 
 
Периферія  
дальня 

Богиня Лада, скарга на Бога; Бог – це розум; святість людська — в 
серці людському; добро; совість; правда; розум може ходити й 
диявольськими стежками; душа, осяяна Божим промінням; 
милосердя в озлобленому серці;  добро, як соняшник на сонці; 
ласка диявола; диявольська сила в тендітному тілі; добрі 
дияволи; характерниця; відунка-язичниця; магічний камінчик; 
злий фатум; злий жереб; не плюйте у душі християнам, не 
оскверняйте наші церкви; доля лукава; фатальний Сатурн 
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Додаток Д 

Схема-модель лексико-семантичної групи  

АНТЕЇЗМ 

 

Базові лексеми : ЗЕМЛЯ  

 

Узуальні асоціати: природа, край, мати,  родина, життя 

 
 
 

Ядро 

родючий ґрунт сівба, природа, сім’я, спільна праця, оранка, хлібороб, жнива, 
серп, коса, пшеничина, зерно, орна земля  

край рідна земля, наша земля, праліс, пуща, дім, хата, небо, мазанка, 
степ, чужа земля,  світ, далекі землі, руська земля, Україна, 
велика земля, моя земля, ненька наша, 

символ матері-
годувальниці 

язичницька оранка, Богородиця, богиня, заступниця, любов до 
дітей 

Приядерна 
 зона 

земля, земляк, земляний, землероб, землиця, земелька, 
безземельний, підземелля 

 
 
 
Периферія  
ближня 

царство, праліс, райський сад, чудесне місце, малесеньке диво; 
таємниче священнодійство;  шанувати матір дітей своїх; бабуся, 
чепурна, в очіпку, чемна, привітна; затишне зоряне небо; вербові 
коси; тримали варту соняхи, мальви і жоржини;  глиняна 
мазанка; нема землі рідної; поминальні столи під вишнями; 
орендувати поле; вишня у дворі; бузковий кущ біля паркана; 
стара вишня під вікном; хижі та халупи; чужинські землі; земля 
родюча, доглянута; сира земля; місце на землі; дрібка землі;  
запах землі; земля запарувала; під ними горіла земля; мир на 
землі; відвойовувати землю; грамота на землю; пустив коріння в 
цю землю; місяць сріблом землю заливає; земля слов’янська; 
вдарити лихом об землю; земля татарська;  ноги приросли до 
землі; руська земля; жменя землі; нещасна земля 

 
 
 
Периферія  
дальня 

земля палахкотіла рястом; віддихувалася серпанковими 
хмарками; жива істота; вода; сила була в їхній хаті; стражденне 
українське село; село – це традиції; село – це скарбниця нації; 
село – це  продовження  природного способу життя; не відчуваю 
зв’язку між листям і корінням; погуляла земля; страшно без 
землі; хто я без землі?; закохатися в дім і землю; родинна хата; 
Бог промовляє красою; незайманий праліс; дружина – матір – 
богиня – кохана; заступниця;  брунатна купіль; у вишнях 
достигають шлюбні ночі; злетіти хрущем над вишнями; шукаємо 
традицій, обрядів; шукаємо справжню Україну; зажадала рідної 
землі; посеред степу хати; хата – остання надія;  згорьована 
земля; на землі я чи на небі; блискавиця – небесна коса; 
затоптати землю; обдирав землі; вчений земляк;  
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Додаток Ж 

Схема-модель лексико-семантичної групи  

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ 

 

Базові лексеми : ВОЛЯ  

СВОБОДА   

Узуальні асоціати: патріотизм, боротьба, віна, мужність, честь 

 
 
 

Ядро 

відсутність 
політичного й 
економічного 
гноблення, обмежень 
у суспільно-
політичному житті 

сильна влада, Українська свобода, Українська Народна 
Республіка, революція,  гетьманат, державність,  президент, 
демократія, перебудова, Конституція, козаки, партизани, честь, 
Директорія, ОУН, Центральна Рада, Січ, громада, вибори, булава, 
бунчук, соборність, боротьба, автономія, універсал 

можливість діяти без 
перешкод і заборон,  

воля, свобода, приватна власність  

відсутність обмежень вольності, свободи, батькова воля,  мати волю, дозвіл 

Приядерна 
 зона 

Воля, заволодіти, неволя, воліти, неволенька, вольовий, 
володіти, дозволяти, вольності, поволі, неволити, приневолити, 
вволю, невдоволення, приневоля, мимоволі, визволяти, 
невольники, вільний, свобідний, підневільний, вільніше, 
вивільняти, звільняти, добровільно  

 
 
 
Периферія  
ближня 

свобода вітчизни; вирватись на волю; прагнути волі; волів жити; 
все в його волі; володіти світом; царська воля; не в її волі; проти 
власної волі; усе на волю Божу; турецька неволя; воліємо свого; 
вольнії, як птахи; вольничі грамоти; вільний та щасливий; світ 
вільний; вільні голоси; вільне життя; вільна Україна; Мазепа, 
Орлик; Хмель; Дорошенко; антимарксистські течії; буржуазні 
історичні концепції; Українська академія наук; кацап; москаль; 
большевики; петлюрівська влада; червоні карателі;  козаки; 
запорожці; чорношличники; Чорні запорожці; гайдамаки;  
більшовицька навала;  пролетарі;  біляки;  бойове хрещення; 
більшовицька пропаганда; совдепія;  галичани; австріяки; жнивні 
сотні; стрільці; визволителі; червоні; білі; Іван Франко; 
Грушевський; Нам пора для України жить; комнезамівці; 
партійці; активісти; бебех; чекіст; каесемівець; гепеушник; 
«чопи»; «дайоші»; без суду і слідства; комсомолята; грушев’ята; 
сепар;  російські спецназівці; тітушки; ультрас; Бандера; 
бандерівець; націоналісти; волонтер; Галицька армія; денікінці; 
Холодний Яр; революція гідності;  Майдан;  Майдан 
Незалежності; Мала Росія; Велика Росія; Русь; Московія; Будинок 
профспілок; Небесна сотня; Маріуполь, Мар’їнка, Іловайськ; 
Євромайдан; Шевченко; Байда; Трясило; Залізняк; «Кобзар»; 
«Гайдамаки»; Запорожжя; Грінченко; Квітка-Основ’яненко; «Ще 
не вмерла Україна!»; «Нам пора для України жить!»; «Борітеся – 
поборете»; «Ми підем в останній нечуваний бій»; брат-
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слов’янин; Український дім; «повстанські трійки»; воювати за 
Україну; білі москалі; немає страху; надія; ворожа лава; не 
люблю неправди; вирок долі; воля випадку; зла доля; 
дотримувати свого слова 

 
 
 
Периферія  
дальня 

крихта свободи; квітка свободи; повна свобода; дорога; істина; 
запах свободи; непокора; гетьман; оберігати вольності; тінь 
вольності; московити не можуть терпіти волі; душа жадала 
дороги, волі; праведний закон; нехай вволить нашу волю; 
голодна воля; волейна потреба; щоб воля не захиріла; 
мазепинці; наша влада; Соборність! Україна! Петлюра!; 
розкусивши комуну; гетьман Скоропадський;  Полуботок; хунта; 
Сталін; Ленін; Гітлер; Хрущов; Горбчов; московські окупанти; 
большевицька блекота; хохол-большевик; більшовицька 
мерзота; орли губчека; чекістська покидь; брати-партизани; 
сепари-хрони; найдисциплінованіша  армія у світі; свобода волі; 
на Львів через Київ; Соборність від Сяну до Дону; брати-
наддніпрянці; брати-українці; грім розбудив Україну; Хрущова 
проковтнули; ходячий московський прапор; хохли необтесані; 
будьонівський ганчір’яний шолом з диявольською пентаграмою; 
москаль що червоний, що білий – одна сатана; Україна хиріла на 
очах; московсько-большевицька орда; нова порода жінок; хитра 
хохляцька пика; московський лапоть; страховисько з цапиною 
бородою; губревкоми, парткоми, БеБе, губчека, військкоми та 
всілякі інші «коми»; ординські голови сипалися, як кавуни; 
виховані на лицарській честі 

 

 

 

 

 

 

 

 


