
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 

 

На правах рукопису 

 

 

 

ГОМЕНЮК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА 

 

УДК 811.161.2:087.5 (043.3/.5) 

 

 

КОНЦЕПТОСФЕРИ ФЛОРИ І ФАУНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ 

ПРОЗІ Є. ГУЦАЛА І М. ВІНГРАНОВСЬКОГО  

 

 

Спеціальність 10.02.01 – українська мова 

 

Дисертація на здобуття вченого ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

Науковий керівник:  

доктор філологічних наук, 

професор Т. П. Вільчинська  

 

 

 

Тернопіль – 2015 



2 

 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………. 4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КОНЦЕПТОЛОГІЇ…………….....…………………….. 11  

 Етнічна картина світу в парадигмі картин світу.…..………………..... 11 

 Поняття концепту й концептосфери в сучасній лінгвістичній науці... 20 

 Особливості концептуалізації світу дитиною та їх відображення  

в дитячій літературі.……………...…………….………..………….…... 41 

Висновки до Розділу 1.…………..…………………………….…………….. 50 

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТОСФЕРИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ.………….…….…... 53 

 Концептосфера флори в українській лінгвокультурі.…………...…… 53 

 Концептосфера фауни в українській національно-мовній  

традиції...……...……………………………..……………………...…... 68 

 Моделювання концептосфер на позначення рослинних і тваринних 

образів у творах для дітей Є. Гуцала.…………………………………. 80 

 Структурування концептосфер на позначення флори і фауни 

у прозових текстах для дітей М. Вінграновського.….................……. 87 

Висновки до Розділу 2.……………………………………….……...…..….. 95 

РОЗДІЛ 3. МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕР ФЛОРИ І ФАУНИ 

У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ Є. ГУЦАЛА.…………………………………………... 98 

3.1. Флористичні концепти у творах для дітей Є. Гуцала:  

лінгвоконцептуальний аналіз.……………………………………...….. 98 

3.1.1. Мікроконцептосфера “дерева”.……………………...………….. 98 

3.1.2. Мікроконцептосфера “трав’янисті рослини”…………............ 113 

3.2. Закономірності мовної об’єктивації фаунонімічних концептів  

у творах для дітей Є. Гуцала…………………….……………...…..... 124 

3.2.1. Мікроконцептосфера “тварини”.………………..…………..… 126 



3 

 

 

3.2.2. Мікроконцептосфера “птахи”.………………………………… 145 

Висновки до Розділу 3.…...………………………………………………... 162 

РОЗДІЛ 4. ЛІНГВАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕР ФЛОРИ І ФАУНИ 

У ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ ДЛЯ ДІТЕЙ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО.…..……… 166 

4.1. Особливості лінгвалізації рослинних концептів у прозових  

творах для дітей М. Вінграновського.…….………………....….....… 166 

4.1.1. Мікроконцептосфера “дерева”.……………………..……….… 166 

4.1.2. Мікроконцептосфера “трав’янисті рослини”.……….……….. 174 

4.1.3. Мікроконцептосфера “назви городини”.……………………... 183 

4.2. Мовна об’єктивація тваринних концептів у прозових творах для  

дітей М. Вінграновського....………..……………………………..….. 190 

4.2.1. Мікроконцептосфера “тварини”.………………..…………..… 190 

4.2.2. Мікроконцептосфера “птахи”.………………………………… 215 

Висновки до Розділу 4.…………………………………………………..…. 229 

ВИСНОВКИ.………………………………………………………………..……. 233 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.……………................................... 238 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................... 267 

СПИСОК ХУДОЖНІХ ДЖЕРЕЛ......................................................................... 270 

ДОДАТКИ.……………………………………………………………………….. 273 



4 

 

 

ВСТУП 

 

На межі ХХ–ХХI ст. відбувається формування антропоцентричної 

парадигми у мовознавстві, що зумовило посилення інтересу до таких 

лінгвістичних напрямків, як когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, 

етнолінгвістика, психолінгвістика. У центрі уваги продовжують знаходитися 

поняття “картина світу”, “концептуальна картина світу”, “мовна картина світу” 

та їхні різновиди. Так, одне із провідних місць в україністиці сьогодні посідає 

вивчення етнічної картини світу як репрезентанта культурного коду нації, що 

демонструють праці І. Голубовської, О. Городецької, В. Жайворонка, 

М. Жуйкової, В. Іващенко, М. Кочергана, Л. Лисиченко, Т. Радзієвської, 

В. Сімонок, Ж. Соколовської, Н. Сукаленко, Г. Яворської та ін.  

За останні двадцять років помітно зріс дослідницький інтерес до вивчення 

окремих компонентів картини світу, зокрема концептів та концептосфер, 

передусім у когнітивній лінгвістиці, спрямованій на встановлення 

співвідношення між мовними й концептуальними структурами, пояснення 

когнітивної діяльності людини, з’ясування принципів категоризації та 

концептуалізації світу, форм мовної репрезентації знань, моделювання 

концептуального простору. Поняття концепту як когнітивної універсалії 

представлене у працях М. Алефіренка, С. Аскольдова, А. Вежбицької, 

Р. Джекендоффа, М. Джонсона, С. Жаботинської, В. Карасика, О. Кубрякової, 

Дж. Лакоффа, С. Нікітіної, М. Піменової, З. Попової, А. Приходько, Н. Слухай, 

Ю. Степанова, Й. Стерніна, Р. Фрумкіної та ін. У сфері словесно-поетичної 

творчості концепт вивчали Т. Вільчинська, К. Голобородько, О. Забуранна, 

О. Задорожна, В. Кононенко, Т. Космеда, В. Маслова, Л. Петрова, 

Л. Синельникова, М. Скаб, С. Шуляк та ін.  

У сучасній лінгвістиці сформувалось декілька напрямків вивчення цього 

мовно-ментального феномену. Науковці досліджують або окремі концепти 

(Н. Арутюнова, Т. Булигіна, С. Воркачов, Н. Гудкова, О. Єфименко, 

Г. Каратаєва, О. Лисицька, Т. Печончик та ін.), або їхні цілісні структуровані 
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єдності, які називають то концептуальною системою (М. Положин, 

О. Селіванова), то концептуальною ділянкою (В. Манакін, В. Нерознак, 

Ю. Степанов), то концептуальним полем (В. Воробйов, В. Кононенко, 

І. Привалова), то концептосферою (Т. Вільчинська, С. Воркачов, Д. Лихачов, 

П. Мацьків, Г. Слишкін).  

Концептосфери є фрагментами етнічної картини світу, що 

об’єктивується, зокрема, через індивідуально-авторські картини світу творців 

художнього слова. Специфіку авторських концептосфер відстежують А. Башук, 

Л. Бєлєхова, К. Голобородько, С. Єрмоленко, Н. Закурдаєва, В. Маслова, 

Н. Мех, А. Мойсієнко, В. Ніколаєва, В. Ніконова, С. Шулінова та ін. 

На початку ХХІ століття утримується інтерес до проблем 

концептуалізації дійсності, удосконалюються методики лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного підходів до аналізу мовних засобів відображення 

концептуальної картини світу українців. Увагу вчених привертають 

концептосфери, що об’єднують етнокультурні концепти, втілені в 

індивідуально-авторських картинах світу визначних українських письменників. 

До таких належать концептосфери “флора” і “фауна”, представлені давно 

сформованими у свідомості людей концептами на позначення рослинного і 

тваринного світу, як-от “дуб”, “калина”, “груша”, “соняшник”, “кінь”, “собака”, 

“зозуля”, “лелека” та іншими, більшість із яких реалізується у творчості 

Є. Гуцала й М. Вінграновського.  

Незважаючи на давність наукових зацікавлень флористичними й 

фаунонімічними образами (З. Василько, Т. Вільчинська, Л. Голоюх, 

Н. Данилюк, Т. Єщенко, І. Коломієць, В. Кононенко, Н. Слухай, Н. Сологуб, 

Л. Ставицька), в україністиці бракує праць, присвячених їхньому комплексному 

аналізу як концептуальних одиниць.  

Актуальність дослідження зумовлена його спрямованістю на 

розв’язання таких важливих для сучасної лінгвістики проблем, як виявлення 

особливостей мовної об’єктивації концептосфер на позначення рослинного і 

тваринного світів, характерних для української лінгвоментальності та 
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авторських картин світу Є. Гуцала та М. Вінграновського, встановлення їхніх 

мовних репрезентацій в українській етносвідомості й художній мові, що дасть 

змогу ґрунтовніше вивчити пов’язані з флорою і фауною фрагменти етнічної 

картини світу. 

Актуальність теми значною мірою визначає також матеріал 

дослідження – прозові твори для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського, 

вивчення яких і сьогодні характеризується схематизмом і заідеологізованістю 

та які часто залишаються за межами мовознавчих досліджень. Аналіз 

флористичної та фаунонімічної концептосфер у національно орієнтованій 

дитячій прозі дозволить встановити динаміку їх розвитку, з’ясувати 

особливості світогляду автора. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження відповідає тематиці науково-дослідної роботи на 

кафедрі української мови Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка “Актуальні проблеми лексикології і 

граматики української мови” (01/3U000121). 

Мета роботи полягає в тому, щоб виявити лінгвокогнітивні особливості 

складників флористичних і фаунонімічних концептосфер в українському 

етнокультурному просторі та дитячій прозі Є. Гуцала й М. Вінграновського.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  

 уточнити зміст базових понять дослідження (“етнічна картина світу”, 

“концепт”, “концептосфера”, “дитяча література”); 

 визначити природу художнього твору для дитини як мовно-

естетичного феномену; 

 з’ясувати особливості лінгвалізації концептосфер “флора” і “фауна” в 

українській етнолінгвокультурі; 

 проаналізувати семантико-когнітивні особливості концептосфер 

флори і фауни в текстах для дітей Є. Гуцала; 

 простежити семантико-когнітивну природу рослинної і тваринної 

концептосфер у дитячій прозі М. Вінграновського; 
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 виявити спільні та відмінні риси в об’єктивації концептосфер флори і 

фауни у творах для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

Об’єктом дослідження є концептосфери на позначення рослинного і 

тваринного світів, засвідчені в українській етнокультурі та прозових творах для 

дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

Предметом дослідження є семантико-когнітивні особливості 

флористичної та фаунонімічної концептосфер в етнічній та авторських 

картинах світу Є. Гуцала та М. Вінграновського. 

Матеріалом дослідження стали близько 7000 текстових фрагментів, 

виокремлених шляхом суцільної вибірки з прозових творів для дітей Є. Гуцала 

(“Вибрані твори” у 2 т. та інші книги оповідань і повістей для дітей) та 

М. Вінграновського (“Вибрані твори”, видання у 3-х томах, том третій “Повісті 

й оповідання”), що розподілилися майже порівну: 3400 – в Є. Гуцала й 3600 – у 

М. Вінграновського. 

Обидва письменники належать до покоління шістдесятників, яке 

намагалося змінити парадигму суспільного і культурного життя радянського 

суспільства. У літературу ввійшли насамперед як автори прозових та поетичних 

текстів для дорослих. Водночас помітне місце в їхньому доробку посідають 

твори для дітей, яким властиве філософське осмислення моральних цінностей 

крізь призму близькості дитини із живою природою. Книжки “Саййора” (1980), 

“Пролетіли коні” (1984) Є. Гуцала були удостоєні Шевченківської премії. Його 

дитяча проза є особливою, по-гуцалівськи поетизованою зображенням 

стосунків між людиною і природою, а рослини і тварини часто є головними 

героями (“Дуб”, “Соняшник”, “Одуд”, “Лось” та ін.). У М. Вінграновського до 

кращих прозових творів належать ті, у яких навколишній світ показано через 

сприйняття дитини (“Гусенятко”, “Сіроманець”, “Первінка”, “Бинь-бинь-бинь” 

та ін.). Вічна для літератури тема дружби дитини зі звіром чи птахом має у 

письменників свою особливість: у дітях немовби відновлюється єдність живого 

світу, відчуття якої часто буває втрачене дорослими.  
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Джерельну базу дослідження становлять лінгвістичні, міфологічні, 

культурологічні та інші словники (усього 36 лексикографічних праць), на 

широкому мовно-культурологічному тлі яких було отримано об’єктивну 

інформацію про аналізовані концепти. 

Методи дослідження. Основним став метод концептуального аналізу, що 

передбачає моделювання і опис концептів та є одним із засобів реконструкції 

мовної картини світу. Визначення семантики флористичних і фаунонімічних 

концептів в художніх текстах Є. Гуцала та М. Вінграновського забезпечив 

метод компонентного аналізу; виявлення сегментів, наділених авторами 

художніх текстів додатковим змістом, – методи контекстуально-

ситуативного та інтерпретативного аналізу; співвідношення текстових 

смислів з етнокультурною інформацією – метод лінгвокультурологічного 

аналізу. Для досягнення мети та виконання поставлених завдань були 

використані також традиційні загальнонаукові методи і прийоми, а саме: 

спостереження, опис, зіставлення, систематизація, узагальнення та окремі 

елементи лінгвістичних методів, як аналіз словникових дефініцій, 

етимологічний аналіз, лінгвостилістичний аналіз. Для підтвердження 

вірогідності отриманих результатів застосовували прийом кількісних 

підрахунків.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше: 

а) проаналізовано концептосфери флори і фауни в українській 

етнолінгвокультурі; б) досліджено особливості мовної об’єктивації відповідних 

концептосфер у прозових творах для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського; 

в) доведено глибинну орієнтацію цих письменників на українські народні 

традиції; г) з’ясовано специфіку індивідуально-авторського у презентації 

ядерних складників флоро- і фауноконцептосфер у художній мові Є. Гуцала та 

М. Вінграновського; ґ) уперше дискурсивні практики Є. Гуцала та 

М. Вінграновського для дітей та юнацтва стали об’єктом системного 

мовознавчого дослідження, а реалізовані в них концептосфери на позначення 

рослинних і тваринних образів були розглянуті в зіставному аспекті.  
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Теоретичне значення роботи визначається тим, що її висновки є внеском 

у розвиток лінгвокогнітології та лінгвоконцептології (подальшої розбудови 

зазнали поняття “концепт”, “концептосфера”, “етнічна картина світу”); 

етнолінгвістики (поглиблено уявлення про особливості лінгвалізації 

концептосфер “флора” і “фауна” в українській народній традиції); 

лінгвокультурології (розширено відомості про флористичну і фаунонімічну 

концептосфери в індивідуально-авторських системах творчості Є. Гуцала та 

М. Вінграновського, встановлено закономірності об’єктивації 

загальнокультурного та індивідуально-авторського в структурі вказаних 

концептосфер); лінгвопоетики (набуло подальшого розвитку поняття “художній 

концепт”, розгорнуто уявлення про специфіку художньо-образної 

мовотворчості Є. Гуцала та М. Вінграновського). 

Практичне значення. Матеріали дисертаційної роботи можуть бути 

використані для розроблення курсів із лексикології та стилістики сучасної 

української мови, лінгвістичного аналізу художнього тексту, а також 

спецкурсів, спецсемінарів із когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, 

етнолінгвістики; для створення навчальних посібників і підручників; у 

лексикографічній практиці при укладанні словників концептів культури та 

мови письменників. 

Особистий внесок здобувача. За характером виконання робота є 

одноосібним дослідженням. Це підтверджує власноруч зібраний лінгвальний 

матеріал, публікації з теми дисертації, підготовлені й надруковані без 

співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи і результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

української мови Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, на звітно-наукових конференціях викладачів цього 

університету (2010–2013), а також були викладені в доповідях на одинадцяти 

міжнародних наукових конференціях, дві з яких проходили закордоном: 

“Гуманітарні та соціальні науки” (Львів, 2010, 2011, 2013), “Володимир Гнатюк 
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у контексті розвитку української культури” (Тернопіль, 2011), “Мова як світ 

світів: поетика і граматика текстових структур” (Київ, 2011, 2012), “Семантика 

мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2012), “Мова і культура” імені Сергія Бураго 

(Київ, 2013), “Семантика і прагматика мовних одиниць у синхронії та діахронії: 

мовна особистість і картина світу” (Сімферополь, 2013), “Філологічні науки в 

ІІІ тисячолітті” (Будапешт, 2013), “Україністика: вчора, сьогодні, завтра” 

(Познань, 2013); одній міжнародній науково-практичній конференції “Дискурс 

у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі” 

(Маріуполь, 2013) та одній всеукраїнській науковій конференції “Концепти та 

константи в мові, літературі, культурі” (Київ, 2011).  

Публікації. Основні положення праці викладено в 12 статтях та 1 тезах, з 

яких 7 опубліковано у фахових наукових виданнях України, 1 – в закордонному 

часописі, решта – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (355 позицій) і додатків. Загальний обсяг дисертації – 

328 сторінок, основний зміст викладено на 237 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ КОНЦЕПТОЛОГІЇ 

 

1.1. Етнічна картина світу в парадигмі картин світу  

 

В останні десятиліття зберігається помітне зацікавлення теоретичними 

аспектами таких понять, як “картина світу”, “концептуальна картина світу”, 

“мовна картина світу”, про що свідчать роботи А. Бєлової, І. Голубовської, 

С. Єрмоленко, В. Жайворонка, Ю. Караулова, В. Кононенка, М. Кочергана, 

Л. Лисиченко, В. Манакіна, В. Постовалової, В. Сімонок, Ж. Соколовської та ін. 

Термін “картина світу” почав функціонувати в лінгвістиці з 60-х років 

ХХ ст. Він прийшов із фізики, де його тлумачили як образ світу, що 

сформувався в науці та відображав закономірності природи. Картина світу – 

“реальність людської свідомості”, створення якої є метою життя людини [155, 

с. 49].  

Основи лінгвістичної теорії про способи відображення та інтерпретації 

світу закладені ще у працях В. фон Гумбольдта, О. Потебні, Е. Сепіра, Б. Уорфа 

та ін. Так, В. фон Гумбольдт висунув ідею про те, що кожна мова членує світ 

по-різному, категоризуючи його тільки їй притаманною системою думок і 

відчуттів, об’єктивуючи багатоманітність способів мислення і відображення. У 

мові закодована історична (культурна) пам’ять як людства в цілому, так і 

окремого народу зокрема [68]. Концепція В. фон Гумбольдта знайшла 

органічне продовження в лінгвістичній теорії Сепіра-Уорфа, згідно з якою у 

носіїв мов наявні різні картини світу. Е. Сепір стверджував, що “ми членуємо 

природу в напрямку, який підказує наша рідна мова” [234, с. 174].  

За словами В. Жайворонка, картина світу – це те, що йде передусім від 

людини чи етносу, результат людського сприйняття, фантазій, мисленнєвих 

процесів і перетворюваної діяльності.  
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Людина здобуває досвід і знання, трансформує їх у відповідні концепти, 

які, з’єднуючись логічно між собою, утворюють концептуальну систему; вона 

конструюється, модифікується і уточнюється людиною безперервно. 

О. Ясіновська зауважує, що саме концепт є “ідеальним образом, який 

відображає національно-культурний та особистий досвід і знання людини про 

світ” [269, с. 152-153].  

В. Маслова зазначає, що “картина світу є не простим набором 

“фотографій” предметів, процесів, властивостей і под., бо включає в себе не 

тільки відображені об’єкти, але й позицію суб’єкта, його ставлення до цих 

об’єктів, причому позиція суб’єкта – така ж реальність, як і самі об’єкти” [155, 

с. 37]. 

Картина світу, що відбивається національною повсякденною свідомістю, 

є продуктом тривалого історичного розвитку та об’єктом передачі досвіду між 

поколіннями. У ній переплітаються знання, припущення, віра, що породжують 

прототипи, відображення дійсності в практиці повсякденної праці й побуту та 

естетичне освоєння людиною реального світу, тобто повсякденні знання, 

здоровий глузд та ірраціональність, презентовані у міфах, легендах, забобонах. 

У ній наявні інтернаціональні загальнолюдські й національно-специфічні 

особливості.  

На думку І. Смущинської, у формуванні картини світу задіяні всі сторони 

психічної діяльності людини, починаючи з відчуттів і закінчуючи вищими 

формами – мисленням та самосвідомістю. Картина світу існує у свідомості в 

досить невиразному вигляді, у неоформленому та невідрефлектованому стані. 

Об’єктивація картини світу здійснюється ескізно, несистематично, як у 

філософських трактатах, так і в творах художньої літератури, тобто в усіх 

спробах рефлексії картини світу та світобачення людини. Індивідуальна 

картина світу відбивається у ставленні автора до людини, до навколишньої 

дійсності і виявляється у її настроях, почуттях, діях [224, с. 77]. Аналізуючи 

художні тексти, можна змоделювати індивідуально-авторську картину світу 

письменника.  
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О. Бондаренко звертає увагу на те, що “картина світу в її відображенні 

мовою складніша й глибша, ніж та, яка відтворюється власне найменуванням. 

Це також картина зв’язків і стосунків, що існують, по-перше, між предметами 

(явищами, ситуаціями); по-друге, між предметами (явищами, ситуаціями) і 

тими, хто їх сприймає й оцінює; по-третє, самими класифікаціями й оцінками. 

Інакше кажучи, поняття “картина світу” містить у собі не тільки знання про 

предмети й непредметні сутності, але й знання про моральні норми та духовні 

цінності мовного співтовариства, причинно-наслідкові зв’язки, етичні норми, 

досвід попередніх поколінь і т. д.” [23, с. 40].  

Картина світу може бути представлена за допомогою просторових (верх – 

низ, правий – лівий, схід – захід, далекий – близький), часових (день – ніч, 

зима – літо), кількісних, етичних та інших параметрів. На її формування 

впливає мова, традиції, природа і ландшафт, виховання, навчання та інші 

соціальні фактори. Вона може бути цілісною (такими є міфологічна, релігійна, 

філософська, фізична картини світу), але вона може відображати і якийсь 

фрагмент світу, тобто бути локальною. Тому вона частково універсальна, а 

частково національно-специфічна [153, с. 37].  

А. Мойсієнко розглядає картину світу як продукт пізнавальної діяльності, 

що формується на основі цілісної лексико-семантичної системи мови, знань, 

надбаних людиною завдяки власному і суспільному досвіду [162, с. 161]. 

Картина світу займає важливе місце у структурі мовної особистості, яка, 

за Ю. Карауловим, складається з трьох рівнів: 1) вербально-семантичного, що 

передбачає нормальне володіння носієм природною мовою; 2) когнітивного, 

одиницями якого виступають поняття, ідеї, концепти, що в кожної мовної 

індивідуальності складаються у більш-менш упорядковану, систематизовану 

“картину світу”, що відображає ієрархію цінностей; 3) прагматичного, що 

містить у собі цілі, мотиви, установки та інтенціональності [106, c. 60-61]. 

У сучасному мовознавстві розмежовують концептуальну картину світу 

(далі ККС) і мовну картину світу (далі МКС). Різні аспекти цієї проблеми були 

предметом аналізу у працях таких лінгвістів, як Ю. Апресян, Н. Арутюнова, 
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Г. Брутян, В. Жайворонок, Ю. Караулов, В. Постовалова, Ж. Соколовська та ін. 

Науковці ці два поняття або максимально зближують, або протиставляють. За 

словами Л. Лисиченко, “першій (ККС) як одиниці відповідають поняття, другій 

(МКС) – значення слова. Однак для розуміння явищ і процесів, що 

відбуваються саме в мовній картині, важливим є ще третій складник – домовна 

картина світу, уявлення про світ, що, на противагу поняттям (навіть “наївним”), 

не мають мовного вираження, але є джерелом для нього” [146, с. 38].  

Через зіставлення з “науковою картиною світу” специфіку ККС і МКС 

визначає Ж. Соколовська, розуміючи під першою “сукупність уявлень людини 

про об’єктивну дійсність, що оточує її”, а під другою – одну із “спеціальних 

картин світу”, яка, проте, на відміну від наукової, включає в себе не тільки 

“наукове пізнання”, а й ненаукове, донаукове знання, зокрема його міфологічні, 

казкові компоненти, вигадки, фантазії, марновірства, забобони [226, с. 3–6]. 

Для ККС важливі не стільки знання, скільки гносеологічні особливості 

категоризації цих знань. Рівень системності і впорядкованості ККС є вищим, 

ніж МКС, і відзначається сталістю й консервативністю [156, с. 208]. 

Б. Серебренников, хоча дотримується думки, що концептуальна картина 

світу багатша, ніж мовна, бо в її творенні беруть участь різні типи мовлення, 

розглядає обидві як дві окремі, але взаємопов’язані між собою картини [210, 

с. 107].  

О. Кубрякова зазначає, що “мовна картина світу є інтерпретацією 

дійсності на основі індивідуального й колективного досвіду та на основі 

одиниць номінації, а також особливостей їх функціонування” [138, с. 49]. В 

основу мовної картини світу покладені антропоцентричність й 

етноцентричність. Деякі дослідники в ККС розглядають етносферу, 

протиставляючи її МКС. А. Бєлова обстоює погляд, що концептуальна картина 

світу експлікується за допомогою мови та існує завдяки загальнолюдській 

здатності до концептуалізації [15, с. 20]. 

На думку Л. Лисиченко, “концептуальна картина світу є підґрунтям 

мовної картини, однак ККС універсальніша і є спільною для народів з 
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однаковим рівнем знань про світ, у той час як мова відображає досвід кожного 

народу і виявляє не тільки спільні знання, а й своєрідність бачення світу” [146, 

с. 37]. Висвітлюючи питання про відмінності між мовною і концептуальною 

картинами світу, дослідниця наголошує на необхідності враховувати й 

ментальну картину світу, уявлення про світ, що, не маючи мовного вираження, 

є джерелом для нього [144, с. 12]. 

В. Маслова стверджує, що “кожна окрема мова становить сумбурну 

систему, котра накладає свій відбиток на свідомість її носіїв і формує їхню 

картину світу” [154, с. 73]. 

Багаторівневу структуру мовної картини світу зауважує Л. Петрова: “На 

першому рівні її визначає сфера побутових уявлень. Другий рівень 

характеризується аналітико-синтетичним проникненням у сутність 

позначуваних фактів, подій, явищ. На третьому рівні простежується 

функціонально-прагматичний вихід найменувань у дискурс, специфіка якого 

передбачає модель світу, що категоризує не тільки фізичний світ, а й 

інтелектуальний, духовний, соціальний потенціал індивіда, а також цінності, 

створені людиною” [178, с. 20–21]. 

Н. Слухай зосереджує увагу на існуванні двох різновидів мовної картини 

світу – профанній і міфопоетичній, які разом співіснують: “Буття мовної 

картини світу у двох іпостасях – профанній, фоновій, і сакральній, 

міфопоетичній, – передбачає системність і структурованість кожної з них, але 

якщо підсистема профанної, буденної, мови досліджена всебічно і глибоко, то 

підсистема міфопоетичної мови – явно недостатньо, хоча деякі дані про неї вже 

накопичені” [218, с. 20].  

Досліджуючи картину світу, вчені зауважують також, що вона постає у 

вигляді концептуальної й мовної моделей світу. Г. Брутян під концептуальною 

моделлю світу розуміє “не тільки знання, що виступають результатом 

розумового відображення дійсності, але й підсумок чуттєвого пізнання”, тоді як 

під мовною моделлю світу має на увазі “всю інформацію про світ, закріплену 

засобами природної мови” [25].  
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В. Жайворонок говорить про умовність розмежування мовної і 

концептуальної картин світу і пропонує таке розв’язання цієї проблеми: 

“Концептуальна картина світу – це не лише система понять про сукупність 

реалій довкілля, а й система значень, що втілюються в ці реалії через слово-

знак, слово-концепт… Мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова 

система взаємопов’язаних мовних одиниць, що через складну систему 

фонетичних явищ, лексико-семантичних і граматичних значень, а також 

стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля 

і внутрішнього світу людини, тобто загалом картину світу. І концептуальну, і 

мовну картину світу можна сприймати як загальнолюдський універсум і як 

національне мовне явище” [86, с. 26]. Науковець умотивовує використання 

терміна “концептуально-мовний універсум”. 

Подібну думку розвиває Т. Вільчинська, за словами якої, “мовна і 

концептуальна картини світу – це два окремі феномени, які виділяються у 

межах загального конструкта “картина світу”. МКС виконує функції 

означування основних елементів ККС. Водночас тісний зв’язок між ними дає 

змогу об’єднувати їх у мовно-концептуальній картині світу, яка, подібно до 

інтегрованих нею МКС і ККС, є національною, тобто такою, що здатна 

засобами певної мови виразити світовідчуття та світорозуміння народу – її 

носія” [35, с. 26]. 

Ця думка видається нам досить переконливою. Говорячи про національну 

мовно-концептуальну картину світу, дослідниця зауважує, що вона 

об’єктивується в індивідуально-авторських картинах світу, які створюються під 

впливом складних когнітивних структур національної ментальності та 

детермінуються системою морально-етичних цінностей, світовідчуттям 

конкретного автора. 

Аналіз теоретичних положень, пов’язаних з об’єктивацією МКС і ККС, 

дає змогу простежити певні тенденції в сучасному мовознавстві, які 

підтверджують думку П. Мацьківа про те, що в тріаді КС – ККС – МКС 

існують відношення, які репрезентуються в категоріях глобальне – 
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універсальне – характерологічне з домінантою глобального та універсального 

[157, с. 25]. При цьому МКС “відповідальна” за ментальний вияв її носіїв, 

унікальні й етноцентричні, духовні надбання окремого етносу та відображає 

багатоаспектну палітру навколишнього світу, вносячи “свою” специфіку в 

об’єктивно існуючу картину світу.  

Зрозуміло, що і МКС, і ККС є потенційно необмеженими утвореннями, 

тому природним є виділення і дослідження видових похідних понять і окремих 

фрагментів мовної картини світу – наукової, поетичної, публіцистичної, 

міфологічної та ін. або залежно від суб’єкта – індивідуальної (індивідуально-

особистісної), колективної, національної (етнічної), загальнолюдської 

(універсальної). 

Розвиток когнітивної лінгвістики в останні десятиліття характеризується 

науковим інтересом саме до етнічної картини світу, яку часто ототожнюють з 

національною (І. Голубовська, І. Чернишенко), використовуючи навіть термін 

“етнонаціональна”. Зацікавлення відповідною картиною світу зумовлене 

необхідністю дослідження мови як культурного коду нації, що зберігає скарби 

національної культури. Вивчення національних картин світу, що стає 

пріоритетним серед питань загальнофілологічного характеру, демонструють 

праці М. Алефіренка, В. Воробйова, О. Воробйової, І. Голубовської, 

М. Жуйкової, В. Карасика, О. Шмельова, Т. Булигіної, Н. Слухай, С. Воркачова, 

В. Телії та ін. Основи української етнолінгвістики заклав О. Потебня, 

розглядаючи слово як культурне явище. Мова в замкнутій продуктивній 

системі символів нагромаджує та фіксує досвід етносу, стаючи його 

“найдосконалішою подобою” (О. Потебня). Встановлено, що “відбитий у мові 

зв’язок понять, уявлень повторюється у різних виявах культури – обрядових 

текстах, дійствах, ритуалах, наприклад мистецтві, орнаментиці та ін., що 

зумовлює проекцію історії мовних одиниць, їхню етимологію на явища 

культури і навпаки” [315, с. 184].  

Представники когнітивної лінгвістики стверджують, що концептуальна 

система, представлена у вигляді мовної картини світу, залежить від 
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культурного та фізичного досвіду. Це дозволяє говорити про значний вплив 

національних, етнічних та культурних надбань на формування картини світу, як 

загальнонародної, так й індивідуальної. Зокрема, науковці зосереджують увагу 

на дослідженні національної мовної картини світу в загальномовному чи 

авторському вираженні. О. Бондаренко зазначає, що “дослідження МКС 

забезпечує виявлення особливостей не тільки мовної системи, але й специфіки 

сприйняття світу відповідним етносом, тобто специфіки національної ККС” [23, 

с. 40]. 

З. Попова і Й. Стернін вважають, що національна картина світу 

виявляється “в одноманітності поведінки народу в стереотипних ситуаціях, в 

загальних уявленнях народу про дійсність, у висловлюваннях і “загальних 

думках”, у судженнях про дійсність, прислів’ях, приказках і афоризмах” [187, 

с. 5]. 

Аналіз праць, у яких розглядаються проблеми етнічної картини світу, 

засвідчив, що її вивчають в онтологічному, комунікативно-функціональному і 

когнітивно-дискурсивному напрямах. Так, у межах онтологічного напряму 

науковці зосереджують увагу на етнокультурних концептах різних 

лінгвокультурних спільнот (І. Голубовська), окреслюють систему 

міфопоетичних і культурних смислів у слов’янській культурі (В. Маслова, 

В. Воробйов, В. Телія), визначають структуру етнокультурних концептів та 

розробляють методику їх аналізу (С. Воркачов, В. Карасик, А. Приходько). З 

позицій комунікативно-функціонального напряму на основі 

передконцептуального аналізу слов’янських художніх текстів виокремлюють 

етноконцепти в східних слов’ян (Н. Слухай), з’ясовують регулятивно-

сугестивну функцію етноміфопоетичних смислів у сучасних телевізійних 

текстах (О. Самусенко), структурують етнічні передконцепти та встановлюють 

їхню роль у формуванні індивідуально-авторської картини світу 

(О. Петриченко), встановлюють складники архетипного символу “світове 

дерево” (М. Єлісова). У руслі когнітивно-дискурсивної парадигми на основі 

методики лінгвокогнітивного та поетико-когнітивного аналізу визначають типи 
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й види словесно-поетичних образів та лінгвокогнітивні операції їхнього 

формування (Л. Бєлєхова, В. Ніконова, Т. Вільчинська) [40, с. 1]. 

Про вияв національної специфіки в етнічній картині світу С. Єрмоленко 

пише так: “Інформація, що перебуває за межами концептуальної картини світу, 

передається в різних мовах по-різному, виявляючи в такий спосіб національну 

специфіку, оскільки універсальні, загальні закони людського мислення не 

заперечують, а навпаки, підтверджують існування конкретних етнічних мовних 

картин світу, специфіку сприймання кожним народом навколишнього світу й 

відображення цього сприймання в певних комплексах понять у відповідних 

психологічних діях” [83, с. 391].  

І. Голубовська національну (національно-мовну) картину світу кваліфікує 

як “виражене засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння етносу, 

вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом навколишнього світу” [53, с. 6], 

зауважуючи, що кількість подібних картин залежить від кількості народів, що 

живуть на землі.  

Беззаперечним є також твердження про те, що “звичаї впливають на 

комунікативну систему етносу, а культурні цінності й вірування частково 

створюють етномовну реальність” [244, с. 232–233]. І “якщо культура як 

система свідомості пов’язана і з особистістю, і з етнічною спільнотою, то мова 

як досконала система символізації колективного досвіду є своєрідним 

символічним ключем до розуміння етнокультури” [234, с. 193].  

Вибудовується логічна модель “людина – етнос (культура) – мова”, що 

вказує на взаємопов’язаність цих компонентів. Утративши один елемент, 

втратимо єдність між поколіннями і поставимо під сумнів існування народу 

(тієї чи іншої цивілізації). Отже, кожна окрема мова певним чином насичена 

етнічними, національними та історичними компонентами, які формують 

етнічну картину світу усього народу, так і його окремих індивідів. Під етнічною 

картиною світу українців розуміємо позначену національною специфікою 

картину, яка виражає засобами мови світогляд українського народу й 
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конкретного індивіда, зокрема автора художніх текстів. Вивчати специфіку 

таких картин – зберігати для нащадків досвід попередніх поколінь. 

Зауважимо, що індивідуально-авторська картина світу у вербалізованій 

формі репрезентує інтерпретацію письменником навколишнього світу і себе в 

цьому світі, засвідчує поєднання народно-поетичної стихії й авторських 

пошуків, що ґрунтуються на особливостях концептуальної і загальномовної 

картин світу. Дослідити таку картину світу можна за умови всебічного аналізу 

концептів як носіїв певних смислів, позначених аксіологічним забарвленням, 

що по-різному вербалізуються в мові. 

Флора і фауна входять до етнічної картин світу і є її складниками. Це 

підтверджує класифікація понять, запропонована французькими науковцями 

Р. Халлігом та В. фон Вартбургом, які вважали, що рослинний і тваринний 

світи разом із землею, небом і небесними тілами творять один із трьох 

поняттєвих класів – Всесвіт [164, с. 34–35]. Згодом Ю. Караулов цю 

класифікацію спроектував на власне мовну картину світу [105].  

У роботі зосереджуємо увагу на українських етнокультурних концептах зі 

сфери флори і фауни та встановлюємо їхню роль у формуванні індивідуально-

авторських картин світу Є. Гуцала й М. Вінграновського. Зазначимо, що 

дослідження мовотворчості відомих письменників сприяє вивченню концептів 

у системі творчого лінгвоконтинууму та має важливе значення для пізнання 

психоментальних й етнокультурних основ народу. 

 

1.2. Поняття концепту й концептосфери в сучасній лінгвістичній науці 

 

Як лінгвістичне поняття концепт почали розглядати в ХХ ст. 

Становлення мовознавчого підходу пов’язують з іменем російського вченого 

С. Аскольдова, який представив три погляди на природу концепту: 1) з позиції 

гносеологів ідеалістичного й інтуїтивного напрямків, це сутність, що лежить в 

основі світової дійсності ідеального порядку, при цьому концепти не 

розглядаються як власне розумові утворення; 2) з позиції номіналістів, 



21 

 

 

заперечується існування концептів у людському розумі як утворень загалом, а 

увага зосереджується на їхньому індивідуальному характері; 3) нарешті, з 

позиції концептуалізму, розуміння концептів поширюється на їхнє існування в 

людському розумі [4, с. 270-272]. 

Як зазначає О. Селіванова, в лінгвістиці поява концепту була зумовлена 

нагальною потребою нового тлумачення терміна “поняття”, яке “традиційно 

розглядалося як абстракція окремих чуттєвих ознак, а згодом розширило свій 

обсяг до рівня єдності загального, одиничного й особливого, тобто всього 

обсягу інформації про певний об’єкт або клас об’єктів” [209, с. 410]. Термін 

“концепт” прийшов у слов’янську лінгвістику із праць зарубіжних науковців, 

коли виникла проблема з його перекладом у працях Р. Шенка, Дж. Рассела та 

ін. Спочатку англійське слово concept перекладали як “поняття”, сonceptus – як 

“смислові елементи”, conceptually based – як “семантично орієнтований” [179, 

с. 52]. Поступово поняття концепту утвердилося в лінгвістичній науці, що 

зумовило виникнення похідних від нього термінів, як-от “концептосфера”, 

“концептуалізація” та ін. Сьогодні в мовознавстві концепт частіше тлумачать як 

“форму репрезентації знань у свідомості людини” [188, с. 10].  

Становленню теорії концепту в когнітивній лінгвістиці передувала теорія 

прототипу, яка була розроблена в 70-і рр. ХХ століття. Її фундатором є 

американська дослідниця Е. Рош. Основним поняттям цієї теоріє є прототип – 

“мисленнєвий корелят найкращого зразка певного класу об’єктів, згідно з 

концепцією “родинної схожості” Л. Вітгенштайна; або найбільш типовий 

цілісний представник певної категорії, вибір якого пов’язаний із досвідом 

людини, виробленим шляхом її пізнавальної діяльності, особливостями її 

мислення” [171, с. 48–49].  

Серед прототипів, які формуються внаслідок членування світу ресурсами 

природомовних категорій, науковці виокремлюють дві групи: природні 

(натуральні, перцептивно зумовлені) і семантичні (понятійно, концептуально 

зумовлені), які ще називають соціальними (соціально зумовлені). Також відомі 

інші термінологічні позиції. Зокрема, О. Селіванова перцептивно зумовлені 
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прототипи називає семантичними, а соціально зумовлені – натуральними [209, 

с. 379]. 

Природні прототипи формуються у представників різних етнічних 

спільнот на основі специфіки сприйняття світу органами чуття, на чутливість 

яких впливають об’єктивно різні подразники навколишнього свіду. Серед них 

виокремлюють такі різновиди, як зорові (візуальні), слухові (аудіальні), 

тактильні (кінестетичні), нюхові (одоративні) і смакові (густативні) [219, с. 96].  

Семантичні (соціальні) прототипи, у свою чергу, “пов’язані зі світом 

людини як носія матеріальної і духовної культури та виводяться із соціального 

досвіду” [209, с. 379], тобто на них по-різному впливає ментальне і емоційне 

сприйняття світу представниками різних етнічних спільнот. Ці прототипи 

також існують у міфопоетичній мові етносу, що аргументовано доводить 

Н. Слухай, досліджуючи світове дерево: “Гіпонімами на позначення світового 

дерева, специфічними для певної культурної традиції, є широкий спектр 

репрезентантів ідеї стрижня світобудови: сакральне дерево в Китаї – персик, 

слива, шовковиця; у германських народів – липа і тис; світове дерево в 

семітських народів – пальма, кипарис, гранат, оливкове дерево; кельтів – 

горішник, тис, омела, дуб; в Індії – смоква; ... Україні – вишня, верба, калина, 

яблуня, дуб, явір, дехто називає березу, грушу, сосну” [218, с. 28]. 

Дж. Тейлор використав прототипний підхід для опису значення слова, 

механізмів полісемії [281]. У психолінгвістиці його застосувала Р. Фрумкіна в 

праці про категоризацію кольорів [247].  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. активізується дослідницьке 

зацікавлення концептом. Цьому сприяла поява праць Н. Арутюнової, 

А. Вежбицької, С. Воркачова, В. Карасика, В. Кононенка, О. Кубрякової, 

В. Манакіна, В. Маслової, З. Попової, Т. Радзієвської, О. Селіванової, 

Й. Стерніна, В. Телії, Р. Фрумкіної та ін.  

У сучасних дослідженнях концептуального простору науковці 

розвивають ідеї В. фон Гумбольдта, О. Потебні, Е. Сепіра, Б. Уорфа та ін., які 

першими звернули увагу на ізоморфізм мови і мислення, мови і культури, 



23 

 

 

досліджуючи процеси духовного відображення світу через слово. Так, свого 

часу О. Потебня зауважив, що слово є засобом, який випливає з глибини 

людської природи, оскільки за допомогою нього відбувається розкладання 

думки. Як у слові людина вперше усвідомлює свою думку, так у ньому ж 

насамперед вона бачить ту закономірність, яку потім переносить на світ. Думка, 

виплекана словом, стосується безпосередньо самих понять, слово ж розуміється 

як побічний і довільний знак, що “дає змогу спеціальній науці для пошуку 

необхідности у всій будівлі мови й у кожному окремому її камені” [191, с. 35]. 

Проте “лінгвістичне відродження” концепту пов’язують передусім із 

науковими розвідками Д. Лихачова й Ю. Степанова, що послужили поштовхом 

у становленні нових підходів до вивчення концепту в лінгвістиці. Д. Лихачов у 

статті “Концептосфера російської мови” (1993) виділяє чотири рівні у 

словниковому складі мови: 1) словниковий склад, включаючи фразеологізми; 

2) значення словникового типу; 3) концепти; 4) концептосфери. Концепт він 

розуміє як “натяк на можливе значення”, як “відгук на попередній мовний 

досвід людини” [148, с. 282–283], наголошуючи, що концепт “не безпосередньо 

виникає зі значення слова, а є результатом зіткнення значення слова з 

особистим і народним досвідом людини” [148, с. 281].  

У розумінні Ю. Степанова, “концепт – це ніби згусток культури у 

свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ 

людини. І, з іншого боку, концепт – це те, завдяки чому людина – пересічна, 

звичайна людина, не “творець культурних цінностей” – сама входить у 

культуру, а в деяких випадках і впливає на неї. Концепт – основний осередок 

культури в ментальному світі людини” [313, с. 43]. 

У сучасній лінгвістиці відомо багато дефініцій концепту, причому 

погляди науковців помітно різняться. Саме тому аналіз і систематизація 

теоретичних положень щодо статусу концепту, підходів до його розуміння, 

типології належать до пріоритетних завдань сучасного мовознавства, від яких 

залежить інтерпретація багатьох лінгвістичних фактів. 



24 

 

 

Дотримуючись лінгвокогнітивного підходу до розуміння концепту, 

О. Кубрякова інтерпретує його як уявлення про ті смисли, якими оперує 

людина в процесах мислення і які відбивають зміст її досвіду та знань, зміст 

результатів усієї людської діяльності та процесів пізнання світу у формі певних 

“квантів знання” [294, с. 90]. 

В україністиці подібні тлумачення концептів знаходимо у працях Н. Мех, 

Я. Приходи. Зокрема, Н. Мех розглядає їх як “ідеальні, абстрактні одиниці, 

якими людина оперує в процесі мислення. Вони відображають зміст отриманих 

знань, життєвого досвіду та результатів пізнання людиною навколишнього 

світу у вигляді певних одиниць, “квантів знання”… У концепті зосереджено 

відомості про об’єкти та їх властивості, про те, що людина знає, думає, уявляє 

про навколишній світ” [158, с. 18]. Я. Прихода вважає, що концепт є 

фрагментом знання, досвідом особистості, що містить і мовну, і позамовну 

інформацію, багатовимірним культурно значущим соціопсихічним утворенням 

у колективній свідомості [193, с. 6]. 

Автори енциклопедії “Українська мова” (2007 р.) звертають увагу на 

активізацію дослідницького інтересу до поняття концепту та визначають його 

як “ментальну сутність, оперативну змістову одиницю інформаційної структури 

свідомості, картину світу в цілому”, що формується у свідомості людини разом 

з об’єктами у процесі мисленнєво-мовленнєвої діяльності, має втілення в мові й 

віддзеркалює національно-культурні уявлення про світ людини, груп людей, 

етносу загалом [315, с. 285]. 

Здебільшого при визначенні концепту науковці наголошують на 

ментальності як важливій диференційній ознаці концепту, на його 

етнокультурній специфіці. За визначенням Т. Космеди, концепт – це “згусток 

культурно-національної інформації, зафіксований у мові”, а мовленнєва 

особистість – “синтез духовно-моральних якостей, оцінок і форм їх словесного 

вираження”. Тобто “концепт охоплює весь зміст слова (і денотативно-

сигніфікативний, і конотативний, і ширше – прагматичний), а мовленнєва 
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особистість як носій певної культури відображає явища об’єктивної дійсності з 

ментальної позиції” [127, с. 153]. 

Концепт існує в ментальній сутності людини не як поняття, а як набір 

індивідуальних оцінок, думок, відчуттів, що виникають у свідомості для 

інтерпретації слова [229, с. 40-41]. На думку В. Маслової, концептами є “не 

будь-які поняття, а лише найскладніші і найважливіші з них, без яких складно 

уявити собі певну культуру… Концепти – предмети емоцій, симпатій і 

антипатій, а іноді і зіткнень різних думок” [155, с. 27-28].  

О. Городецька трактує концепт як “ментальне утворення, що схематично 

відображає логічну послідовність поглядів, уявлень, понять індивіда про 

певний фрагмент дійсності. Ці уявлення пропущені крізь ціннісно-нормативну 

систему індивіда” [66, с. 42]. 

Т. Радзієвська під концептом розуміє “певну сукупність або конфігурацію 

смислів, що стоять за мовною одиницею, тобто єдність плану вираження і 

плану змісту як вмістилища смислів, що охоплюють предметні, предикатні, 

модальні, дискурсивні та інші “кванти” значення і відповідають обсягу знань, 

представленому мовною свідомістю та культурною пам’яттю” [196, с. 8]. 

В. Маслова зауважує, що концептами стають тільки ті, що є носіями культурної 

пам’яті народу [155, с. 28].  

Інтегроване визначення концепту запропонувала О. Задорожна: 

“Концепти – це певні блоки інформації, кодовані у свідомості та вербалізовані в 

мові. Вони допомагають класифікувати й осмислювати явища дійсності, 

будувати та зберігати в пам’яті та мові систему знань про світ. Концепти 

вербалізуються за допомогою конкретних номенів, усталених виразів, 

системних організацій лексики. Вербалізація концепту демонструє його 

смисловий потенціал і допомагає передати інформацію про зміст концепту 

іншим носіям мови” [95, с. 216]. 

Концепт різною мірою корелює з поняттям, значенням, символом. На 

різницю між термінами “концепт”, “поняття” і “значення” вказує Л. Лисиченко. 

Дослідниця концептом називає домовне уявлення про явище, яке 
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супроводжується у свідомості численними ознаками й асоціаціями, а поняттям 

– мовно-логічну одиницю, що є наслідком узагальнення найсуттєвіших із 

погляду мовця рис концепту і характеризується мовним вираженням. Щодо 

значення слова, то воно містить поняттєву основу й ускладнюється ознаками, 

пов’язаними у свідомості носіїв мови із цим концептом внутрішньомовними 

зв’язками [146, с. 39]. 

В. Жайворонок концепт розглядає у взаємозв’язку зі словом, зауважуючи, 

що “слово як ім’я реалії разом з усім набором характерних для нього мовних 

ознак виступає не лише мовною, а й концептуальною одиницею, концептом”, 

та вживає термін “слово-концепт” [88, с. 11]. Загалом проблему співвідношення 

концепту і слова у своїх працях порушують Л. Буянова, А. Вежбицька, 

С. Воркачов, Л. Грузберг, Л. Синельникова та ін. Так, Л. Синельникова вважає, 

що концепт – це “когнітивна структура, охоплена мовним знаком”, тому у своїх 

працях, як і В. Жайворонок, послуговується терміном “слово-концепт” [211].  

У. Карпенко-Іванова стверджує, що слово, на відміну від концепту, є 

конкретнішим у плані вираження змісту: слово має граматичні категорії, його 

ЛСВ закріплені у словниках, а концепт може бути виражений багатьма словами 

і “замикає в собі” як і загальнонародні, так й індивідульні смисли [107, с. 26-

27]. 

Науковці також зближують концепт із такими ментальними 

репрезентативними структурами, як фрейм, гештальт, стереотип, константа 

(Ф. Бацевич, В. Карасик, У. Карпенко-Іванова, Т. Космеда, О. Кубрякова, 

У. Чейф). Виникають дискусії щодо взаємозв’язків концепту з ключовим 

словом (А. Вежбицька, Л. Синельникова, В. Телія), не розв’язаною залишається 

проблема співвідношення концепту та образу (В. Манакін, М. Піменова, 

Н. Слухай). Зокрема, побутує думка, що “складовими концепту виступають 

образ разом із символом як творчі моделі сприйняття світу в його поняттях і 

розуміннях, як спосіб художнього відтворення світу” [219, с. 126-127]. 

Н. Слухай, досліджуючи специфіку художнього концепту, називає його 

“художнім образом” [220, с. 25], а для М. Піменової будь-який концепт – це 
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образ, “здатний бути вираженим у мові” [181, с. 89]. Цим значною мірою 

аргументуємо використання в дисертаційній праці терміносполуки 

“концептуалізований образ”, передусім у стосунку до концепту в художній 

мові.  

Визначення концепту значною мірою залежить від напрямків та підходів 

до його розуміння. На різні напрямки в інтерпретації концепту звертає увагу в 

статті “Основні підходи до визначення концепту в лінгвістичній парадигмі” 

Т. Вільчинська: “Термінологічний статус концепту, який функціонує на стику 

кількох наукових дисциплін, визначають різні напрямки його осмислення. 

Започаткований свого часу у філософії, пізніше термін набуває поширення у 

психології та лінгвістиці. При цьому наукове осмислення його модифікується, з 

одного боку, в напрямі взаємодії лінгвістики з психологією, культурологією, 

етнологією та іншими галузями, з другого – внаслідок тих змін, які 

відбуваються в ціннісних орієнтаціях самих науковців, тобто пов’язаних зі 

змінами наукових парадигм” [35, с. 32].  

Значного поширення в сучасній лінгвістичній науці набули три основні 

підходи до розуміння концепту (К. Голобородько, В. Маслова):  

1) культурологічний, коли вся культура розуміється як сукупність 

концептів і відношень між ними, а концепт як основний осередок культури в 

ментальному світі людини; 

2) когнітивний підхід, згідно з яким концепт безпосередньо не виникає зі 

значення слова, а є результатом зіткнення значення слова з особистим і 

народним досвідом людини;  

3) семантичний підхід, за яким семантика мовного знака постає єдиним 

засобом вираження змісту концепту [155, с. 31-32]. 

В. Іващенко зазначає чотири напрямки наукового осмислення концепту: 

лінгво-логіко-філософський (С. Аскольдов, К. Голобородько, Ж. Дельоз), 

психолінгвістичний (Р. Браун, А. Вежбицька, М. Джонсон, Дж. Лакофф, 

І. Михальчук, Г. Щур), лінгвокультурологічний (С. Воркачов, В. Карасик, 

Н. Слухай), лінгвопсихологічний (В. Дем’янков) [97, с. 7–47].  
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Чотири підходи до вивчення концепту окреслює Н. Слухай:  

1) системно-мовний – полягає в осмисленні концепту в єдності його 

системно-мовних вимірів по лініях синтагматики, парадигматики та 

асоціативних зрізів, що дає змогу відтворити типові пропозиції, у центрі яких 

знаходиться певний концепт (Г. Джинджолія);  

2) денотативний – зорієнтований передусім на опис позамовного корелята 

пропозиції-ситуації і передбачає перелік тих корелятів пропозицій, які 

санкціонують коректне використання концепту (О. Кошелєв);  

3) сигніфікативний – полягає в осмисленні аналізованого феномену через 

аналіз його сигніфікативного поля в єдності складових енциклопедичних і 

лінгвістичних компонентів або ж в єдності профанних, секуляризованих, і 

міфопоетичних, насамперед етнічних – язичницьких і християнських, смислів, а 

також через спрощену сітку універсалій бінарних, тернарних, четверичних і 

подібних систем. Виділяють такі варіанти, як: лінгвоенциклопедичний 

(С. Воркачов), лінгвоміфопоетичний (Л. Панова) та наївно-мовний, або 

семантичних примітивів (О. Шмельов);  

4) функціонально-прагматичний – ґрунтується на досвіді парафразування 

концепту в умовах втрати опорною лексемою соціально закріпленого в 

традиційних контекстах значення й набуття нових семантичних зв’язків у 

нетрадиційних синтагмах (Т. Радзієвська) [221, с. 462-470]. 

Сім аспектів для встановлення природи концепту пропонує 

Ж. Краснобаєва-Чорна: логіко-філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фреге), 

лінгвістичний (В. Гак, В. Звегінцев, О. Тараненко), власне філософський 

(Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фреге), лінгвокульторогогічний (А. Вежбицька, 

В. Іващенко, В. Красних, В. Маслова), когнітивний (В. Дем’янков, 

О. Кубрякова, З. Попова, Й. Стернін), психолінгвістичний (О. Залевська, 

Л. Лисиченко, О. Селіванова, В. Старко) та літературно-культурологічний 

(Л. Грузберг, Л. Іванова, О. Кагановська) [135, с. 67]. Зазначимо, що така 

поліаспектність свідчить про складну і багатогранну природу самого концепту і 

наукових знань про нього.  
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Серед численних підходів до вивчення концепту в сучасній лінгвістиці 

увагу привертають насамперед два – лінгвокогнітивний і лінгвокультурний. 

В. Карасик пояснює їх так: “Лінгвокогнітивний – це напрям від індивідуальної 

свідомості до культури, а лінгвокультурний – це напрям від культури до 

індивідуальної свідомості” [104, с. 117].  

Представники лінгвокогнітивного напрямку (А. Бабушкін, О. Кубрякова, 

З. Попова, Й. Стернін та ін.) інтерпретують концепт як одиницю оперативної 

свідомості, як глобальну мисленнєву одиницю, що становить квант 

структурованого знання, відображає предмет реального чи ідеального світу та 

зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербально означеному 

вигляді. На думку О. Кубрякової, концепт служить для пояснення одиниць 

ментальних і психологічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 

структури, що відображає знання й досвід людини. Для дослідниці концепт – це 

“оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 

системи й мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної у 

психіці людини” [294, с. 90]. 

Щодо лінгвокультурологічного підходу (М. Алефіренко, Н. Арутюнова, 

С. Воркачов, В. Карасик, Д. Лихачов, С. Ляпін, С. Нікітіна, Г. Слишкін, 

Ю. Степанов та ін.), то він базується на розумінні концепту як посередника між 

людиною і культурою, хоча науковці й указують на різні сторони цього 

посередництва. “Концепти утворюють деякий культурний прошарок, що 

виступає посередником між людиною і світом” [3, с. 3].  

Дедалі більше мовознавців стають прихильниками інтегрального підходу 

до розуміння концепту і розглядають його як “багатовимірне культурно 

значуще соціопсихічне утворення в колективній свідомості, опредмечене в тій 

чи іншій формі” [150, с. 31]. А відтак, зосереджують свою увагу на різних 

ознаках концепту. Серед основних виділяють такі, як: ментальність, 

універсальність, абстрактність, динамічність, константність, полісемантичність, 

образність, емоційність, оцінність та ін., стверджуючи, що саме вони формують 

структуру концепту. “Реконструкція структури концепту здійснюється шляхом 
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виявлення усіх можливих ознак, які можуть бути об’єднані за загальною для 

них видовою або родовою асоціативною характеристикою” [181, с. 83]. 

Аналогічно до розуміння структури концепту підходить Й. Стернін, який 

зазначає, що вона “складається з концептуальних ознак, які утворюють різні 

концептуальні рівні” [230, с. 15]. 

Більшість дослідників вважає, що концепт характеризується 

багатокомпонентною і багатоярусною структурою, яка може бути виявлена 

через аналіз мовних засобів її репрезентації. Концепт народжується як одиниця 

універсального предметного коду – у вигляді первинного суб’єктивно 

наглядного, конкретного образу. Пізніше, у процесі пізнавальної діяльності і 

комунікативної практики людини, концепт в її свідомості поступово набуває 

нових концептуальних шарів (рівнів), що збільшує його об’єм і насичує його 

зміст [35, с. 58].  

Р. Фрумкіна пропонує розрізняти в структурі концепту ядерну і 

периферійну частини. Ядро дослідниця визначає як словникове значення тієї чи 

іншої лексеми-вербалізатора концепту. Периферію – як суб’єктивний досвід, 

різні прагматичні елементи лексеми, конотації та асоціації. Цей підхід уже став 

традиційним. Услід за Р. Фрункіною, інші науковці також намагаються 

пояснити структуру концепту.  

Так, В. Маслова виділяє три складники: ядро (когнітивно-

пропозиціональну структуру концепту), приядерну зону (інші лексичні 

виразники цього концепту) і периферію (асоціативно-образні репрезентації). 

Для встановлення смислового обсягу концепту вона пропонує: 

1) визначити референтну ситуацію, до якої належить концепт, а за 

наявності художнього тексту ця операція виконується на його основі; 

2) за допомогою енциклопедичних та лінгвістичних словників з’ясувати 

місце досліджуваного концепту в мовній картині світу і мовній свідомості 

нації; 

3) звернутись до етимології з метою урахування її особливостей; 
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4) оскільки словникові тлумачення дають лише загальне уявлення про 

значення слова, а енциклопедичні словники – про поняття, то необхідно 

долучити до аналізу художні тексти, в яких задіяні найтонші значеннєві нюанси 

імен концептів, індивідуально-авторські імплікативи. Їх експлікація дасть повне 

уявлення про значення того чи іншого концепту в концептосфері конкретного 

автора, дозволить виявити різноманітні концептуальні смисли;  

5) якщо для аналізу обрано важливий концепт культури, то він повинен 

бути неодноразово повтореним й інтерпретованим у живописі, музиці, 

скульптурі й т. под. [153, с. 30]. 

Із визначенням структури та ознак концептів тісно пов’язана проблема 

їхньої типології. Виділяють такі різновиди концептуальних одиниць: за 

змістом – конкретно-чуттєві образи, уявлення, схеми, прототипи, пропозиції, 

фрейми, сценарії або скрипти, гештальти або цілісні образи; за роллю у 

структурі свідомості – культурні, ментальні, міфологічні, ідеологічні, 

філософські; за суб’єктом концептуалізації – універсальні, етнічні, групові, 

індивідуальні та ін. [315, с. 285]. 

Спираючись на певні логіко-філософські та лінгвістичні традиції, 

дослідники розрізняють концепти: апріорні, чисті, або формальні, що не 

залежать від досвіду, і апостеріорні, матеріальні, або псевдоконцепти, що 

відповідають усьому розмаїттю досвіду та виводяться з нього (Е. Гуссерль); 

внутрішні (одиниці мислення) і зовнішні (виражені – словесні, візуальні, 

музично-акустичні) (В. Зусман); стихійні, консистентні (з чіткими контурами, 

правильні) і неконсистентні (з неправильними контурами, розмиті), а також 

протиставляють первинні – вторинні, нові – старі, свої – чужі, інтенсивні – 

репульсивні тощо [76]. 

Традиційним уже став поділ на індивідуальні та колективні концепти за 

ознакою стандартизації. Індивідуальні концепти ще визначають як персональні, 

авторські, суб’єктивні. Колективні поділяють на: мікрогрупові (у межах сім’ї, 

класу, бригади, товариського колективу); мезогрупові (у межах виробничих 

об’єднань, територіальних спільнот); макрогрупові, властиві суспільним 
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класам, етнічним спільнотам, націям, народностям (національні, етнічні 

концепти); цивілізаційні – у межах цивілізацій та загальнолюдські – у 

загальномовному просторі тієї чи іншої культури [35, с. 68-69].  

С. Аскольдов у свій час розмежував пізнавальні і художні концепти та 

зробив висновок, що найістотніша відмінність між ними полягає у 

невизначеності можливостей: “У концептах знання ці можливості 

підпорядковані або вимогам відповідності реалій дійсності, або законам логіки. 

Зв’язок елементів художнього концепту базується на абстрактно невластивій 

логіці і реальній прагматиці художньої асоціативності” [4, с. 275].  

В. Іващенко в царині продуктивної (творчої) уяви виділяє концепти 

“художні та наукові, що відповідно акумулюють естетичні та спеціальні 

знання” [98, с. 395]. Під художнім концептом дослідниця розуміє “ментальну 

структуру, що функціонально обмежена сферою мистецтва і містить 

інформацію про найвищі цінності соціального буття, які виявляють себе через 

естетичне пізнання істини у формі художнього образу (різновиду продуктивно-

творчої уяви), де поєднуються наочно-візуальне, конкретно-чуттєве й 

підкреслено-емоційне сприйняття дійсності (безпосередньо чуттєвий образ), 

логічна ідея (думка), а також зображально-виражальні засоби його 

репрезентації” [99, с. 100]. 

Найповнішою вважаємо класифікацію, запропоновану М. Скаб, яка 

виокремлює такі види концептів:  

- за гносеологією, способом пізнання: концепти наукової та 

повсякденної свідомості (Л. Чернейко);  

- за способом вираження: пізнавальні та художні (С. Аскольдов, 

В. Іващенко, В. Маслова); 

- за ознакою унікальності-універсальності: концепти-універсалії та 

концепти-унікалії – ідіоетнічні (М. Алефіренко, А. Вежбицька, С. Воркачов); 

- за відношенням концепту до суб’єкта концептуалізації – індивіда, 

групи, етносу, людства: етнокультурні, соціокультурні та індивідуально-

культурні (С. Воркачов, В. Карасик) чи космічні, або універсальні, соціальні та 
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національні (О. Гуревич, О. Залевська), які краще звести до універсальних, 

національних, соціокультурних та індивідуально-культурних;  

- за походженням: первинні та вторинні (О. Кубрякова); 

- за часом існування: концепти Античності, концепти Середньовіччя, 

концепти Відродження, концепти Просвітництва, концепти Нового часу тощо 

(Ж. Краснобаєва-Чорна); 

- за структурою: концепти прості та складні (О. Кубрякова); 

- за способом репрезентації у мові: лексичні, фразеологічні і граматичні 

концепти (М. Болдирєв); 

- за об’ємом і змістом концепту: концепт-мінімум, концепт-максимум та 

енциклопедичний додаток (А. Вежбицька); 

- за рівнем абстракції імен концептів: концепти-універсалії духовної 

культури, концепти-символи, емоційні концепти (С. Воркачов, Л. Чернейко) 

[213, с. 34-35]. 

Проблема класифікації концептів тісно пов’язана з питанням їх 

вербалізації. Так, за характером вираження розрізняють концепти вербальні 

(словесні, мовні) та невербальні (жести, рухи, візуальні, акустичні знаки) [96, 

с. 53]. А. Бабушкін пропонує структурно-семантичну типологію, у межах якої 

розрізняє лексичні і фразеологічні концепти [8].  

Якщо говорити про вербалізацію концептів, то слушною є думка 

Р. Фрумкіної: “Природно думати, що за одним і тим самим іменем (словом) у 

психіці різних осіб можуть стояти неоднакові ментальні утворення. Тим самим 

не тільки різні мови “концептуалізують” (тобто відбивають) дійсність по-

різному, але за одним і тим самим словом однієї мови в думках людей можуть 

стояти різні концепти” [246, с. 91]. Загалом концепт – історично змінне явище: 

у різні епохи розвитку мови і культури домінують різні концепти; змінюються 

також складники структури концепту: зникають, нейтралізуються, з’являються 

нові тощо [315, с. 285].  

Активне дослідження концептів зумовило виникнення методики 

концептуального аналізу, яка може означати “і аналіз концептів, і аналіз за 
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допомогою концептів” [169, с. 117]. Здебільшого науковці використовують 

концептуальний аналіз для моделювання й опису концептів, що формують 

мовну картину світу. При цьому, зважаючи на складну структуру концепту, 

частіше схиляються до думки, що він має включати різні методи і методики. 

“Концептуальний аналіз ґрунтується на методиках дистрибутивного, 

контекстуального, компонентного аналізів, етимологічної реконструкції 

внутрішньої форми знаків, що експлікують концепти, асоціативному 

експерименті, польовому моделюванні тощо” [219, с. 167].  

За словами В. Кононенка, “концептуальний аналіз передбачає включення 

в систему понять різних когнітивних категорій – предметності, означуваності й 

процесуальності, входження імені в предикатне оточення стає визначальним 

чинником опису й імені концепту” [122, с. 7]. Ю. Степанов пропонує описувати 

концепти із залученням історико-етимологічного аналізу (методика аналізу 

культурних концептів) [313]. Л. Чернейко зосереджує увагу на елементах 

асоціативної методики [253]. За словами В. Телії, основою методу 

концептуального аналізу має бути вивчення сполучуваності (передусім 

метафоричної) [236, с. 53]. 

Метод концептуального аналізу вважаємо оптимальним для дослідження 

семантико-аксіологічної природи флористичних і фаунонімічних концептів. 

Схиляємося до думки С. Нікітіної [169, с. 118], що саме він дасть змогу описати 

відношення одного слова в тексті до іншого, зв’язаного з ним парадигматично 

або синтагматично, сума ж усіх часткових тлумачень і буде достатньо повним 

семантичним описом-поясненням слова-концепту. А також погоджуємося з 

В. Кононенком, що залучення широкого набору додаткових до значення слова-

поняття показників смислу, семантичних конотацій, асоціативних, 

аксіологічних та інших параметрів дозволить наблизитися до смислу концепту 

[124, с. 15]. 

Рослинні і тваринні концепти формують відповідні об’єднання, які в 

роботі називаємо концептосферами. Відомо, що концепти не існують відірвано 

один від одного, а об’єднуються в концептосфери – складні конструкції, 
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структурні елементи яких переплетені між собою і формують розгалужену 

систему. Вони відбивають “досвід, знання і настанови, релевантні для соціуму, 

які можуть бути експліковані лексичними, дериваційними, граматичними 

одиницями, що функціонують у комунікативних величинах, у змісті яких 

виявляє себе смислова структура концептів” [219, с. 187]. Розглядати концепти 

як взаємопов’язані елементи однієї концептосфери пропонують Т. Вільчинська, 

В. Іващенко, Т. Космеда та ін. 

На здатність концептів взаємодіяти та об’єднуватись у певну систему 

звертало увагу багато вчених, називаючи різні об’єднання концептів 

“концептосферами”, “концептуальними системами”, “концептуалізованими 

ділянками”, “концептуальними полями” та ін., часто використовуючи подібні 

терміни як синонімічні.  

Уперше на позначення сукупності концептів нації термін 

“концептосфера” в науковий обіг увів Д. Лихачов. Він застосував його за 

аналогією до понять ноосфери і біосфери В. Вернадського. Науковець 

зауважив, що “в сукупності потенції, які відкриваються у словниковому запасі 

окремої людини, як і всієї мови в цілому, ми можемо назвати 

концептосферами” [148, с. 282]. Усі інші визначення концептосфери 

розвивають, доповнюють лихачовське.  

В. Кононенко концептосферу кваліфікує як “складну структуровану 

цілісність” [122, с. 21], а М. Положин – як систему думок і знань про світ, що 

відображає пізнавальний досвід людини, на домовному і мовному етапах, хоч і 

не зводиться до будь-якої лінгвістичної сутності [185, с. 184].  

Думку Д. Лихачова про те, що не всі люди однаковою мірою можуть 

збагачувати концептосферу національної мови і що важлива роль у її створенні 

належить письменникам, особливо поетам, розвинули автори праці “Українська 

мова: енциклопедія”, зауважуючи, що в концептосферу входять навіть назви 

творів, які через свої значення породжують концепти. Сукупність 

лінгвокультурних концептів “формує концептосферу окремої людини, груп 

людей, етносу” [315, с. 285]. Порівняймо з лихачовським: “Концептуальна 
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сфера, в якій живе будь-яка національна мова, постійно збагачується, якщо є 

гідна її література і культурний досвід. Вона важко піддається скороченню, 

причому лише в тих випадках, коли зникає культурна пам’ять у широкому 

розумінні цього слова” [148, с. 286].  

О. Селіванова “концептуальною системою (концептосферою) називає 

систему концептів у свідомості людини, що відтворює у вигляді 

структурованих й упорядкованих знань уявлення про світ, дійсність і 

результати внутрішнього рефлексивного досвіду людини” [301, с. 261]. 

Т. Вільчинська звертає увагу на особливості побудови такої системи: “Для 

формування концептуальної системи необхідні деякі вихідні, або первинні, 

концепти. Із них шляхом можливого логічного переходу від концепту до 

концепту, визначення одних концептів через інші на базі відомих 

вибудовуються нові концепти. Логічно пов’язуючись між собою, вони, таким 

чином, утворюють концептуальну систему, яка постійно конструюється, 

модифікується і доповнюється людиною” [35, с. 113]. 

На думку С. Воркачова, концептосферу формують лише ті семантичні 

утворення, що є ключовими для розуміння національного менталітету як 

специфічної риси її носіїв [39, с. 39]. Сукупність концептів творить 

“концептосферу”, деяку “ауру” мови, що відображає національно-культурну 

специфіку” [39, с. 34]. У цьому визначенні актуалізується зв’язок концепту (в 

широкому розумінні) з мовним знаком як його об’єктиватором, що вживається 

на позначення певного фрагмента національної картини світу. 

Вузьке розуміння концептосфери передбачає експлікацію концептів 

семантичними одиницями, що характеризуються лінгвокультурною 

специфікою на рівні етнокультури. Сукупність таких концептів не утворює 

концептосфери мови, але репрезентує одну з концептуальних сфер [157, с. 14–

15]. Загалом розуміння концепту як ментально зумовленого культурно 

значущого змісту передбачає розуміння ментальності як світовідчуття в 

категоріях і формах рідної мови, що об’єднують інтелектуальні та вольові 

якості національного характеру і що, як вважає В. Колесов, передбачає 
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“об’єктивність концептів, національний характер їхнього вияву, збереження й 

відтворення у свідомості носіїв як певних об’єднань” [116, с. 23].  

Подібної думки дотримуються українські науковці, стверджуючи, що 

“реалізуючись у вербальних образах і символах, імена концептів зберігають 

закладені в підсвідомості архетипні знання, нерідко й архаїчні міфологеми, 

забезпечують інтерпретацію культурних, психолінгвістичних, національно 

орієнтованих асоціацій і оцінок і через ці чинники входять у концептосфери й 

семіосфери” [123, с. 116]. 

С. Проскурін та Ю. Степанов послуговуються терміном 

“концептуалізована ділянка”, розуміючи під ним “таку сферу культури, де 

об’єднуються в єдиному загальному уявленні (культурному концепті) слова, 

речі, міфологеми і ритуали, які в межах окремих концептуалізованих ділянок 

можуть виступати заміщувачем або символізатором один одного” [313, с. 74]. 

С. Воркачов розмежовує поняття “концептуальна ділянка” і 

“концептуалізована ділянка”. Концептуальну ділянку він визначає як 

сукупність концептів – семантичних утворень, що в той чи інший спосіб 

характеризують носіїв певної етнокультури, а концептуалізовану – як 

об’єднання метафізичних концептів – ментальних сутностей високого ступеня 

абстрактності, що є ключовими для розуміння національного менталітету як 

специфічного ставлення до світу його носіїв [37, с. 70]. 

В. Воробйов використовує термін “концептуальне поле”. За словами 

вченого, воно становить “складну багатовимірну структуру, оскільки 

відображені в ньому елементи належать не тільки мові, але й культурі; йому 

властиві своєрідні позамовні виміри” [43, с. 103]. Натомість А. Приходько на 

позначення концептосфери вживає термін “концептополе”, під яким розуміє 

“певну множину концептів, поєднаних спільністю значення їх імен” [195, 

с. 214].  

У когнітивній лінгвістиці, на нашу думку, найбільш умотивованим 

виглядає термін “концептосфера”, застосування якого “допомагає зрозуміти, 

чому мова є не просто засобом спілкування, але певним концентратом 
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культури – культури нації і її втілення в різних шарах населення аж до окремої 

особистості” [148, с. 287]. Чимало з концептосфер української мови уже були 

предметом розгляду. Наприклад, концептосферу сакрального досліджувала 

Т. Вільчинська, гендерну – Н. Миронова, політичного дискурсу – 

І. Чернишенко, науково-публіцистичного – І. Желєзняк, концептосферу 

кольору – О. Левченко тощо. 

Концептосфери різних народів мають багато спільного, що забезпечує 

можливість перекладів з однієї мови на іншу. Проте практика перекладацької 

діяльності показала, що в мисленні різних народів існують відмінності не 

тільки у складі концептів, але й у способах об’єднання їхніх ознак одна з 

одною. Подібні відмінності виявляються не тільки між концептосферами 

народів, але інколи й між концептосферами соціальних і територіальних 

угрупувань людей, що говорять однією мовою [200, с. 36].  

Лінгвісти розрізняють індивідуальну й колективну концептосфери. За 

О. Селівановою, терміну “концептосфера” у російській гуманітарній традиції 

найповніше відповідає розуміння саме колективної концептосфери, 

представленої в етносвідомості як узагальнення колективного досвіду певного 

етносу, що дає змогу його представникам ідентифікувати себе та взаємодіяти 

[209, с. 26]. Одна концептосфера може поєднуватись з іншою, скажімо, є 

концептосфера мови, а в ній концептосфера інженера-практика, а в ній 

концептосфера сім’ї, а в ній індивідуальна концептосфера. Кожна з наступних 

концептосфер “одночасно звужує попередню, але й розширює її” [148, с. 282]. 

В. Карасик виділяє національні, етнічні, групові й індивідуальні 

концептосфери [104]. Г. Слишкін запропонував тематичну класифікацію, 

зауваживши, що “класифіковані за тематичними ознаками концепти утворюють 

психологічну, геометричну, фізичну та інші концептосфери” [223, с. 19].  

У межах дисертаційного дослідження актуалізується науковий інтерес до 

індивідуально-авторської концептосфери, у якій, крім відображення в 

концептуальному утворенні колективного підсвідомого, архетипів, гештальтів, 

до загальнолюдського, соціального, психологічного й національного 
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осмислення концептосфери додається власне письменницьке, індивідуальне 

наповнення, той “тягар” особистісних поглядів, думок і умоглядних бачень, що 

використовуються незалежно від того, усвідомлюється чи не усвідомлюється 

воно автором. У цих переплетеннях, накладанні одних концептуальних уявлень 

на інші виявляються приховані, глибинні, потенційно закладені смисли, 

несподівані паралелі, образні асоціації, дескрипції, що визначаються лише 

широким дискурсом, нерідко на тлі всього творчого доробку наратора [123, 

c. 307].  

К. Голобородько визначає індивідуальну концептосферу митця як 

“семантичний простір мовної особистості, сформований на базі ментального 

авторського світу, який актуалізується у когніотипах, концептах” [51, с. 299].  

Специфіку авторських концептосфер вивчали А. Башук (М. Гумільова), 

Т. Вільчинська (Б.-І. Антонича), К. Голобородько (О. Олеся), Г. Каратєєва 

(Л. Клезіо), Т. Космеда (Т. Шевченка), В. Маслова (М. Цветаєвої), Н. Мех 

(Г. Сковороди) та багато інших. Про вплив художньої літератури на 

формування концептосфер пише Т. Вільчинська: “Концептуальна сфера, в якій 

живе будь-яка національна мова, постійно змінюється та збагачується завдяки 

наявності необхідного культурного досвіду, зокрема розвитку словесного 

мистецтва” [35, с. 122]. Дослідниця розвиває тим самим думку Д. Лихачова, що 

“чим менший культурний досвід людини, тим бідніша не лише її мова, але й 

“концептосфера” її словникового запасу, і активного, і пасивного” і, навпаки, 

“концептосфера національної мови тим багатша, чим багатша вся культура 

нації – її література, фольклор, наука, художнє мистецтво, вона співвідносна з 

усім історичним досвідом нації і особливо релігією” [148, с. 282]. 

Концептосфера як складна структурована цілісність може бути 

спроектована на художній текст із властивими йому концептуалізацією, 

моделюванням світу, особливо, коли виходити з того, що, “маніпулюючи… 

вербальними символами”, можна маніпулювати концептами системи, тобто 

будувати нові концептуальні системи, свою концептосферу [122, с. 21].  
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Розглянувши різні тлумачення концептосфери, найбільш прийнятним 

уважаємо визначення Т. Космеди та Н. Плотнікової, що “це фрагмент ККС, 

сформований на основі уявлень людини та репрезентований сукупністю 

одиниць пам’яті (концептів), які групуються за тематичною ознакою” [128, 

с. 31–32]. Українські дослідниці розробили вчення про мікроконцептосфери, 

кваліфікуючи їх як складники концептосфери. На їхню думку, концептосфери 

складаються з мікроконцептосфер, а ті, у свою чергу, – з концептів, що 

вербалізуються за допомогою мови ” [128, с. 32]. 

Багато дискусійних питань пов’язано зі структуруванням концептосфери. 

У ній, як і в структурі концепту, науковці пропонують розмежовувати ядро, 

приядерну зону і периферію. За словами В. Маслової, ядро і приядерна зона 

“здебільшого репрезентують універсальні та загальнонаціональні знання, а 

периферія – індивідуальні” [153, с. 17].  

Зауважимо також, що в сучасній лінгвістичній парадигмі термін 

“концептосфера” вживають і на позначення окремого полісемантичного 

концепту (П. Мацьків), й для називання індивідуально-авторської картини світу 

(К. Голобородько, В. Кононенко). 

Як бачимо, існує багато різних дефініцій концептів, підходів до їх 

вивчення, класифікацій тощо. У запропонованому дослідженні аналіз концептів 

базується насамперед на лінгвокультурологічному та лінгвокогнітивному 

підходах, спрямованих на розуміння концепту як явища культури. Концепт 

тлумачимо як когнітивно багатогранну (полісемантичну, полісимволічну) 

оцінно марковану мовно-ментальну одиницю, що є засобом моделювання 

етнічної та індивідуально-авторської картин світу, культурно значуще 

утворення в колективній свідомості. Щодо художньої картини світу, то її 

пов’язуємо з художнім концептом, специфіку якого визначають особливості 

мовомислення письменника. Як основний у роботі використовуємо метод 

концептуального аналізу, застосування якого дозволить виявити семантико-

когнітивну природу концептів в українській етнолінгвокультурі. 
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У ході дослідження зважаємо на те, що свою специфіку концепти 

виявляють у взаємодії з іншими, тобто в межах концептосфери. Під 

концептосферою розуміємо сукупність концептів, об’єднаних за тематичною 

ознакою. Вважаємо, що концептосфери складаються з мікроконцептосфер, а ті, 

у свою чергу, – з концептів. Спираючись на класифікацію понять Р. Халліга й 

В. фон Вартбурга, спроектовану Ю. Карауловим на мовну картину світу [88, 

с. 14], робимо висновок, що весь мовний універсум розподіляється на три 

частини. Однією з них є Всесвіт, складниками якого є небо та небесні тіла, 

земля, рослинний і тваринний світ. Концептуалізовані рослинні образи 

кваліфікуємо як флористичні концепти, а тваринні – як фаунонімічні. 

Відповідно сукупність перших репрезентує концептосферу флори, других – 

фауни. Зауважимо, що в етнокультурі вони актуалізують два важливих 

культурних коди – природний, рослинний (вегетативний, фітоморфний) та 

зооморфний (анімальний, орнітальний, теріоморфний) (М. Піменова). У кожній 

із концептосфер окреслюємо по дві мікроконцептосфери, що містять ядерні й 

периферійні концептуальні одиниці. Зокрема, концептосфера флори включає 

мікроконцептосфери “дерева” і “трав’янисті рослини”, а фауни – 

мікроконцептосфери “тварини” і “птахи”. Зазначимо, що об’єктивація вказаних 

концептосфер буде відрізнятися в етнічній картині світу та в письменницькій 

мовотворчості.  

 

1.3. Особливості концептуалізації світу дитиною та їх відображення в 

дитячій літературі 

 

Світ для дитини відкривається передусім через індивідуальне сприйняття. 

Ж. Гебсер, Ю. Лотман, Б. Успенський стверджують, що дитяча свідомість 

відповідає стадії міфологічної свідомості. Це пов’язане з такою її особливістю, 

як синкретизм, при якому світ сприймається нерозчленовано, а уявлення про 

релігію, мистецтво, літературу тощо перебувають у початковому вигляді.  
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Дитяча психіка побудована так, що дитина співвідносить із собою дії 

літературних героїв. “Дитина не співчуває іншому, а скоріше відчуває себе цим 

іншим” [121, с. 65]. Щодо мовного розвитку дитини, то, як зауважує Г. Крейг, 

він не зводиться до одного лише наслідування і відтворення мовлення 

дорослих, а залежить від складної взаємодії здібностей до оволодіння мовою, 

що проявляються в дитини, і різноманітного мовного середовища [133, с. 72]. 

У вітчизняному мовознавстві важливе місце посідають розвідки, 

присвячені аналізу мовних особливостей у творчості українських письменників, 

та, на жаль, мало уваги науковці приділяють студіюванню мови творів дитячої 

літератури, які й у літературознавчому плані нерідко залишаються недостатньо 

вивченими.  

Більшість сучасних досліджень української дитячої белетристики 

стосується історії літератури (І. Бойцун, О. Гарачковська, А. Гурбанська, 

Н. Резніченко, О. Чепурна та ін.), дещо менше – теорії чи власне поетики 

дитячої літератури (У. Гнідець, Т. Качак, Н. Марченко, Л. Мацевко-Бекерська, 

Е. Огар, О. Папуша та ін.) [206, с. 1]. Навіть сам термін “дитяча література” 

науковці тлумачать по-різному. Так, спостерігаємо декілька семантичних 

дублетів: “дитяча література”, “література для дітей”, “література для дітей та 

юнацтва”, “твори письменства, які окреслюють царину літератури для дітей та 

юнацтва”, “література дитячого кола читання” [175, с. 21]. Досі немає чітко 

сформованої позиції щодо того, який із термінів є точнішим.  

Автори “Літературознавчого словника-довідника” дитячу літературу 

визначають як таку, що “створена безпосередньо дітьми. До неї належать різні 

жанри фольклору (лічилки, дражнилки, ігрові пісні та ін.), а також перші 

спроби пера юних початківців… [296, с. 203]. Тоді як під терміном “література 

для дітей” розуміють “художні, науково-популярні та публіцистичні твори, 

написані письменниками безпосередньо для молодшого читача різних вікових 

категорій, починаючи з дошкільнят” [296, с. 409]. 

Подібне тлумачення подає “Енциклопедія українознавства”, де 

зазначається, що “література для дітей – це літературні твори, які змістом і 
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формою відповідають світосприйняттю й інтелектуальному розвиткові дітей 

різного віку: дошкільного, молодшого, середнього й старшого (з переходом у 

юнацький) шкільного віку” [291, с. 1333].  

О. Папуша вважає, що “дитяча література зовсім не означає реальну 

приналежність – “створена дітьми” чи “вибрана дітьми”. Суспільство факти 

дитячої “креативності” зазвичай розуміє як імітативну діяльність, що відтворює 

відомі (“дорослі”) моделі [175, с. 22]. Дослідниця визначає дитячу літературу як 

“певну сукупність літературних творів, написаних або прилаштованих для дітей 

із цілком певною метою: звертатися до дитячої уяви, емоцій та почуттів, 

впливати на дитячі пізнавальні здібності, розвивати смаки та вподобання, 

розважати дитину” [175, с. 20]. 

У. Гнідець, використовуючи термін “література для дітей та юнацтва”, 

спирається на погляди німецького вченого Г.-Г. Еверса, який розглядає 

літературу для дітей та юнацтва як складну незалежну систему текстів, 

розрізняючи при цьому літературу, яку читають діти/молодь, та шкільну 

літературу, яку зобов’язують читати дітей/молодь, – літературу за бажанням і 

літературу з примусу [275]. Вона не погоджується з думкою О. Папуші, що 

дитяча література не має жодної специфічної риси, яка б відрізняла її від 

“дорослої”, та розглядає її як самобутній, самодостатній літературний феномен, 

комунікативний код якого заздалегідь імпліцитно та ідеологічно закладений у 

звороті “для дітей/юнацтва”, а тексти такої літератури є носіями певної 

ідеологічної системи, завдяки якій суспільство намагається допомогти дитині 

віднайти себе, своє місце у світі, самоідентифікуватись у сучасному 

антиавторитарному середовищі [50, с. 4]. 

На різницю між літературою для дітей і літературою про дітей, 

аналізуючи мову відповідних текстів, звертає увагу В. Русанівський: “Найважче 

завдання – писати для підлітків. Тут треба чітко розрізняти літературу про дітей 

і літературу для дітей. Перша нічим не відрізняється від соціально-побутової, 

мова тут відбиває світосприйняття молодої людини, хоч це може бути й спогад 
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про дитинство, друга максимально відображає світогляд дитини – усе довкілля 

сприймається і віддзеркалюється в мові підлітка” [201, с. 10].  

У дисертаційному дослідженні віддаємо перевагу терміну “дитяча 

література”, схиляючись до думки тих учених, які розуміють під ним 

літературу, написану для дітей. Зауважимо, що і студенти філологічних 

факультетів теж вивчають курс “Дитяча література”, де розглядають твори, 

написані видатними українськими та зарубіжними письменниками для дітей і 

юнацтва. 

Важливість і необхідність фахової дискусії про феномен дитячої 

літератури підтверджує вихід у 2002 р. праць Е. Огар “Дитяча книга: проблеми 

видавничої підготовки” [172] та М. Славової “Попелюшка літератури” [216], 

що виявилися суголосними в плані відстоювання потреб розглядати 

письменство для дітей у комунікативних вимірах, відповідно до нових 

соціокультурних і геополітичних реалій життя, теперішніх уявлень про 

дитинство, з урахуванням здобутків української та світової видавничої практик.  

Можемо припустити, що таку дискусію у вітчизняних наукових колах 

зумовила досить пізня поява в Україні книг, написаних спеціально для дітей. У 

ХVII ст. на українських землях дітей навчали читанню зі стародавніх азбук, 

азбуковників, які мали насамперед релігійно-моральний зміст. Література, 

призначена для дітей, з’являється лише в ХІХ ст. Першою дитячою книгою 

українською мовою в новій літературі вважається “Читанка для діточок у 

народних школах руських” (1850) М. Шашкевича, що містила переробки творів 

інших, переважно чужоземних письменників, та байки дидактичного характеру 

(“Лис і Вовк”, “Воли”, “Вовк в овечій кожі”). Хоча на Центральних і Східних 

Українських землях письменники почали писати про дітей ще в першій пол. 

ХІХ ст. [219, с. 1333].  

К. Чуковський зазначає, що “горе тому дитячому письменнику, який не 

може хоча б на якийсь період розлучитись зі своєю дорослістю, виплеснутись із 

неї, з її проблем і прикростей і перетворитися в тих,… до кого він 

звертається…” [256, с. 408].  
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Подібну думку розвивають Т. Бакіна, М. Ніколаєва та ін., зауважуючи, 

що “література для дітей зумовлена віковими особливостями читача. Те, що 

цікаво малюкові, підлітки читати не будуть. У цьому криється внутрішнє 

протиріччя й особлива складність дитячої літератури” [11, с. 46], “однією з 

провідних характеристик якої є невідповідність між когнітивним рівнем 

відправника (дорослого) та імпліцитним рівнем адресата (дитини)” [279, c. 166]. 

Хоча, як стверджує О. Папуша, не слід забувати, що в літературному бутті 

“дитячої літератури” передбачена обов’язкова присутність дорослого – 

редактора, коректора, упорядника, дизайнера, спонсора, критика, рекламіста, 

промовця, бібліотекаря, батьків, купівельно спроможного і національно 

(соціально) свідомого суб’єкта, який продукує та ідентифікує суспільні цінності 

[175, с. 23]. Тому в питанні присутності та ролі дорослого в дитячій літературі, 

тобто як її творця чи особи, котра обирає книгу для дитини, потрібно 

намагатися знайти “золоту” середину. 

Картину світу дитини, на думку науковців, визначають декілька рівнів: Я; 

моя сім’я; світ, що оточує мене; та інші люди, яких завжди представлено з 

позиції порівняння і оцінювання (Ю. Аксьонова, Н. Ашиток, Т. Попкова). Якщо 

розглядати психологічні і фізіологічні особливості розвитку дитини, її рівень 

мовної компетентності, то пізнання і сприйняття навколишнього світу буде 

іншим, ніж у дорослих. Мовну картину світу дитини А. Акуленко кваліфікує як 

“позитивну” і “конкретну”. При цьому першу пов’язує з “певними усталеними 

нормами комунікації”, тоді як друга “зумовлюється особливістю психічного 

розвитку дитини, значною мірою її наочно-дійовим мисленням і 

конкретизованим уявленням про світ” [1, с. 10]. Вивчення мовної картини світу 

дитини, на думку дослідниці, дозволить розробити оптимальні навчальні 

програми для вивчення рідної мови і літератури. 

Е. Огар зазначає, що людина в дитинстві користується кодом рідної 

мови – важливою семіотичною системою, наділеною великими і 

різноплановими можливостями. Це природне, підсвідоме знаряддя мислення та 

спілкування, яке відрізняється стислістю і традиційністю. Тому літери, які 
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дитина повинна вивчати, слід уводити в слова, що виступають специфічними 

комунікативними кодами рідної (природної) мови, а ті, у свою чергу, – в 

складніші знакові комбінації (словосполуки, речення, абзаци, тексти). “Усі 

разом вони утворюють такі семіотичні системи, що якнайповніше мали б 

відтворювати основні фрагменти мовної картини світу” [172, с. 125].  

Специфічні обставини історичного розвитку України з поділом її 

території між чужоземними завойовниками зумовили обмеження, а то й 

цілковиту заборону шкільництва рідною мовою. Це визначало й досі визначає 

надзвичайно важливу роль літератури для дітей як одного з найголовніших 

засобів національного та культурного виховання, а також вивчення рідної мови.  

У сучасній лінгвістиці існує навіть спеціальний термін “мова дитячої 

літератури”, під яким розуміють мову оригінальної та перекладної художньої, 

художньо-наукової та художньо-публіцистичної літератури, орієнтованої на 

дитину від народження (якщо в поняття дитячої літератури включати 

фольклор) або від двох років (якщо під дитячою літературою розуміти лише 

авторську) до 10–11 років (при вузькому тлумаченні дитинства) чи 13–14 років 

(при широкому тлумаченні) [315, с. 364]. 

Аналізуючи мову дитячої літератури, В. Русанівський звертає увагу на 

літературу для наймолодших, до якої відносить насамперед казки, що є одним 

із жанрів фольклору. У цих творах “розмовляють білочки, зайчики, півники, 

лисички, бігають вовчики, тупають ногами ведмедики, олюднюються колобки і 

діють різні фантастичні істоти. Особливістю української казки, що виразно 

позначається на мові, є працьовиті герої, яким протиставляються ледарі, 

наявність багатих і бідних як ознака суспільної несправедливості і перемога 

останніх над першими, здебільшого жадібними і нечесними, перемога добра 

над злом. Саме цей казковий світ входить в оригінальну літературу, яка вчить 

дітей порядності і розвиває в них почуття справедливості” [201, с. 3]. 

С. Тищенко наголошує на важливому значенні казки в розвитку мовлення 

молодших школярів: “Образні засоби казки, її динаміка, жива мова – все це, без 
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сумніву, виховує почуття поетичного слова, “живої мовної стихії”, сприяє 

розвитку мовлення та мислення” [238, с. 55].  

Н. Дзюбишина-Мельник зазначає, що “для мови дитячого фольклору 

характерні доступні відповідно до віку засоби (спарені слова, постійні епітети, 

традиційні слова з числовим значенням, слова-знаки національної культури, 

формульні зачини та кінцівки, різноманітні повтори тощо). Мова авторської 

дитячої літератури для раннього віку (домінує жанр поезії) виразно позначена 

фольклорністю. Досить часто суто мовні явища підкріплені літературними: 

жанровою аналогією, художніми образами, композиційною організацією” [315, 

с. 364].  

Для мови дитячої літератури типовою є метафоричність, зумовлена 

анімалістичним сприйняттям дійсності дітьми дошкільного віку (що 

розвивається завдяки фольклору). Метафора та інші, пов’язані з нею засоби, 

набувають естетично-виражальної функції [315, с. 364].  

Е. Огар аналізує лексичні особливості творів для дітей, зауважуючи, що 

“словник, яким послуговується автор при написанні твору, повинен відповідати 

лексикону дитини конкретного віку, її життєвому, мовленнєвому досвіду… 

Слова, уведені в “перші книжки”, мають виступати специфічними 

комунікативними кодами опановуваної мови, закріплювати результати 

словникової роботи попереднього усного курсу. Водночас текст дитячого 

видання в контексті розвивального навчання мусить “працювати” на збагачення 

лексичного запасу дитини” [172, с. 126]. Тому так важливо використовувати 

літературні варіанти сучасної мови, уникати діалектизмів, жаргонізмів, 

рідковживаних слів та професіоналізмів. Також не слід захоплюватися 

запозиченнями: більшість типових лексем мають бути умотивованими, 

семантично “прозорими” – слова з “прозорою” внутрішньою формою дитині 

легше зрозуміти і запам’ятати [172, с. 126]. 

Важливим у творах для дітей різного віку є і граматичний рівень, зокрема 

синтаксичний. Нерідко складність мови твору визначає довжина речень, тому у 

творах для дітей молодшого шкільного віку “оптимальним уважається речення 
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з 7–15 слів. До 12 років діти вже легко оперують реченнями з 20 і більше слів” 

[172, с. 130].  

Основними засобами стилістичного синтаксису Н. Сологуб уважає прості 

речення: “Часто ряди звичайних двоскладних речень використовуються для 

пейзажних зарисовок, інтер’єрів, ремарок. Вживання простих речень для 

вираження складних думок дає можливість зосередити увагу на окремих 

подробицях, створює динамізм, сприяє глибшому осмисленню, підкреслює рух, 

розвиток, часом схвильованість, напруженість розповіді” [228, с. 64].  

Специфіка синтаксису тексту пов’язана також із високою частотою 

використання прямої мови від автора, що слугує засобом втілення авторського 

начала, створення інтимності, дружньої тональності спілкування [172, с. 130–

131]. Засобами інтимізації, на думку Н. Сологуб, є виклад оповіді від 1-ї особи, 

безпосереднє звернення до читача, а також монологи, що передбачають 

співбесідника. Подібні “монологи відкривають доступ елементам живої 

розмовної мови, підсилюють реалістичність: у хвилини душевного збудження 

героя синтаксична структура монологів змінюється в обірвані та еліптичні 

речення” [228, с. 64–65].  

За словами У. Гнідець, “дитина є ідеальним читечем, оскільки її не 

цікавить автор, його біографія, інші твори цього письменника, дитину не 

турбують критичні відгуки, сприйняття/несприйняття автора читацькою 

спільнотою. Такий читач зосереджується на художньому змісті, а дитячий 

письменник покликаний зробити його одночасно цікавим, повчальним, 

інформативним та художньо вартісним” [50, с. 8]. 

Зважаючи на це, не припустимі в дитячому творі ознаки так званої 

“псевдодитячої” мови, пов’язаної зі зловживанням зменшувально-пестливими 

суфіксами, імітацією звуків, звуконаслідувань, властивих дитячому мовленню, 

сюсюканням, а також сентиментальними прикрашаннями. Автор повинен 

розмовляти з дитиною “своїм” голосом [172, с. 132].  

Відповідно література для дітей повинна бути найвищого ґатунку: і з 

погляду художності, і з погляду мови, оскільки вона виступає головним 
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джерелом виховання мовної культури взагалі [16, с. 22]. Слід пам’ятати про те, 

що “література для дітей – це завжди подія, подія розповіді (для читача) і подія 

читання (для себе, про себе), під час якої дитина опиняється в центрі ситуації, 

комунікації, а дорослий виконує роль посередника, помічника, ініціатора 

(іноді – диктора), який з допомогою слова і через слово конструює нову 

реальність, відкриває читачеві нові можливості” [176, с. 33–34].  

Підґрунтям для розвитку дитячої літератури в ХХІ ст. стали твори 

майстрів слова, які розпочали свій творчий шлях у радянський час. До таких, 

зокрема, належать відомі українські письменники-шістдесятники Є. Гуцало та 

М. Вінграновський. Перший є автором збірок оповідань “У лелечому селі”, 

“Лелеченя”, “Жовтий гостинець”, “За обручем”, “Олень Август”, “Пролетіли 

коні”, “У гаї сонце зацвіло”, “Оповідання з Тернівки” та ін., перу другого 

належать твори “Манюня”, “Сіроманець”, “Гусенятко”, “Наш батько”, 

“Первінка”, “Козак Петро Мамарига”, “Бинь-бинь-бинь”, “Скриня” та ін. Про 

Є. Гуцала М. Жулинський сказав, що у творах для дітей той намагався 

розмовляти з дивовижним світом природи його ж “образною мовою, сповненою 

таємничої краси” [90, с. 6], а Л. Тарнашинська, досліджуючи спадщину 

М. Вінграновського, зазначила, що природа в його творах розпогоджує й 

улагіднює душу, зцілює барвами й звуками, вивільняє з буденної суєтності, 

скутої соціальними умовластями, приписами й зобов’язаннями, гармонізує 

душу у вирі людських – не завжди конструктивних пристрастей [235, с. 34].  

Зазначимо, що і Є. Гуцало, і М. Вінграновський у своїх творах 

звертаються до образу дитини як суб’єкта формування потужної системи 

глибинних морально-етичних цінностей, чинника відродження національної 

духовності. У такому контексті дитина виступає синтезуючим елементом 

етнокультурного коду, носієм людських цінностей. Обидва письменники 

основну увагу зосереджують на моделюванні світу природи, що оточує дітей, 

підтверджуючи думку про те, що увага до морально-естетичних проблем 

дитячого сприйняття життя веде свою генезу від Руссо, котрий, ідеалізуючи 

людину, “не зіпсовану” цивілізацією, саме в дітях убачав найбільшу близькість 
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до природної основи, оскільки ті ще не встигли зазнати розбещеного впливу 

“дорослого” життя [237, с. 262]. Природу обидва автори сприймали не як 

засоби “декорації” певних сцен чи епізодів, а вона виконувала в їхніх творах 

психологічну функцію, оскільки все, про що розповідалося, пропускалося 

митцями крізь людську душу і виражало її стани, емоційні реакції на світ. 

Письменники представляють два абсолютно різні географічні регіони України: 

Є. Гуцало – лісостеп, а М. Вінграновський – степ, тому в індивідуально-

авторських картинах світу авторів спостерігаються дещо інші 

концептуалізовані образи зі світу природи.  

Лінгвокогнітивний аналіз концептів із рослинної і тваринної сфер, у 

творах для дітей Є. Гуцала й М. Вінграновського дасть змогу з’ясувати 

специфіку цих мовно-ментальних величин як маніфестантів дитячої свідомості 

в етнонаціональній картині світу українців. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

У першому розділі систематизовано основні теоретичні положення, 

пов’язані з тлумаченням таких понять, як “етнічна картина світу”, “концепт”, 

“концептосфера”, “мікроконцептосфера”, “дитяча література”. Під етнічною 

картиною світу українців розуміємо виражене засобами української мови 

світовідчуття народу загалом й конкретного індивіда, передусім письменника, 

митця. Етнічну картину світу формують загальнонародні, національні та 

історичні компоненти, без яких не можливо спроектувати цілісного уявлення 

про індивідуально-авторську картину світу. Інформація, що передається в 

різних мовах по-різному, підтверджує існування конкретних мовних картин 

світу. Українська мовна картина світу відображає особливості етнічного 

сприйняття світу крізь призму мовних та культурно-національно особливостей. 

Узагальнення знань про феномен концепту, накопичених сучасною 

наукою (А. Вежбицька, Т. Вільчинська, В. Карасик, В. Кононенко, В. Маслова, 

Т. Радзієвська, Н. Слухай, Ю. Степанов та ін.), дало змогу окреслити основні 
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підходи до його вивчення, відмежувати концепт від суміжних понять, 

встановити структуру та запропонувати найбільш прийнятне для нашого 

дослідження визначення.  

Під концептом розуміємо культурно значущий мовно-ментальний 

феномен, що об’єктивує інформацію, представлену в народній культурі та 

художній творчості. Такий концепт зазвичай полісемантичний й оцінно 

маркований. Він є засобом моделювання етнічної та індивідуально-авторської 

картин світу, тому є всі підстави для називання його як етнокультурним, так і 

художнім концептом.  

У розділі умотивовуємо використання комплексної методики аналізу 

концептуальних одиниць, розглядаємо типологію концептів, їхні основні 

ознаки, з-поміж яких акцентуємо увагу на здатності взаємодіяти, утворюючи 

концептосфери. 

Концептосферу тлумачимо як сукупність концептів, об’єднаних за 

тематичною ознакою. Незважаючи на певні досягнення в дослідженні 

концептосфери (С. Воркачов, В. Іващенко, В. Карасик, Д. Лихачов, 

О. Селіванова, Г. Слишкін та ін.), у працях, що з’явилися в останнє десятиліття, 

учені розглядають нові підходи до її структурування, зокрема, пропонують 

вичленовувати мікроконцептосфери (Т. Космеда, Н. Плотнікова), що також 

формуються на основі тематичної близькості. Концептосфери, як і їхні 

складники – мікроконцептосфери, є фрагментами концептуальної картини світу 

і можуть бути спроектовані на художній текст.  

Яскравими представниками української літератури, відомими в ній не 

лише як творці неперевершених поетичних чи прозових текстів для дорослих, а 

й національно орієнтованих творів для дітей, є Є. Гуцало та М. Вінграновський. 

У науковій парадигмі таку літературу частіше називають дитячою і тлумачать 

як сукупність художніх творів, написаних для дітей різного віку. У розділі 

з’ясовано мовні особливості текстів дитячої літератури та вмотивовано 

використання різних термінів на її позначення, з-поміж яких віддаємо перевагу 

описовій конструкції “твори для дітей”.  
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Відомо, що специфіку дитячої прози визначає адресат (дитина), тому 

вона більшою мірою повинна впливати на пізнавальні здібності, розвивати 

смаки, збуджувати уяву, виховувати позитивні цінності. З цією метою в 

окремому підрозділі було розглянуто особливості концептуалізації світу в 

дитячій свідомості та показано, як цей процес відображається в текстах для 

дітей. 

Моделюючи художній світ дитячої прози, письменники часто 

звертаються до образів із виразним міфологічним кодом, національно 

детермінованих, культурно значущих, на основі яких передусім і формується 

світомислення дитини. До таких, зокрема, належать рослинні і тваринні образи, 

лінгвалізація яких дозволяє тлумачити їх як флористичні і фаунонімічні 

концепти, що формують відповідні концептосфери. У роботі передбачено 

аналіз семантико-когнітивних особливостей ядерних концептів зі сфери флори і 

фауни в українській етнолінгвокультурі та ментальному авторському світі. 

За темою першого розділу дисертації опубліковано статті [53], [54], [63].  
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТОСФЕРИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

2.1. Концептосфера флори в українській лінгвокультурі 

 

Великий вплив на формування дитячої свідомості має етнокультура. Вона 

впливає на тип поведінки, світобачення, розуміння певних процесів, 

дотримання традицій, звичайно, торкається й слова, яке є виразником 

етнокультурних надбань, що завдяки народнопісенній обрядовій традиції та 

через письмові джерела передається з покоління в покоління. В. Жайворонок 

стверджує: “Пізнаючи і членуючи навколишній світ, людина не лише називає 

(іменує) окремі його реалії, а й осмислює їх у слові, тому постає потреба 

говорити не про слово, а про мовні одиниці – культурні (етнокультурні) 

концепти” [86, с. 26]. 

Сукупність етнокультурних концептів, об’єднаних за певною тематичною 

ознакою, становить у мові концептосферу. До таких належить концептосфера 

“флора”, що об’єднала концептуальні одиниці на позначення рослин. 

В українській лінгвістиці флоронайменування досліджували 

Л. Андрієнко, Т. Беценко, Л. Голоюх, Н. Данилюк, О. Дубовик, Т. Єщенко, 

В. Калашник, І. Коломієць, О. Нечитайло, І. Олійник, І. Подолян, Л. Ставицька, 

Л. Фроляк, Т. Шевчук, С. Шуляк та ін., проте розглядали їх насамперед із боку 

семантико-стилістичних властивостей, тоді як у лінгвокультурному, 

лінгвокогнітивному аспекті вони є вивченими менше (О. Єфименко, В. Калько, 

І. Рогальська, Н. Слухай).  

Існують різні терміни на позначення назв рослин, а саме: “флоризми”, 

“фітоніми”, “флоролексеми”, “ботанізми” тощо. У дисертації аналізуємо 

рослинні концепти, які називаємо ще флористичними, репрезентантами яких у 

мові виступають флоролексеми. Термін “флоролексема” базується на семантиці 

двох слів флора (найменування рослинного світу) і лексема (самостійна 
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смислова одиниця мови). С. Шуляк наголошує, що “мовні одиниці, які входять 

до складу лексико-тематичної парадигми флоролексем, характеризуються 

різноманітністю джерел походження, специфікою функціонування, широкою 

сферою вживання, своєрідними ознаками і властивостями, семантичним 

багатством” [262, с. 33]. Безперечно, протягом століть флоролексеми, як і 

рослинні концепти, позначені ними, розширювали свою семантику, 

увиразнювали емоційне забарвлення і т. ін., що й зумовлювало науковий 

інтерес до них. 

Здавна рослини відігравали важливу роль в обрядових дійствах, під час 

свят, хрестин, весіль та ін. Ця традиція сягає ще часів язичництва. Українці – це 

народ, який із давніх-давен працював на землі, займався рільництвом, тому 

чільне місце займало поклоніння рослинам, приношення жертв богам для 

захисту врожаю від злих сил. Важливими у житті людей були лікувальні 

властивості рослин. 

У науковій парадигмі термін “флора” визначають як “історично складену 

сукупність видів рослин певної території чи ділянок рослинності, що 

формується в процесі еволюції рослинного світу у взаємозв’язку з геологічною 

історією та фізико-географічним середовищем. Поняття “флора” вживається 

стосовно сукупності рослин усієї земної кулі (понад 500 тис. видів), окремих 

материків, будь-якої природно обмеженої ділянки земної поверхні, окремої 

країни тощо” [316, с. 11]. Флора дослівно в перекладі означає “квітка” – 

“богиня весни і квітів” [285, c. 60]. У народній міфології існує легенда про 

богиню світової гармонії Ладу-Живу, яка “прийшла до людей по веселці з 

немовлям на голові та з оберемком квітів на руках” [289, с. 427]. Поступово 

виник культ Великої Богині, для вшанування якої виконувались обрядові 

дійства, де важливими атрибутами були квіти й трави. Це дає змогу пояснити 

велику кількість легенд, казок, переказів, складених народом про рослини.  

Із рослинами пов’язані різні етнокультурні, міфологічні, символічні та 

інші смисли. Як зауважує В. Кононенко, “у визначенні образів-символів, що 

відображають рослинний світ України, першорядне місце відводиться назвам-
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поняттям, які характеризують народні уподобання, народне бачення дерев, 

квітів у прикрашанні осель, в обрядових дійствах тощо” [124, c. 113]. 

Здавна поетизація рослин властива художній і народній творчості. Часто 

в казках та легендах чи то дівчина, чи то парубок із певних причин 

перетворювалися в дерева. Наприклад, у баладі Т. Шевченка “Тополя” через 

нещасливе кохання дівчина стає тополею або в українському фольклорі калина 

асоціюється з вродливою дівчиною, а дуб – із молодим парубком. 

У словниках символів, культури, міфологічних представлені уявлення 

про дерева, кущі, трави та квіти як ті різновиди флори, що набули певного 

символічного значення у свідомості того чи іншого етносу. Серед назв рослин, 

що підпадають під явища символізації в українській культурній традиції, 

виділяють передусім калину, дуб, вербу, грушу, яблуню, явір, клен, тополю, 

ясен, вишню, барвінок, любисток, м’яту, жито, пшеницю, руту, лілею, 

васильки, волошки, ромашку, мак, чорнобривці, мальву, троянду, а також 

кропиву, очерет, будяки, бур’яни та ін. Відповідно концептуалізовані в мові, 

вони репрезентують концепти, сукупність яких і становить концептосферу 

флори. У її межах концептуальні одиниці різняться семантичним обсягом (пор. 

концепти “калина” і “явір”), аксіологічною маркованістю (пор. “барвінок” і 

“кропива”), номінативними полями (пор. “кульбаба” і “мак”) тощо.  

Особливості мовної об’єктивації концептосфери “флора” в українській 

етнолінгвокультурі засвідчує аналіз найбільш поширених у народній 

свідомості, полісемантичних і полісимволічних, аксіологічно забарвлених 

концептуалізованих рослинних образів (зауважимо, що для аналізу в етнічному 

просторі брали передусім концепти-відповідники до тих, які реалізуються в 

індивідуально-авторській творчості). Для прикладу, з одного боку, 

використовуємо концепти “дуб”, “калина”, “верба”, “груша”, “яблуня”, що 

презентують мікроконцептосферу “дерева”, а з іншого – “барвінок”, “мак”, 

“соняшник”, “жито”, “очерет”, які маніфестують мікроконцептосферу 

“трав’янисті рослини”. Зазначимо, що номени на позначення дерев і кущів 
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входять до лексико-семантичної групи дендролексем, номінати трав’янистих 

рослин формують групу назв квітів, злаків, бур’янів. 

Вказані флористичні образи вважаємо ядерними в етнічній картині світу 

українців, зважаючи на фіксацію їхніх етнокультурних, символічних, 

міфопоетичних значень у відповідних словниках, численні згадки про них у 

фольклорних текстах, полісемантичну природу, когнітивну багатоплановість, 

аксіологічну маркованість тощо. Ці флористичні образи представлені більше 

ніж у 75 % опрацьованих лексикографічних джерел та перебувають у центрі 

рослинного світу міфопоетичного універсуму таких геніїв української 

словесності, як Т. Шевченко [220, с. 10].  

Важливу роль у визначенні семантико-когнітивної природи 

етнокультурних концептів, до яких належать і рослинні, відіграють словники 

символів, міфологічні, етнокультурні, що репрезентують широкий спектр 

символічних значень, а саме: “Словник символів” Дж. Трессідера, 

“Энциклопедия символов” Дж. Купера (представлені індоєвропейські смисли); 

“Славянские древности. Этнолингвистический словарь” в 5 томах за редакцією 

М. Толстого, “Мифологический словарь” за редакцією Е. Мелетинського (у 

східних слов’ян); “Знаки української етнокультури: словник-довідник” 

В. Жайворонка, “Українська міфологія” В. Войтовича (маніфестовані в 

українській культурі) та ін. Зазначимо, що ці джерела ми використовували і при 

дослідженні фаунонімічних концептів.  

Аналізуючи концепти, спираємося також на тлумачення відповідних 

понять та їх номенів в інших лексикографічних працях. Зокрема, звертаємося 

до енциклопедичних словників (“Українська радянська енциклопедія” в 

12 томах, “Український радянський енциклопедичний словник” в 3 томах) і 

лінгвістичних: тлумачних (“Великий тлумачний словник сучасної української 

мови”, “Словник української мови” в 11 томах), етимологічних та історичних 

(“Етимологічний словник української мови” в 7 томах, “Этимологический 

словарь русского языка” в 4 томах за редакцією М. Фасмера, “Словарь 

української мови” в 4 томах за редакцією Б. Грінченка); з метою визначення 
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синонімічного ряду вербалізаторів використовуємо словник синонімів 

(“Словник синонімів української мови” в 2 томах); сполучуваність імені 

концепту встановлюємо завдяки словнику епітетів (“Словник епітетів 

української мови” за редакцією С. Єрмоленко) тощо. 

На встановлення специфіки аналізованих концептів, безперечно, 

впливають етнографічні розвідки, як-от І. Нечуя-Левицького, 

Х. Ящуржинського, В. Гнютюка та ін., на жаль, обсяг дисертаційної праці не 

дав змоги залучити цей матеріал. 

Названі рослинні концепти перебувають у гіперо-гіпонімічних 

відношеннях із такими, як “дерево” і “квітка”, разом з якими формують 

відповідну рослинну концептосферу (див. додаток А).  

Щодо дерева як концептуалізованого рослинного образу, то в етнічній 

картині світу українців воно часто мислиться як жива істота, що може 

розмовляти, думати, і лише лісові сили (лісовики, мавки) та окремі люди 

розуміють мову дерев. Подібні уявлення склалися під впливом анімістичних 

поглядів давніх українців і засвідчені в концептуальному смислі “те, що, є 

живим”. Як зазначає В. Жайворонок, живого дерева не можна різати, бо лісовик 

розгнівається і помститься за скоєне [293, с. 175]. 

В українських колядках концепт “дерево” об’єктивує смисли: “те, що є 

центром всесвіту”, “яке асоціюється з райським деревом”. Зокрема, в колядці 

про Святу Софію Київську згадується кедрове дерево, що вважалося райським. 

Повною мірою з указаними смислами корелює і такий, як “те, що уособлює 

найвищі цінності – світ і людину”, адже, за народними віруваннями, дерево – 

“емблема світу і людини. Наскільки неповторне воно в переплетенні своїх 

стовбурів, гілок, листя, цвіту і плодів, настільки неповторний світ у своїх 

виявах” [285, с. 747]. У народній традиції експлікується міфічне дерево, яке 

росте на небі, в царстві богів. По ньому “бігає з землі на небо білка й приносить 

Богові земні вісті; на дереві ростуть золоті яблука, з листя скапує запашна роса, 

а з коріння б’ють золоте й срібне джерела” [293, с. 176]. Тут концепт об’єктивує 

смисл “те, що є медіатором між небом і землею”.  
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У словнику міфології згадується біждерево, з яким пов’язана об’єктивація 

смислу “те, що виросло з попелу”. Згідно з карпатською колядкою, “воно з 

м’ятою і барвінком виросло з посіяного попелу трьох дівчин, убитих злою 

мачухою за те, що не зуміли встерегти золотої роси на коноплях” [289, с. 429].  

У символіці українців поширеними є уявлення і про дерево пізнання, 

з’ївши плоди якого, можна розрізнити Добро і Зло. Воно єдине у вічному саду, і 

на його гіллі ростуть плоди усіх дерев та рослин. “Хто скуштує такого плода, 

має незвичайну життєву силу, що породжує нове життя, – силу духовну, 

завдяки якій він не просто живе, а бачить різницю між Істиною і Хибою, 

Красою і Потворністю, Добром і Злом” [285, с. 748]. Це в семантичній 

структурі концепту “дерево” демонструє смисл “те, що символізує пізнання”. 

До ядерних належить також компонент “те, що є символом життя, 

гармонії, вічності”. У книжній, а більшою мірою в народній традиції “помітний 

синтез архаїчних слов’янських та апокрифічних християнських уявлень про 

дерево життя, характерними для цього образу можна вважати мотиви райського 

дерева (посадженого Богом, а не того, що росте від початку часів як архаїчне 

світове дерево) і плодючості – чудесних плодів” [302, с. 134–135]. У Китаї 

деревом життя вважається шовковиця, в Індії – фіга, в Німеччині – липа, в 

Африці – пальма, в Америці – секвойя, в Україні – дуб.  

У мові концепт “дерево” засвідчений відповідною назвою, що вживається 

на позначення “багаторічної рослини з твердим стовбуром і гіллям, яке утворює 

крону” [288, с. 215]. Відомо, що найвищі дерева “досягають 100–155 м висоти 

(наприклад, евкаліпти, секвойя), найтовстіші – 10 м у діаметрі (наприклад, 

баобаби)” [316, с. 299]. Тривалість їхнього життя становить десятки і сотні 

років. Такі біологічні характеристики певною мірою визначають, чому саме 

дерева посідають таке важливе місце в народній символіці. Адже людина 

прагне до вічного життя, до високого та духовного, до панування над іншими.  

Усі розглянуті смисли є позитивно забарвленими, тобто їх 

супроводжують конотації захоплення, радості, схвалення. Водночас у 

семантичній структурі досліджуваного концепту в українській етнокультурі 
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об’єктивуються і негативно марковані смисли, зокрема такий, як “те, що 

асоціюється з нечистою силою”. Відомо, що коли сухе дерево втрачає свою 

міць, то може стати сховищем для нечистої сили. Так, “у дуплі сухої верби чи 

сухої груші завжди водяться чорти, наприклад, існує приказка “закохався, як 

чорт у суху грушу” або прокляття “а щоб ти повісився на сухій гілляці 

(учепився сухої верби)!” [293, с. 175] (див. додаток Б. 1). 

Дослідження семантико-когнітивної природи конкретних дерев показало, 

що майже в кожного етносу є свої так звані “святі” дерева, які уособлюють 

велич, міць народу, з якими пов’язані численні вірування, звичаї тощо. До 

таких належить і концептуалізований образ дуба, якого В. Кононенко вважає 

образом-символом, зазначаючи, що це дерево-тотем, священне дерево, що 

сприймається як уособлення міці, твердості, незламності [124, с. 118]. Коло 

нього проводять релігійні обряди, здійснюють жертвоприношення. “Дуб займає 

важливе місце у слов’янському дендрарії: він співвідноситься з 

першоелементами інших символічних рядів, а також із верхнім світом; йому 

надають позитивних значень” [302, с. 141] (тут об’єктивуються смисли “той, що 

втілює ідею світового дерева”, “є деревом предків”). Експлікація концепту в 

численних фольклорних текстах, міфопоетичних джерелах дає змогу окреслити 

низку концептуальних ознак зі спільним компонентом “той, що є”: “сильним, 

твердим, міцним”, “незламним, величним”, “вічним, правічним”.  

Зазначимо, що в “Словнику епітетів української мови” подано багато 

художніх означень, які з різних боків характеризують дуб, як-от буйнолистий, 

велетенський, дебелий, здоровенний, розложистий, суховерхий, темно-зелений, 

товстокорий; або багатовіковий, віковічний, старий, столітній, тисячолітній; 

чи величавий, гордий, добродушний, міцнорукий, мовчазний, поважний, суворий, 

чудотворний [304, с. 116–118].  

Дуб є священним деревом не лише для слов’ян, а й для германців, балтів, 

нерідко – “синонімом дерева взагалі, деревом предків, найпоширенішим 

втіленням ідеї світового дерева, предметом спеціального культу” [243, с. 234] 

(реалізується смисл “той, що усвідомлюється як сакральне, святе дерево”). 
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Окремі концептуальні смисли виявляються в позиції зіставлення, коли з 

дубом порівнюються чи то парубок, чи козак, чи батько, що яскраво 

представлено, наприклад, у пісенній творчості: “Зелений дубочок, Чого 

похилився? Молодий козаче, Чого зажурився?” (“той, що асоціюється з 

козаком”) (див. додаток Б. 2). 

Важливе місце в концептосфері “флора” займає концепт “калина” як 

репезентант рослини, що символізує вічність, красу, дівоцтво та любов, 

український народ загалом. В. Жайворонок вказує на такі символічні значення 

цього образу: “… з огляду на червоні ягоди калина символізує передусім сонце, 

вогонь;… взагалі червона калина фігурує як символ краси, радості;… здорової 

повносилої жінки;… духовного життя жінки: її дівочості, краси та кохання, 

заміжжя, радості і горя, родинних почуттів;… разом із тим калина – символ 

крові, зокрема пролитої на війні;… у деяких народних піснях у калині можна 

вбачати образ самої України з її непростою історичною долею” [293, с. 269–

270]. Традиційним епітетом є червоний [304, с. 157]. 

Отже, в українській етнокультурі семантична структура концепту 

“калина” включає такі компоненти: “та, що є символом вічності”, “яка 

символізує красу і любов”, “асоціюється з пролитою на війні кров’ю”, “є 

символом сонця і вогню”. Червону калину використовують у весільних 

обрядах, бажаючи довгого і щасливого сімейного життя (“та, що символізує 

родинне щастя”), та на хрестинах, аби дитина була здорова (“яка асоціюється зі 

здоров’ям”). Посаджена на могилі калина символізує людську пам’ять, що 

дозволяє виокремити такий смисл, як “та, що уособлює пам’ять”.  

Відомо, що, куди б доля не закидала українців, скрізь вони садили біля 

хати калину (“та, що є символом рідної землі, асоціюється з Україною”). 

Нерідко концепт калина символізує не лише радість, а й страждання. Це 

відображено в смислі “та, що символізує смуток”. 

Народна свідомість зберігає багато легенд, переказів про перетворення 

дівчини в калину, наприклад: “Став у полі козак терном, А в долині дівчина 

калиною!” Тут об’єктивується смисловий компонент, представлений позицією 
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зіставлення, “та, що асоціюється з дівчиною, повносилою жінкою” (див. 

додаток Б. 3). 

До ядерних в українській етнолінгвокультурі належить і концепт 

“верба”. Відповідна рослина однією з перших викидає свої бруньки і починає 

зеленіти, її гілля освячують у церкві перед Великоднем, звідси й назва Вербна 

неділя. У міфологічних уявленнях українців верба, таким чином, є священним 

деревом, яке оберігає, дарує здоров’я людям, приносить достаток у дім. 

Вважалося, що верба відганяє злі сили та має лікувальні властивості, тому її 

гіллям били рідних, дітей та худобу на Вербну неділю, приказуючи: “Верба б’є, 

не я б’ю”. Освячені гілки, як оберіг, зберігали в домівках, щоб захиститися від 

нечистої сили [293, с. 72–74].  

Цей звичай сягає ще язичницьких весняних ритуалів, де верба – “символ 

зростання, вона першою оживає навесні: нею шмагають, щоб спричинити за 

аналогією зростання дітей та худоби” [243, с. 237]. Подібні вірування 

експлікуються в низці смислів, як-от: “та, що оберігає та зцілює”, “яка має 

лікувальні властивості”, “та, що уособлює злагоду і примирення”, “обдаровує 

ласкою і благодаттю”. 

Разом із пошаною до верби та вірою в її цілющі властивості в народі існує 

легенда, за якою з верби робили цвяхи для хреста, на якому розіп’яли 

Спасителя, тому вона є проклятою Богом (“та, що асоціюється з тугою і 

печаллю”, “уособлює гірку народну долю”). Крім того, за народними повір’ями, 

у сухій вербі сидить чорт, звідси й прислів’я: “Закохався, як чорт у суху вербу” 

[46, с. 208–209]. Це дозволяє виокремити ще два концептуальні смисли в 

структурі досліджуваного концепту – “та, що проклята Богом”, “яка є локусом 

для нечистої сили”. 

Давньою в українців є звичка збиратися хлопцям і дівчатам під вербою: 

“Ой у полі верба, під вербою вода, Ой там дівчина воду брала, красна, молода. 

Ой дівчино моя, напій мені коня” (“та, що асоціюється із закоханими”). Краса 

та велич верби, за словами В. Кононенка, сприяли переосмисленню у 
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свідомості українців цього дерева як національного символу [124] (“та, що є 

символом українства”) (див. додаток Б. 4). 

Фруктові дерева також набувають міфопоетичних та символічних значень 

в українській лінгвокультурі. Показовим у цьому плані є концепт “груша”. У 

слов’янській народній традиції дерево вважається “покровителем дівоцтва; 

тому, виходячи заміж, дівчина прощається з ним, як із подругою” [302, с. 267]. 

Гілля, кору та плоди груші слов’яни здавна використовували в магії, аби 

передати людям силу для продовження роду. Наприклад, для того щоб 

завагітніти, безплідна жінка повинна була з’їсти грушку, яка найдовше 

провисіла на дереві, а щоб новонароджена дитина була здорова, то воду після її 

купелі виливали під грушу [302, с. 268].  

Подібні вірування були надзвичайно поширеними і в українців: “в першу 

купіль дитини клали гілочку груші, аби дитя було спокійним до колючого 

життя; породілі давали грушевий напій, щоб мала сили подолати страждання і 

болі; у весільний коровай застромлювали гілку груші з колючками, аби 

молодята могли долати сімейні негаразди” [285, с. 740].  

Крім того, як і інші дерева, груша пов’язана також із нечистою силою, у 

народній творчості з нею асоціюються “нещасливе кохання і нещасливе 

подружнє життя;… у сні груші бачити, за народною прикметою, не на добро; 

“грушка-минушка” кажуть, щоб підкреслити, що приємне швидко минається” 

[293, с. 159].  

Таким чином, семантику концепту “груша” визначають такі смисли: “та, 

що символізує життя, відродження природи”, “яка асоціюється зі здоров’ям, 

продовженням роду”, “уособлює стійкість і міць”, “є символом чистоти і 

непорочності”, “яка символізує дівоцтво, нещасливу жіночу долю”, а також “та, 

що асоціюється з нечистою силою”, “уособлює відчай, тривогу, смуток” (див. 

додаток Б. 5). 

До ядерних у народній культурі належить і концепт “яблуня”. Дерево є 

“парою і подобою дуба, але “молодше” і більш “позитивно” окреслене”, а в 

давнішій міфології виконувало роль “першодерева” [243, с. 236]. Здавна 
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виступало символом цілісності й розумності земних бажань і тілесних 

прагнень, вираженням чуттєвості й сентиментальності, що відображено у 

народній творчості: “Чому ти, голубко, не хочеш ой їсти, ні пити, лише ти під 

зелену ябліночку плакати йдеш?” [244, с. 89].  

У світогляді українців яблуня також є символом щедрості, бо своїми 

плодами вона обдаровує частіше і більше, аніж будь-яке інше плодове дерево, 

наприклад: “А в нашої Касі високая яблінь, прийшов до неї миленький її: – 

Касуню, душко, зверж ми яблушко. – Я тобі звержу, бо тобі держу!” [244, с. 55]. 

У світовій культурі дерево здавна асоціювалось “зі здоров’ям та безсмертям” 

[295, с. 394]. Отже, до основних компонентів у семантичній структурі цього 

концепту належать: “та, що є праобразом першодерева”, “яка втілює людські 

бажання і прагнення”, “виступає символом безсмертя, здоров’я”, “та, що 

уособлює чуттєвість, сентиментальність”, “яка символізує щедрість” (див. 

додаток Б. 6).  

Загалом дерева і кущі посідають важливе місце в етносвідомості. В 

українського народу існує багато прислів’їв та приказок на зразок: “Високе 

дерево найскоріше вітер зломить”, “Кривого дерева не випрямиш”, “Від 

доброго дерева добрий і плід”, “Наказав на вербі груш”, “Молода, як ягода, 

червона, як калина, солодка, як малина”, “Міцний, як дуб” та ін. Дерева 

супроводжують людину протягом усього життя: з них і колиска для дитини, і 

стіл, аби їсти, і ліжко для відпочинку після важкої праці, і вікна та двері в хаті, 

й домовина, що проводить в останню путь. Коли визначаємо родовід, шукаємо 

предків, то звертаємося до родинного дерева.  

Водночас важливу роль в житті людини відіграє квітка, яка також є 

невід’ємним атрибутом багатьох обрядових дійств. Квітами оздоблюють 

домівки, квіткові візерунки залишаються основним елементом орнаменту 

національного одягу та писанок. “Свята квіток українського культу з метою 

передусім прискорити квітування злаків і забезпечити багатство врожаю 

відбувалися на так званому Зеленому тижні й на літньому святі Івана Купала, 

коли мала цвісти й квітка щастя (папороть)” [293, с. 280]. У різних світових 
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культурах існує багато легенд, оповідань, казок та переказів про квіти, що дає 

змогу виокремити такі смислові компоненти в структурі відповідного концепту, 

як: “та, що є красивою”, “яка символізує молодість”, а тому часто “уособлює 

непристосованість до життя”, “та, що є символом слабкості й беззахисності” 

(див. додаток Б. 7). 

До концептуалізованих образів на позначення квітів належить 

“барвінок”. Відповідна рослина високо цінується в народі через добру 

пристосованість до морозів, довге цвітіння, що й вплинуло на її поширене 

використання в багатьох обрядових дійствах, зокрема, з барвінку плетуть вінки 

на весіллі, ним прикрашають святкові короваї [124, с. 122] або ж його 

використовують ще як чарівне, приворотне зілля. На надприродні властивості 

рослини звертає увагу В. Войтович: “Віночок з барвінку вішають над дверима і 

вікнами, щоб злі духи не проникали в дім. Вінки із барвінку також одягали на 

голову злочинців, яких вели на страту, щоб у такий спосіб відігнати нечисту 

силу” [289, с. 428]. Подібні вірування об’єктивуються в концептуальних 

смислах “той, що наділений надприродними можливостями”, “який символізує 

щасливе подружнє життя”, “той, що оберігає”.  

В українських загальномовних словниках номен барвінок позначає 

“трав’янисту рослину з вічнозеленим листям і голубуватими квітами” [308, 

с. 105] та характеризується такими епітетами: блакитний, буйний, весняний, 

голубий, дрібний, дрібчастий, забутий, запізнілий, зелений, лискучолистий, 

рясний, синій, хороший, хрещатий, швидкий, ялиновий та ін. [304, с. 24]. Однак 

найчастіше слово супроводжується означенням хрещатий (це можна пояснити 

формою його листків: “Ой не стелися, хрещатий барвінку, та по крутій горі”), 

що в народі символізує єднання живих людей з їх предками. Тому барвінок 

також часто слугує в поминальних обрядах, його садять на могилах. Це 

есплікується в смислах – “той, що уособлює пам’ять про померлих”, 

“символізує вічність буття”.  

Деякі із семантичних компонентів, як і в структурі інших концептів, 

виявляються в позиції зіставлення, наприклад, “той, що асоціюється з парубком 
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(козаком)”, як-от у народній пісні: “Ой ти, козаче, зелений барвінку, прийди до 

мене хоть у недільку” (див. додаток Б. 8). 

 Важливе місце в народному світобаченні посідає концепт “мак”. У 

слов’ян мак – це одна з найдавніших культурних рослин, наділена здатністю 

запобігати біді [302, с. 170]. Самосійний мак тримали в кожній оселі як ліки та 

оберіг для знешкодження впливу злих духів і всякої нечисті, його вважали 

надійним засобом у хліборобській та любовній магіях [311, с. 415]. Це 

визначило смисл “той, що має надприродні властивості – таємничий, магічний”.  

Низку концептуальних смислів в структурі відповідного концепту можна 

виділити, аналізуючи фольклорні тексти, в яких квітка маку сприймається як 

символ краси, молодості, непорочності, а опалі пелюстки символізують 

скороминучість, швидкоплинність життя (наприклад, у народній пісні: 

“Пройшов мій вік, як маків цвіт, Що вдень цвіте, а вночі опаде”). У легендах, 

переказах характеризується надприродною силою: мак використовували як 

приворотне зілля, він був серед різнотрав’я відьом. За віруваннями українців, 

ця рослина оберігає від злих сил: “якщо насінням маку посипати домівку, туди 

не зможе проникнути лиха сила, аж поки не збере усі зернята” [124, с. 123–124]. 

Відтак, в українській етнокультурі концепт “мак” об’єктивує смисли: “той, що 

символізує красу, непорочність”, “асоціюється з молодістю”, “є символом 

швидкоплинності життя”, “який оберігає від нечистої сили”.  

Постійний епітет до імені концепту “мак” – червоний – виявляє певні 

асоціації з кольором крові, що посилює символічне значення. У християнській 

літературі розповсюджене уявлення про те, що маки ростуть на крові 

розп’ятого Христа, символізуючи невинно пролиту кров. Цим об’єктивується 

такий смисл у структурі досліджуваного концепту, як “той, що символізує 

кров”. Конотації, що супроводжують розглянутий концепт, більшою мірою 

позитивні (див. додаток Б. 9). 

До ядерних в українській етнокультурі належить концепт “соняшник”. 

У світовій міфопоетичній традиції рослина символізує поклоніння, пристрасть, 

що виражаються в наслідуванні сонця [295, с. 253]. У народній культурі 
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українців є також “символом світла і сонця; окрасою обійстя; чимало митців 

використовують його як емблему України” [293, с. 567]. Крім того, рослина 

символізує “працю й достаток, силу і добробут” [285, с. 756]. Відповідно 

інтенсіональне поле концепту “соняшник” включає такі смислові компоненти, 

як “той, що асоціюється зі світлом і сонцем”, “є символом краси і гармонії”, 

“символізує працю і достаток”, “той, що є атрибутом української культури”. 

У загальномовній практиці назву соняшник тлумачать як “однорічну 

трав’янисту олійну рослину родини складноцвітих із високим грубим стеблом і 

великою жовтою квіткою (суцвіттям)” [308, с. 461]. У “Словарі української 

мови” за редакцією Б. Грінченка зафіксовані також номени сонях та соняшничок 

[303, с. 168]. До поширених епітетів належать великий, головатий, гордий, 

жовтий, жовтоголовий, золотий, квітучий, ласкавий, молодий, розкішний, 

сонцеликий, величний, широкоголовий та ін. [304, с. 332]. Усе це дозволяє 

виокремити у структурі аналізованої одиниці концептуальні смисли “той, що 

характеризується яскраво вираженою зовнішньою ознакою (жовтоголовий)”, 

“величний та гордий” (див. додаток Б. 10). 

Як ядерний в українській лінгвокультурі тлумачимо й концепт “жито”. 

У народній традиції рослина є важливим обрядовим атрибутом. Так, “щоб 

вберегтися від засухи, на похоронах за гробом сіяли жито” [302, с. 466]; “його 

зерном обсипали молодих на щастя, посівали на Новий рік, присіювали місце 

під хатою, яку збиралися будувати; сніп жита – дідух – на Різдво ставили на 

Покуті в подяку за урожай, а також у головах постелі нареченого і нареченої” 

[311, с. 407]. В українській етнотрадиції жито асоціюється насамперед із 

хлібом, без якого не можна прожити, символізуючи “добробут, заможність, 

плодючість” [124, с. 131] та характеризується лікувальними властивостями, 

зокрема, перепалене жито і житнє борошно лікує “від лишаїв і набряків” [293, 

с. 221].  

Усе це визначає те, що в українській етнічній картині світу концепт 

“жито” об’єктивує такі концептуальні смисли, як “те, що символізує життя”, 

“яке усвідомлюється як сакральне поняття”, “є символом заможності і 
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плодючості”, “виступає оберегом”, “символізує щасливе подружнє життя”, “те, 

яке має лікувальні властивості” (див. додаток Б. 11). 

Специфіку концепту “очерет” у народній символіці визначає передусім 

його амбівалентна природа. З одного боку, відомо, що очерет росте на болоті, 

належить чортам, які там проживають, тому дорога до пекла заросла очеретом, 

а з іншого боку, він є “символом Страстей Христових”, “символізує тендітність 

і слабкість” [314, с. 379–380]. В українській етнотрадиції очерет разом з 

осокою, крім того, символізує “подружню двоїстість” (пор. у жартівливих 

народних піснях “очерет-осока – гарна пара в козака”) [293, с. 426]. 

Епітети, які в українській мові характеризують слово очерет, частіше 

супроводжують нейтральні, рідше – негативні конотації: безкраїй, бурий, 

вилинялий, високий, гнучкий, густий, жовтий, зелений, мокрий, солодий, 

непролазний, пожовклий, полеглий, рясний, русявий, стрункий, шелестячий, а 

також ворожий, непевний, посивілий, п’яний, сухий та ін. [304, с. 239–240].  

Отже, семантична структура відповідного концепту включає такі 

смислові компоненти: “той, що росте біля води, на болоті”, “який асоціюється з 

нечистою силою”, “є локусом для чортів”, “символізує страждання”, “який є 

слабким і беззахисним”, “той, що усвідомлюється як сакральний символ”, а 

також жартівливо маркований – “той, що разом з осокою уособлює подружню 

пару” (див. додаток Б. 12). 

Загалом у різних лексикографічних джерелах представлено понад 300 

флористичних образів, які в українській етнокультурі використовуються як 

національні символи. Позначаючи відповідні рослинні поняття, вони 

вербалізуються в мові, характеризуються специфічними семантико-

аксіологічними особливостями, набувають символічних значень, що дозволяє 

тлумачити їх як концепти.  

Водночас констатуємо, що чимало рослинних концептів у народній 

свідомості фіксується рідше, ніж, наприклад, в індивідуально-авторській. До 

таких, зокрема, належать “берест”, “кульбаба”, “бур’ян”, “будяк”, “буряк” та 

“кавун”. Подібні образи репрезентуються здебільшого в українському 
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фольклорі, обрядовості, що дає змогу простежити їхню семантико-когнітивну 

природу в етнолінгвокультурі (див. додатки Б. 13, Б. 14, Б. 15, Б. 16, Б. 17, 

Б. 18). Зауважимо, що нерідко такі концепти активізуються в художніх текстах, 

де помітно розширюють свою семантику, набувають додаткових конотацій, 

змінюють аксіологічне забарвлення. Саме це спостерігаємо в дитячій прозі 

Є. Гуцала й М. Вінграновського. Особливості мовної об’єктивації концептів, 

що актуалізуються у мовотворчості письменників, будуть розглянуті далі.  

 

2.2. Концептосфера фауни в українській національно-мовній традиції 

 

Відомо, що “концептосфера національної мови інформує про культуру 

нації, про її морально-етичні традиції, про ставлення до інших народів, про 

матеріальні та духовні цінності тощо” [35, с. 121]. Конкретні концептосфери 

експлікують інформацію про певний сегмент із життя етносу. До таких 

належить концептосфера, що об’єднала мовно-ментальні одиниці на 

позначення тваринного світу. 

Українська мова, засвоївши спільну систему образів-символів зі сфери 

фауни, водночас внесла в їхню інтерпретацію власний національно-культурний 

компонент, що містить вказівку на особливості поведінки, вдачі тварин тощо. 

“Уведення образного підґрунтя надало мовному узусу нові можливості 

слововживання, сполучуваності, розширило інтенційні властивості значної за 

обсягом серії слів – назв тварин” [124, с. 148]. Лінгвалізацію тваринних образів 

досліджували З. Василько, Т. Вільчинська, Л. Клименко, В. Кононенко, 

О. Таран, М. Юркевич та ін. 

У науковій парадигмі поняття “фауна” характеризується двома 

значеннями, а саме: “1. У римській міфології богиня лісів та полів. Її вважали 

дружиною або сестрою Фавна. Від імені Ф. пішла назва тваринного світу – 

фауна. 2. Сукупність тварин, що склалась історично і населяє (або населяла у 

давні часи) певну територію” [317, с. 611]. 
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У тлумачному словнику також зафіксовано два лексико-семантичних 

варіанти до слова фауна: “1. У давньоримській міфології – богиня лісів, полів, 

звірів. 2. Сформований історично тваринний світ, сукупність усіх видів тварин 

даної місцевості, країни або певного геологічного періоду // Про сукупність 

тварин певного типу, класу тощо” [288, с. 1317].  

Сьогодні номен фауна здебільшого вживають саме на позначення 

тваринного світу. В українській мові до слова тварина зафіксовано такі 

синоніми: тварюка (зневажл.), животина (розм.), твар (заст.), німина (діал.), 

живина (діал.), звір, звірина, звірюка [звірюга] (розм.) (дика, перев. хижа істота) 

[307, с. 645]. Зазначені у словнику синонімів ремарки певною мірою пояснюють 

особливості вживання тієї чи іншої назви та визначають її експресивно-оцінне 

забарвлення. Інформація щодо аксіологічних характеристик по-різному 

(експліцитно чи імпліцитно) фіксується і в міфологічних словниках. Так, 

В. Войтович зазначає, що у віруваннях давніх українців тваринний світ 

поділявся на “чистих” і “нечистих”, які відповідно уособлювали позитивні та 

негативні риси. У “Києво-Печерському Патерику”, наприклад, згадується жаба, 

що потрапила до діжки, у якій ченці замішували тісто для хліба, і осквернила 

сам хліб... Оповіді про “чистих” тварин поєднують фантазію з реальністю й 

обов’язково мають нести певне символічне, морально-повчальне навантаження 

[289, с. 515–516]. 

А. Багнюк термін “фауна” тлумачить як знак української культури, що 

“означає “прихильна”... І став образ Фауни символом Доброї Богині (Бона 

Деа) – богині родючості плодів та лісів і плодючості всього, що в полях та лісах 

живе і множиться. Тож символізує Фауна не тільки “братів наших менших” – 

тварин, птахів, комашину всяку, а й щиру прихильність до них” [285, с. 60]. 

Так, у первісних віруваннях з’являється поняття тотема. Це тварина 

(рідше – рослина, явище природи і т. д.), що вважалася родоначальником і 

охоронцем роду або племені. На думку В. Жайворонка, залишки тотемізму як 

культу тотема збереглися з дохристиянських часів і досі; шанування звірів, 

зокрема, пов’язувалися з тим, що поважні люди називали себе тваринними 
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прізвиськами, як князь Тур із “Слова о полку Ігоревім”; “звірині” прізвища 

поширені в українців і тепер; з епохи тотемізму йде персоніфікація звірів, що 

відбилася і в самій мові, пор. казкові наймення Лисичка-Сестричка, Вовчик-

Братик, Дядько-Ведмідь… [293, с. 602]. Усе це зумовило появу легенд про 

перевтілення людей у тварин, дозволило зіставляти поведінку людей і тварин. 

Відомо також, що символічне значення багатьох анімалістичних назв 

ґрунтується не тільки на безпосередніх спостереженнях над поведінкою тварин, 

а й на опосередкованому – через міфотворчість, байку, казку – сприйнятті 

образу. Ще О. Потебня у свій час вбачав у багатьох приказках, прислів’ях, 

побудованих із залученням символічних образів тварин, рух від байки, 

“згущення думки”: “Пожалів вовк кобилу, залишив хвіст та гриву”. Саме так на 

ґрунті переосмисленого, трансформованого через народне бачення місця і ролі 

тварин в житті людини, у відносинах із природою, за словами В. Кононенка, 

зрештою і розвинулася літературна традиція. “Образи-символи тварин активно 

входять в усне народне мовлення; багатий світ української фауни здобуває нові 

образні втілення” [124, с. 147–148]. 

Лексикологи назви тварин поділяють на дві основні тематичні групи: 

орнітологічну (назви птахів) та анімалістичну (всі інші). Під час аналізу було 

виявлено понад 200 таких найменувань, що відповідно менше, ніж 

флоролексем, хоча в природі, за даними української енциклопедії, 

спостерігається зворотня тенденція: тваринний світ в Україні налічує 45 тис. 

представників, а рослинний – лише 25 тис. [316, с. 11]. Очевидно, це можна 

пояснити тим, що українці є насамперед землеробами, тому рослини вони 

використовують помітно частіше і як їжу, і як ліки, і як обереги.  

Виразна ментальна природа, семантико-когнітивна багатогранність, 

засвідчена мовними засобами, дають змогу тлумачити тваринні образи як 

етнокультурні концепти, а їхню сукупність – як відповідну концептосферу, що 

об’єднала анімалістичні та орнітологічні концепти. Більшість із них є 

полісемантичними і характеризується розгалуженою системою концептуальних 

смислів (наприклад, “собака” чи “вовк”), на відміну від таких, як “рись” чи 



71 

 

 

“саламандра”, частіше концептуальні смисли супроводжують позитивні 

конотації (“кінь”, “голуб”), рідше – негативні (“тхір”, “ворон”).  

Поширеність у народній обрядовості, презентованість більше ніж у 75 % 

із взятих для аналізу міфологічних, етнокультурних й інших джерел, 

полісимволічна природа та яскраве оцінне забарвлення дозволяють окреслити в 

концептосфері фауни ядерні концепти. До них, зокрема, належать: “кінь”, 

“корова”, “собака”, “вовк”, “лис” (мікроконцептосфера “тварини”) та “лелека”, 

“зозуля”, “ворона”, “сорока”, “голуб” (мікроконцептосфера “птахи”) (див. 

додаток В).  

До ядерних фаунонімічних концептів в українській етнокультурі 

належить концепт “кінь”, що вживається на позначення тварини, яка здавна 

була священною для слов’янина. Вважалось, що коли череп коня одягнути на 

палицю, встановлену на подвір’ї, то зло буде направлятись за напрямком його 

“погляду”. Кінь оберігав. Навіть злочинець, поки він тримався за голову коня, 

не міг бути схоплений [287, с. 107] (“той, що є священною твариною, яка 

оберігає від зла”).  

В. Жайворонок подає таке етнокультурне розуміння цього образу: “…кінь 

символізує відданість, швидкість, витривалість;... улюбленець козацької доби 

(персоніфікується у фольклорі як вірний друг козака, побратим);… втілення 

неусвідомленої сили;… у народній традиції одна з найбільш міфологізованих 

тварин (символ сонця й потойбічного світу, смерті й воскресіння сонячного 

божества, багатства й могутності – звідси давня клятва “Клянусь конем!”)” 

[293, с. 286–287]. В українських замовляннях зазначається, що кінь буває 

вороним, буланим, сивим, сірим, білим, як об’єкт замовлянь – часто рудим. Він є 

помічником від усіх напастей: “кровотечі, більма, перелогів, лихого слова, 

зустрічається і в любовних приворотних замовляннях” [243, с. 227].  

Подібні уявлення об’єктивуються в структурі відповідного концепту в 

таких смислах: “той, що символізує силу, міць, витривалість”, “який 

асоціюється з козацтвом”, “є атрибутом замовлянь у слов’ян”, “символом 

багатства й могутності”. Крім того, семантику концепту характеризують також 
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смисли: “той, що уособлює прагнення до волі, свободи”, “асоціюється з вірним, 

відданим другом”, “той, що добре виконує свою роботу, працьовитий, 

витривалий” (старий кінь борозни не зіпсує), а також “той, що є атрибутом 

вищих богів та святих і водночас хтонічною істотою, пов’язаною з культом 

родючості й смертю”. Основні конотації, що супроводжують образ коня, є 

позитивними, зрідка з елементами іронії чи зневаги.  

Лінгвалізацію образу в українській мові, крім вербалізатора кінь, 

засвідчує чимало розмовних, застарілих та діалектних найменувань тварини, а 

саме: коняка (розм.), комонь (заст.), конисько (розм.), шкапа (розм.), шкінька 

(діал.), стадник (діал.), драбант (заст.) [307, с. 676] (див. додаток Г. 1).  

Серед ядерних фаунонімічних концептів в українській лінгвокультурі 

привертає увагу також концепт “корова”, що позначає, як і кінь, свійську 

тварину. Його номенами є корова (найбільш поширена назва), коровиця (розм.), 

миня (дит.), корівчина (розм.), коровина (розм.), ялівка (яка не дає приплоду), 

ялівчина (розм.), телиця (молода, яка ще жодного разу не телилася), нетель 

(тільки телиця) [307, с. 701]. Уживаються також зменшено-пестливі форми – 

корівка, корівонька, корівочка [303, с. 285].  

Із давніх-давен корову вважали годувальницею сім’ї, тому користувалася 

вона великою шаною у селян. У багатьох давніх та архаїчних релігіях корова 

символізує “продовження роду, добробут, благополуччя” [298, с. 5].  

Згідно з українськими народними віруваннями, тварина є символом 

жінки, нареченої, її як запоруку достатку, як члена родини оберігали від злого 

ока, від відьом, взагалі від усякої нечистої сили [293, с. 306]. Усе це демонструє 

семантика концепту: “та, що символізує материнство”, “є символом достатку, 

благополуччя”, “асоціюється з годувальницею”, “про яку дбають, яку 

оберігають”, “яка підвладна дії нечистої сили”, “є об’єктом народних обрядів і 

магічних ритуалів”. 

В. Кононенко звертає увагу також на негативну характеристику образу, 

засвідчену семантичним компонентом, реалізованим у позиції зіставлення, – 

“та, що асоціюється з незграбною, неповороткою жінкою” (пор. личить 
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(пристало) як корові сідло) [124, с. 155], Отже, в українській етнокультурі 

концепт “корова” є амбівалентним. Позитивне забарвлення подекуди 

послаблюють конотації іронії, зневаги: “Біда тому дворові, де наказує корова 

волові” (див. додаток Г. 2). 

До ядерних анімалістичних концептів належить “собака”. Основними 

вербалізаторами його є собака, куций, собача, цуценя, щеня, пес та похідні від 

них [293, с. 557]. 

У міфології собака “часто виступає охоронцем воріт у потойбічний світ 

або жертвується померлому, для того щоб в іншому світі служити йому 

провідником і охоронцем” [286, с. 251–252]. Подібні вірування експлікуються в 

українських замовляннях, де собака є героєм пограниччя. Він перебуває на 

межі між світом дому і світом лісу, світом людським і світом надлюдським, має 

відношення до нечистої сили [243, с. 227]. Інформацію про це в структурі 

відповідного концепту об’єктивують такі смисли, як “той, що є медіатором між 

світами” та “який пов’язаний із нечистою силою”. 

Водночас у світогляді народу переважають уявлення про мисливські та 

скотарські функції пса, тому в замовляннях він не “добрий”, не “злий”, не 

“корисний” і не “шкідливий”, а мінливо-амбівалентний [243, с. 228]. А. Багнюк 

зауважує, що, “відстоюючи справедливість, собака вступає в двобій із будь-

яким суперником, в тому числі значно сильнішим, незважаючи, що це прирікає 

його на поразку… Собака – символ вірного друга, надійного і непідкупного 

помічника, яким він був для людини протягом багатьох тисяч років, а з іншого 

боку – може бути нерозумним брехуном, ненаситним злодієм” [285, с. 715–

716].  

Відтак, семантична структура концепту “собака” включає аксіологічно 

полярні смисли. З одного боку, це “той, що є справжнім другом – вірним, 

надійним”, “який охороняє дім, допомагає на полюванні”, а з іншого – “той, що 

уособлює брехливість” (бреше, як собака), “символізує зло і жорстокість” 

(злий, як собака), “якого слід остерігатися” (боятись, як скаженого пса), “той, 

що символізує нещирість, прислужництво”. Зазначимо, що традиційним для 
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етноментальності українців є перенесення якостей і уявлень про цю тварину на 

людину. Тому собакою нерідко образно називають людину, що асоціюється з 

твариною за ознаками вірності, надійності та навпаки (“той, що асоціюється із 

собакою”) (див. додаток Г. 3). 

У народній уяві концептуалізований образ собаки помітно корелює з 

образом вовка: “Бог створив пса, щоб служив людині, а Біда – вовка, щоб їй 

шкодив”. Номенами концепту “вовк” є вовк, сіроманець, сірий. Вовк – це хижак 

родини собачих, зазвичай сірої масті, звідки й часто вживана в народі назва 

сіроманець. “Якщо худоба була ознакою селянського добробуту, то вовк як 

символ хижацтва, невгамовного голоду – породженням злої сили, творінням 

Сатани” [293, с. 103].  

У системі світоглядних координат українців вовк – це передусім “символ 

жорстокості, жадібності, кровожерливості – в загальному, злої сили; 

ототожнюється зі злим божеством або духом війни та чвар” [285, с. 717]. У 

народі людину-перевертня називають вовкулакою, чим і мотивується 

семантичний компонент “той, що є породженням зла, творінням Сатани”. 

Фаунонім вовк є компонентом багатьох фразеологізмів, у яких 

експлікуються різні концептуальні смисли, здебільшого негативно марковані. 

Наприклад: “той, що символізує жорстокість, кровожерливість” (вовк не такий 

злий, як недобрий; голодний, як вовк), “є ворожим, небезпечним для людини”, 

“асоціюється з лихою людиною” (людина людині – вовк), “символізує 

невдячність” (скільки вовка не годуй, він усе в ліс дивиться), “той, що є хитрим, 

підступним” (старий вовк не лізе до ями). Рідше конотації зміщуються в 

позитивний бік. Зокрема, це демонструє концептуальний смисл “той, що є 

спритним і винахідливим” (вовка ноги годують) (див. додаток Г. 4). 

Втіленням хитрощів і лукавості в образно-символічному уявленні 

українців є концепт “лис” (“лисиця”). В етнолінгвокультурі тварина уособлює 

хитрого, спритного чоловіка, що підтверджує фразеологізм “лисом підшитий – 

хитрий і улесливий” [319, с. 425], а також виступає символом підступності, 
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лицемірства, зловмисності, ненаситності, тому кажуть: “Занадився лис у 

курник, то всі кури повиносить”, “Лис краде, поки бачить” [293, с. 334].  

Зауважимо, що більшої міфологізації набуває саме образ лисиці, який в 

обрядовості слов’ян є “жіночим шлюбним символом, уособленням хитрості” 

[302, с. 115]. Лисицею називають “лукаву, хитру людину, прониру, корисливого 

підлесника” [290, с. 129-130]. Водночас про лиса й лисицю відомо, що вони є 

гарними батьками.  

Певною мірою символізацію образу визначає і рудий колір хутра, що 

нагадує вогонь та зумовлює “зарахування звіра до свити диявола” [286, с. 150]. 

Отже, концепт “лис” у народній культурі об’єктивує такі концептуальні 

смисли: “той, що є хитрим і лукавим”, “підступним і небезпечним”, 

“пожадливим і ненаситним”, “спритним і відважним”, “який втілює вогненну 

символіку”, “уособлює нечисту силу” та “який разом із лисицею є дбайливими 

батьками”. У позиції зіставлення реалізується смисл “той, що асоціюється з 

хитрою, лицемірною людиною” (див. додаток Г. 5). 

Мікроконцептосфера “птахи” в українському етнокультурному просторі 

представлена такими ядерними орнітологічними концептами, як “лелека”, 

“зозуля”, “ворона”, “сорока” та “голуб”. Особливе ставлення наших предків до 

культу птахів можна простежити в усній народній творчості українців, зокрема 

піснях: “Журавлі”, “Летіла зозуля”, “Солов’їне танго”, “Якби я мала крила 

орлині” та ін.  

Основними вербалізаторами концепту “лелека” в україномовному 

просторі є лелека, чорногуз, бусел, бузько (діал.), гайстер (діал.), бушель (діал.), 

жабоїд (діал.), боцюн (діал.), боцян (діал.), дзьобун (діал.) [307, с. 759], в яких 

нерідко експлікуються зовнішні та внутрішні ознаки птаха.  

Згідно з легендою, одному чоловіку Бог дав мішок із гадами, щоб той 

його викинув у море, суворо забороняючи розв’язувати його і заглядати 

всередину. Чоловік із цікавості порушив заборону, і вся нечисть розповзлася по 

землі. У покарання Бог перетворив людину на лелеку, щоб він збирав і 
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знищував гадів, очищаючи від них землю і світ [302, с. 96]. Тому, за народними 

віруваннями, святий обов’язок лелек – знищувати гадів, жаб.  

Водночас в українців із лелекою пов’язані більшою мірою позитивні 

уявлення як про Божого птаха, що символізує щастя, добробут і затишок у домі, 

далеку дорогу. “Вважали щасливою ту родину, на даху хати якої оселяються 

лелеки;… убити лелеку суворо заборонялося: буде посуха або затяжний дощ” 

[293, с. 331–332]. Вірили українці також і в те, що птах приносить до оселі 

немовлят. Своїм прильотом у рідні краї провіщає весну… Якщо ж лелека 

несподівано залишає гніздо в дворі й не повертається до нього, то двір і дім цей 

згодом спорожніють… [285, с. 727].  

Усе це дозволяє окреслити такі смислові компоненти в структурі 

відповідного концепту: “який має характерну зовнішність і поведінку”, 

“оберігає від зла”, “той, що знищує гадів і жаб”, “приносить щастя і затишок у 

дім”, “той, що гніздиться поблизу осель добрих людей”, “який символізує 

прихід весни, оновлення природи”, “той, що виступає провісником нового 

життя, приплоду, врожаю”, “символізує далеку дорогу”, “асоціюється з Божою 

птицею, яку гріх убивати”.  

Звичка лелеки стояти на одній нозі справляє враження гідності, 

задумливості та пильності (чуттєвості) (“той, що є символом медитації і 

споглядання”, “медіатором між поколіннями”). Часто лелека і лелька 

асоціюються із закоханою парою (“який разом із лелькою нагадує подружню 

пару”). Як бачимо, концепт “лелека” у світогляді українців є позитивно 

маркованим, у мові це засвідчують численні паремії на зразок: “Де лелека 

водиться, там щастя родиться”, “Спішу до тебе, як лелека до власного гнізда” 

(див. додаток Г. 6). 

До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” належить і концепт “зозуля”, 

що не має в народній обрядовості такої розгалуженої системи вербалізаторів, як 

попередній, а засвідчений назвами зозуля, зозулиця, зозулька, зигзиця.  

 У слов’ян зозуля вважається “одним із найбільш міфологізованих птахів 

з яскраво вираженою жіночою символікою, пов’язаною з горем, розлукою, 
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смертю і світом мертвих” [302, с. 36]. Про походження зозулі в українській 

міфології існує декілька легенд. Так, в одній із них йдеться про те, що діти не 

слухали своєї матері, яка, не витримавши неповаги, залишила їх і 

перетворилась у зозулю; в іншій – зозулею стала дочка, яка насміхалася з 

матері [289, с. 406].  

У народній поезії та художній літературі зозуля “символізує, з одного 

боку, віщування, провідництво, що визначає межі життя і смерті, щасливого 

або нещасливого кохання, доброго або поганого врожаю тощо, з другого – 

сумну жіночу долю” [124, с. 135]. 

Відтак, основними смислами, представленими в структурі цього 

концептуалізованого образу, є: “та, що асоціюється з матір’ю, котра покинула 

своїх дітей, вічною вдовицею або невдячною дочкою” (супроводжують 

конотації співчуття, жалю, зневаги та осуду), “та, що визначає вік” (як віщий 

птах зозуля пророкує людині кількість літ життя, тому кажуть: “То тобі зозуля 

накувала” [293, с. 251]), “символізує розлуку”, “асоціюється з горем і смутком”, 

“яка, проте, дає надію”, “виступає провісницею долі” та “має характерну 

зовнішність” (див. додаток Г. 7). 

Про ядерний концепт “ворона” відомо, що він вживається на позначення 

“нечистого (диявольського), зловісного птаха, що асоціюється зі смертю” [302, 

с. 434], а “в християнстві асоціюється із самотністю” [295, с. 46]. Ім’я концепту 

ворона експлікує значення “хижий птах із чорним або сірим пір’ям, що живе на 

деревах поблизу населених пунктів” [288, с. 158]. Через чорне забарвлення 

нерідко вважають, що ворона була створена дияволом. Чорний колір практично 

у всіх етнокультурах – це “символ темряви, зла, смерті, диявола, пекла та ін. 

Водночас в езотериці цей колір розглядають як символ первісної мудрості, що 

походить із Прихованого Джерела” [305, с. 72]. Останнім значною мірою 

мотивуються уявлення про цього птаха як мудрого віщуна.  

В. Жайворонок зазначає, що ворона “символізує захланність, 

зажерливість (“Проси у ворони сиру”), зловісне огуджування (“Ворона ніколи 

не каже “куку”, а тільки “кра”), пліткарство (“Ой на мене люди брешуть та й 
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крячуть ворони…”), невдячність (“Годуй ворону, а вона тобі потім очі 

виклює”), безлад, гармидер (“Вороняче гніздо в голові має” – про людину з 

безладними, плутаними думками), самохвальство, пиху (“Крякала ворона, як 

горі летіла, а як долів летіла, то і крила опустила”)…” [293, с. 116].  

На думку В. Кононенка, ворона уособлює в українській етнокультурі 

частіше щось “дурне, погане, недобре, некрасиве…” [124, с. 139]. Недолугість, 

наївність птаха часто стають мотивами для народних казок та деяких малих 

фольклорних жанрів, зокрема прислів’їв, анекдотів. 

Отже, семантику концепту “ворона” в українській етнолінгвокультурі 

визначають такі смисли: “та, що характеризується чорним кольором та 

зловісним криком”, “яка асоціюється зі смертю та нечистою силою”, 

“символізує самотність”, “уособлює первісну мудрість”, “та, що є зажерливою 

та невдячною”, “яка любить пліткувати”, “із вчинків якої насміхаються”, “та, 

що уособлює щось дурне, погане, недобре”. Загалом в уявленнях українців цей 

орнітологічний образ викликає більшою мірою негативні асоціації (див. 

додаток Г. 8). 

Негативні конотації у слов’янській традиції здебільшого супроводжують і 

концепт “сорока”. Насамперед символіка образу в народних уявленнях 

визначається “нечистою природою і демонічними, шкідливими функціями 

птаха, якого часто пов’язують із чортом та відьмою …” [302, с. 125], тоді як у 

християнстві сорока символізує “диявола, розпусту і пихатість” [295, с. 315]. 

Українці вбиту сороку нерідко використовували з охоронною метою, 

наприклад, вішали у стайні, щоб оберегти коней він нечистої сили [289, с. 413]. 

Птаха часто асоціюють із балакучою жінкою або дівчиною. 

Підтвердження цьому знаходимо в записах І. Нечуя-Левицького про те, як “на 

Білій Руси розказують, що на одному весіллі чарівник обернув чоловіків 

вовками, а жінок – сороками” [168, с. 122]. Отже, сорока є символом 

пліткарства, асоціюється з віщуванням новин (“Сорока на хвості принесла”).  



79 

 

 

Спостерігаючи за поведінкою цього птаха, люди також помітили, що він 

любить красти яскраві речі, тому й кажуть: “Гляди, бо сорока вкраде”, є 

об’єктом численних порівнянь на зразок “скрекотить, як сорока” [293, с. 569].  

Як бачимо, семантику концепту “сорока” в українській етнокультурі 

визначають такі смисли: “та, що характеризується специфічною поведінкою 

(асоціюється із шумом, гамором, любить яскраві предмети тощо)”, “має 

прикметну зовнішність”, “спостережлива, допитлива”, “злодійкувата”, “та, що 

має демонічну природу”, “символізує пліткарство, розпусту”, “опудало якої 

служить оберегом”, “та, що асоціюється з балакучою жінкою” (див. додаток 

Г. 9). 

Птахи сімейства воронячих через своє чорне забарвлення часто 

вступають в опозицію зі світлими, як-от голуб. Із концептом “голуб” в 

етнокультурній традиції пов’язані передусім сакральні мотиви. Цього птаха 

нерідко називають Божим, жертовним, він є біблійним символом Святого Духа, 

тому недаремно його зображення можна побачити на стінах храмів. У 

фольклорі відбилися уявлення про те, що “голубам приписується чарівне 

створення світу, про що свідчать варіанти обрядових пісень” [293, с. 142]. У 

загальномовній традиції номен голуб характеризується значенням “птах ряду 

голубоподібних із різнобарвним пір’ям та великим волом” [308, с. 118].  

Голуба вважають символічним птахом у багатьох культурах. На відміну 

від реальної поведінки, “йому приписали ніжний, мирний та спокійний 

характер, що зробило його втіленням м’якості, любові…” [311, с. 337-338]. 

Можливо, тому він став символом миру і спокою.  

Етномовне розуміння образу дає змогу виділити такі смисли в структурі 

відповідного концепту, як: “той, що є символом Святого Духа”, “який брав 

участь у творенні світу”, “той, що символізує мир”, “втілює чистоту, 

непорочність, жертовність”, “є уособленням ніжності, вірності”. Останній 

смисловий компонент певною мірою умотивовує зіставлення голуба і голубки 

із закоханою парою (“той, що разом із голубкою нагадує закохану пару”). 
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Зображеннями голубів рясніє уся весільна атрибутика (рушники, короваї та ін.) 

(див. додаток Г. 10). 

Загалом наші предки символізували багатьох тварин і птахів, вірячи, що 

їхнє життя позначається на житті людей. Так, коли в лісі гинула якась звірина, 

то вважали, що це неодмінно позначиться й поміж людьми добром чи злом, але 

завжди несподіванкою (звідси “щось велике в лісі здохло!”); вірили і в те, що 

чорний звір шкодить людині, бо в ньому сидить біс (коли переходить дорогу чи 

сильно кричить – це погані ознаки) [293, с. 240–241]. Здавна найбільш 

поширені в національному баченні образи тварин ставали фіксованими носіями 

певної людської риси (переважно негативної) і в цьому плані алегоріями: вовк – 

кровожерливості, лисиця – хитрощів, заєць – боягузтва, ведмідь – сили, 

неповороткості, віл – терпеливості, вівця – покірливості, теля – наївності тощо 

[124, с. 148]. Усе це засвідчила концептуалізція фаунонімічних образів. 

Зазначимо, що чимало з них свою полісимволічну природу виявляє саме в 

художніх творах. До таких, зокрема, в текстах Є. Гуцала і М. Вінграновського 

належать концепти “заєць”, “одуд”, “качка”, “гуси” (їх мовна об’єктивація в 

українській етнокультурі представлена в додатках Г. 11, Г. 12, Г. 13, Г. 14). 

Отже, в системі світоглядних координат українців концептосфера 

“фауна” презентована концептами, що є носіями різноманітних 

лінгвокультурологічних смислів. Це засвідчує її давність, підтверджує те, що 

відповідні уявлення про тварин складалися у свідомості українців протягом 

століть, видозмінювалися і зберігалися в народній пам’яті. 

 

2.3. Моделювання концептосфер на позначення рослинних і тваринних 

образів у творах для дітей Є. Гуцала 

 

Глибинні характеристики концептів, за словами В. Кононенка, можна 

простежити, досліджуючи їх у художньому тексті, причому за умови, коли 

автор творів справді є виразником народних сподівань, уявлень тощо [122]. До 

таких по праву належить відомий український письменник Є. Гуцало, з-під пера 
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якого вийшло близько сорока книг. Серед них помітно вирізняються твори для 

дітей. Його книги “Саййора” і “Пролетіли коні” були удостоєні Шевченківської 

премії. Дослідниця його творчості Л. Вороніна в передмові до книги оповідань 

та повістей “Пролетіли коні” слушно зауважує, що “особливе місце у творчості 

Євгена Гуцала займають твори для дітей, героями яких є не лише хлопчики і 

дівчатка, а й лелеки та жайворонки, зайці й білченята, золотоголові соняшники 

і блакитні дзвіночки, а мова творів звучить, як музика, передає пахощі квітів і 

щебетання пташок” [344, с. 10].  

Сам письменник писав, що “дитяча література – це мистецтво адекватне 

реальному світу, реальному буттю-життю, і вже кожен індивідуальний талант 

розв’язує цю проблему по-своєму, кожен хист має свої особливості, свою 

неповторну природу” [71, с. 32]. Хто відкриє хоча б одну книгу Є. Гуцала, той 

відразу зрозуміє, що його “індивідуальний талант” – це вміння змальовувати 

навколишній світ, поєднуючи в єдине ціле рослини, тварини та людей.  

Н. Резніченко у статті “Дитяча психологія у творах Є. Гуцала” зазначає: 

“Опис природи – це пряма паралель до роздумів дитини, її психологічного 

стану. Через розкриття краси навколишнього світу, його звуків, кольорів, 

запахів зримо постають відчуття, мислення, переживання героя. Природа в 

письменника допомагає по-справжньому замислитися над філософією життя, 

його вічними проблемами” [198, с. 250].  

Мальовничі описи природи допомагають дітям поринути в казковий світ 

флори і фауни. Як зауважує І. Дзюба, “естетичний центр більшості оповідань 

письменника – живе співвідношення між людиною і природою, поглиблене 

сприймання природи людиною в особливому емоційному стані й розкриття 

самого стану через таке сприймання” [78, с. 61].  

Частіше прозу Є. Гуцала досліджували в літературознавчому плані 

(Л. Вороніна, І. Дзюба, Н. Резніченко, М. Слабошпицький). З-поміж 

лінгвістичних розвідок, присвячених творчості письменника, привертає увагу 

монографія С. Шуляк “Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті 
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Є. Гуцала” [262, с. 32–65], в якій дослідниця серед інших розглядає лексико-

тематичні парадигми флори і фауни.  

У нашій роботі рослинні і тваринні образи тлумачимо як концепти, 

сукупності яких формують відповідні концептосфери – флори і фауни. Кожна, 

у свою чергу, складається з мікроконцептосфер, структури яких визначають 

ядро і периферія. 

При встановленні ядерних концептів у художніх творах для дітей 

Є. Гуцала та М. Вінграновського зважаємо на: а) чисельність контекстів, у яких 

експлікуються імена флористичних і фаунонімічних концептів; б) їхню 

семантико-когнітивну багатогранність; в) ступінь активності в переосмисленні 

етнокультурних значень; г) ідейну навантаженість відповідних образів у 

досліджуваних текстах; д) розгалуженість їхніх номінативних полів; е) ступінь 

розвиненості інтенсіоналу, авторські конотації.  

У концептосфері “флора” в дитячій прозі Є. Гуцала, як і в українській 

етнокультурі, чітко окреслюється дві мікроконцептосфери – “дерева” і 

“трав’янисті рослини”. До першої належать концепти на позначення дерев, 

кущів та чагарників, мікроконцептосферу “трав’янисті рослини” формують 

концептуалізовані образи трав, квітів та злакових культур. З огляду на вище 

вказані критерії, ядерними концептуалізованими образами в них є “дуб”, 

“яблуня”, “груша”, “калина”, з одного боку, та “соняшник”, “жито”, “мак” і 

“бур’ян” – з іншого. Усі вони широко представлені і в українській етнічній 

картині світу, де характеризуються численними символічними значеннями, 

наприклад: “дуб” (І журавлям, і гречкам, і кропив’янкам дуб устигав щось 

повідати про своє життя [248, с. 104]); “яблуня” (А яблуні по-всякому: та 

журиться безтурботно, та немов тішиться, але й не забуває про скору зиму; 

а та стоїть гідно і поважно, ні з ким не перемовляється, ні про що, здається, і 

не думає [344, с. 26]); “груша” (Груші – коричневі та мідянисті – наче аж 

байдужі до всього [344, с. 26]); “калина” (Зелене листячко в’яне, всихає, а ягоди 

починають горіти ще яскравіше, ще густіше, наче кров калини достигає, 

набираючи буйної, палкої снаги… [348, с. 88]); “соняшник” (Тепер, коли його 
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[хлопця] не було, він мені ще більше здавався схожим на соняшник – 

тонкостеблий з напіврозквітлими пелюстками, які завтра-післязавтра 

розгоряться, заполум’яніють [344, с. 351]); “жито” (Хвилі достиглого жита 

важко бігли повз них… [348, с. 39]); “мак” (Ось Саййора стоїть із бабою 

Степанидою на городі серед розквітлих маків, і її плаття схоже на велику 

квітку маку… [348, с. 189]) та “бур’ян” (Вона [лисиця] клубком рудого полум’я, 

стелилася над самісінькими бур’янами, які, здавалося, ось-ось почнуть 

палахкотіти [348, с. 175]) (див. додаток Д). 

Щодо концепту “бур’ян”, то, на думку В. Жайворонка, це збірний образ 

усіх шкідників культурних рослин таких, як терен, будяк, кропива, полин та ін, 

що символізує “запустіння, занедбання” [293, с. 61]. Синонімами до 

вербалізатора бур’ян в українській мові є: плевели (мн., книжн., заст.), хопта 

(діал.), лабуз (діал.), лабузиння (діал.) [308, с. 108].  

У Біблії образи бур’янів використовують для алегоричного відображення 

негативних якостей людини, зокрема безгосподарності, безграмотності та ін. 

[306, с. 37]. Інколи бур’яном “називають людей, що завдають шкоди іншим...” 

[124, с. 128]. Загалом концепт більшою мірою негативно маркований, оскільки 

поняття, презентоване ним, уособлює все чуже, шкідливе, вороже для народу, 

що приглушує, вбиває, шкодить.  

Водночас він акумулював смисли, пов’язані з розумінням корисних 

властивостей рослини (її лікувальних можливостей, оберегових функцій тощо). 

Цим пояснюємо амбівалентну природу вказаного концепту в українській 

етнокультурі (див. додаток Б. 14). Зазначимо, що вона помітно видозмінюється 

у Гуцалових творах для дітей, де відповідний концептуалізований образ нерідко 

розкривається через сприйняття дитини. 

У свій час І. Франко в передмові до збірки казок “Коли ще звірі 

говорили” писав: “Бажаючи вибрати для наших дітей книжечку щонайкращих 

казок різних часів і народів, я зупинився поперед усього на тих, де оповідається 

про самих звірів. Вони найбільше відповідають смакові дітей від 6 до 12 років, 

заставляють їх сміятися і думати, розбуджують їх цікавість та увагу до явищ 
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природи, але не розбуркують молоду фантазію дивоглядними образами 

заклятих замків, царів, розбійників, драконів та демонів, не тривожать 

молодого чуття страшними, трагічними пригодами та незрозумілими для дітей 

відносинами обох полів. Я бажав би, щоб наші діти в інтересі здорового і 

морального розвою якнайдовше витали фантазією в тім світі простих 

характерів і простих відносин, у світі, де все видно, ясно і симпатії не 

потребують ділитися. Відси вони винесуть перші і міцні основи замилування до 

чесноти, правдомовности і справедливости, а надто любов до природи... ” [245, 

с. 508–509]. Усім цим настановам відповідають твори для дітей Є. Гуцала, в 

яких головними персонажами виступають тварини.  

Відповідно концептуалізовані в мові, фаунонімічні образи моделюють 

концептосферу, що об’єднала анімалістичні та орнітологічні концепти. 

Сукупність перших визначає мікроконцептосферу “тварини”, других – 

мікроконцептосферу “птахи”. Ядерними в мікроконцептосфері “тварини” є 

мовно-ментальні одиниці, що репрезентують хижих і свійських тварин, а саме: 

“кінь” (– Хіба це кінь, – мовив порівнявшись із вами. – Який там у нього норов! 

Нема ніякого норову [353, с. 172]); “корова” (О-о, – кепкували веселі гості, – 

може б, ви їй телятко подарували? Воно виросло б, то дитина з коровою 

гралася б [353, с. 109]); “лис” (Думаєш, чого ми сюди прийшли? Щоб ти, 

Саййоро, теж познайомилася з лисом [353, с. 196]) і “заєць” (Сірий заєць любив 

весну за те, що з настанням теплих днів для нього рідною хатою ставав увесь 

білий світ… [348, с. 171]). До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” належать 

концепти на позначення свійських і диких птахів, як-от: “лелека” (Й линув 

лелека – чи не баби Степаниди лелека наглядає за Саййорою, щоб із нею нічого 

не трапилось? [348, с. 194]); “зозуля” (Ти мимоволі хочеш натрапити на 

зозулю, що сидить на тракторі й співає… [348, с. 214]); “одуд” (Одуд слухав і, 

здається, був щиро вдячний Андрійкові за обнадійливі слова [348, с. 123]) та 

“качка” (А крячки, хоч і шугнули тінями, але на гострих крилах прихопили 

вістку про те, як із сторіччя в сторіччя вмирали перед дубом, як скроплювали 

його кров’ю… [348, с. 104]) (див. додаток Ж). Усі вони широко представлені і в 
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українській етнічній картині світу, проте деякі з них особливого смислового 

навантаження набувають саме в дитячій прозі Є. Гуцала, зокрема такі, як 

“заєць”, “одуд” і “качка”. 

Із концептом “заєць” пов’язана передусім експлікація зовнішніх ознак 

тварини – “маленький”, “пухнастий”, “білий” [302, с. 287]. У народних 

уявленнях заєць часто пов’язаний із чортом, нечистою силою та служить їй, 

уособлює боягузтво, метушливість [124, с. 151]. Тоді як у християнстві 

уособлює “плодючість і хтивість. Білий заєць біля ніг Діви Марії демонструє 

тріумф над хтивістю. Беззахисність зайця символізує тих, хто довірився 

Христу” [295, с. 97]. У замовляннях українців об’єктивація цього образу 

засвідчує серединний простір: “Заєць у полі, а риба в морі, місяць на небі: коли 

будуть три брати вкупі гуляти, то тоді в мене будуть зуби боліти” [243, с. 74].  

В українській мові існує ряд синонімів до слова заєць: вухань (розм.), 

куций (розм.), куцохвостий (розм.), косоокий (розм.), сплюх (діал.) [307, с. 526], 

в яких, як бачимо, експлікуються зовнішні ознаки тварини. 

В. Жайворонок звертає увагу на те, що заєць відіграє важливу роль також 

у світобаченні дітей. Відомо, що Зайчик-Побігайчик – традиційний герой 

народної казки, де реалізуються уявлення про нього як дуже прудкого та 

кмітливого, що перемагає у двобої вовка і лисицю [293, с. 232]. Розглянуті 

характеристики дають змогу встановити семантику концептуалізованого образу 

зайця в українській етнічній картині світу (див. додаток Г. 11).  

Щодо концепту “одуд”, то свою лінгвокогнітивну природу він виявляє 

саме в дитячій прозі Є. Гуцала, де помітно видозмінює свою семантику, 

зазнаючи авторського переосмислення. Так, якщо у світовій традиції одудів 

характеризує дбайливе ставлення до батьків (У книзі “Фізіологус” птахи так 

звертаються до своїх батьків: “Як ви нас ростили, коли ми були маленькими, і 

до своєї старості турбувалися про нас і годували, так і ми з вами поступимо” 

[286, с. 275]), а в українській – їх вважають нечистими, яких потрібно уникати і 

які асоціюються з неприємним запахом: “Ах ти, удуде смердючий” [299, с. 418], 

то в Є. Гуцала одуд – це передусім вірний друг дитини.  
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Українській мові властиві такі діалектні назви на позначення цього птаха, 

як вудвуд, вудко, худко, худотут, одітут. В. Жайворонок зазначає, що оскільки 

одуд вважався “нечистим” птахом, то в народі його ще називали смердюха, 

смердюх, воняк, гидко [293, с. 413]. Також науковець подає низку прикмет, 

пов’язаних із цим птахом: “Стук одуда в кут хати – смерть, у вікно чи двері – на 

мороз або дощ; крик одуда “Худо тут, худо тут!” пророкує неврожай, а крик 

“Буду тут, буду тут!” – урожай” [293, с. 413]. Усе це визначає семантику 

концепту “одуд” в українському етнокультурному просторі (див. додаток Г. 12). 

До ядерних у Гуцалових текстах належить і концепт “качка”, що є 

полісимволічним і полісемантичним також і в українській етнолінгвокультурі. 

Синонімами до номена качка в мові є крячка (розм.), маґерка (діал.), вутя 

(діал.), вутка (діал.), тася (дит.), таська (дит.), свищ, свіязь, чернь, чернюк 

(дикий птах цієї породи), крижень, крижак (діал.), кряква (діал., великий дикий 

птах), чирка, чирак (малий дикий птах), шилохвіст (розм.) [307, с. 664].  

У слов’ян качка вважається першоптахом, що засвідчують міфи, 

замовляння, колядки. “У міфах про створення світу дві сили, які творили світ – 

Бог і сатана – плавають у космічних водах у подобі качок чи каченят (біле і 

чорне)” [311, с. 342]. Загалом низка символічних значень, пов’язаних з 

образами качки і качура, у міфопоетичній традиції помітно варіюється. Пор.: 

“які символізують союз закоханих, взаємну повагу, вірність” [295, с. 343] або 

виступають символом домосідства, забарності, що підтверджують 

фразеологізми сидіти крячкою, хай тебе качка копне [319, с. 801]. Хоч 

Є. Гуцало також звертає увагу на качину вірність, відданість своєму потомству, 

проте у його творах птахи виступають передусім об’єктом зацікавлення дітей і 

сприймаються саме через призму їхнього світовідчуття (семантика цього 

концепту в українській етнолінгвокультурі представлена в додатку Г. 13). 

Загалом рослинний і тваринний світ у прозі Є. Гуцала об’єктивується 

передусім за допомогою тих концептів, що конотують захоплення, радість, 

співчуття та реалізують уявлення, пропущені крізь призму дитячого 

світосприйняття. Світ, відображений у прозових творах для дітей, залежить 
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також від індивідуального мовостилю письменника, який, за словами С. Шуляк, 

“за допомогою рідної мови зумів пізнати самого себе як творця й осмислити 

навколишній світ” [262, с. 24]. З’ясувати особливості авторського світобачення, 

зрозуміти світовідчуття письменника можна, проаналізувавши окреслені 

концептосфери в дитячій прозі Є. Гуцала.  

 

2.4. Структурування концептосфер на позначення флори і фауни у 

прозових текстах для дітей М. Вінграновського 

 

Особливе зацікавлення у дослідників завжди викликають концепти і 

концептосфери, що реалізуються в художніх творах та виявляють характерні 

риси національного менталітету. До таких належать і флористичні та 

фаунонімічні концепти у творах для дітей М. Вінграновського. У дитячій прозі 

письменник часто звертався до природи, змалювання якої надавало його 

оповіданням та повістям реалістичності та емоційності.  

Дебютував М. Вінграновський як автор поетичних текстів, залишивши у 

спадок незрівнянну поезію, що стала предметом дослідження як 

літературознавців, так і мовознавців. Його прозові твори з’являються, коли уже 

всі захоплено не лише читають, а й цитують його вірші. Тому тодішній 

літературній критиці, як зазначає Т. Салига, “серйозно” аналізувати прозові 

твори М. Вінграновського начеб “заважав” його поетичний доробок. Дослідник 

робить висновок, що “поетова проза в якійсь мірі сприймалась як щось побічне 

в його творчій практиці. Навіть при високих оцінках його прозових речей 

критика дивилась на них через поезію, переважно як на “прозу поета”, до якої, 

мовляв, треба ставитись із певною поблажливістю” [204, с. 135]. Натомість 

В. Базилевський, навпаки, стверджує, що “ключ до поезії Вінграновського – це 

його проза”, розгортаючи цю думку так: “Проза Вінграновського – то теж його 

поезія. Різниця тільки в графіці” [10, с. 325].  

Важливий пласт у прозовій спадщині М. Вінграновського становлять 

повісті та оповідання для дітей: “Колоритні, точні на слово вони зворушують 
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якимось особливим проникненням у світ стосунків людини й природи, 

трепетною розмовою поета-прозаїка в одній особі з усім живим, наділеним 

власною вдачею, голосом, талантом” [235, с. 42–43]. “Дитина в них повинна 

знаходити своє, дорослі своє. План, призначений у дитячій книжці для 

дорослого, має стати своєрідним містком до дитини, який допоможе дорослому 

зрозуміти дитячу психологію” [214, с. 177]. 

У цьому корпусі художніх текстів, за словами Л. Собчук, “домінує 

“органіка” художньо-образного мислення, яке все-таки інспірувалося не 

умовно-фантастичним книжно-вичитаним комбінаторним плетивом мотивів, 

запозичень інтертекстуальних штукарств, а цілком природніх національно-

ментальних утворень. У його підґрунті лежить асоціативний ресурс української 

культури. Промовисто це демонструють новели М. Вінграновського 

“Гусенятко” та “Скриня” [225, с. 79].  

Основною темою дитячої прози М. Вінграновського є діти в роки війни та 

повоєнний час. Автор відмовляється від традиційних описів подій війни, 

натомість на їхньому тлі намагається передати співжиття людини (дитини) і 

природи. В. Кизилова зазначає: “Спираючись на традиції психологізму 

класичної літератури (В. Винниченко, О. Довженко, І. Нечуй-Левицький, 

І. Франко та ін.), М. Вінграновський зазирнув у внутрішню сутність людини, … 

яка сповнює природу своїми переживаннями й одухотвореністю, водночас 

любов до усього живого, прагнення героя допомогти вижити маленькому 

теляткові в роки поневірянь наснажують адресата почуттям любові до всього 

живого” [109, с. 24].  

Своєю щирістю, розумінням дитячої психології твори письменника для 

дітей зачаровують не лише читачів, а й привертають увагу літературознавців 

(О. Климчук, Н. Лівіцька, Т. Салига, М. Слабошпицький, Л. Собчук, 

Л. Тарнашинська) та мовознавців (Т. Беценко, Л. Гливінська, Н. Данилюк, 

С. Єрмоленко, В. Калашник, І. Коломієць, О. Маленко, Н. Сологуб).  

Для нас науковий інтерес становлять передусім розвідки, присвячені 

аналізу мовних особливостей художніх текстів письменника. Зауважимо, що 
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частіше мовознавці зосереджують увагу на дослідженні лексики, зокрема 

індивідуально-авторських новотворів. Мовне новаторство М. Вінграновського, 

за словами Л. Гливінської, ілюструють “високоекспресивні складні номінації, 

уведені в контекст з ідейно-естетичною метою – підкреслити унікальність і 

цінність кожної миті життя, надати буденному неповторності, актуалізуючи в 

слові якості, досі не іменовані” [49, с. 115]. Як зазначає Г. Вокальчук, 

експериментуючи зі словом, автор активно створював складні найменування – 

юкстапозити. У його лексиконі є чимало як оригінальних, так і традиційних 

фольклорних одиниць, наприклад: любов-лелека, вітер-лист, кремінь-дуб та ін. 

[36, с. 22].  

Важливим чинником концептуалізації художнього світу 

М. Вінграновського, на думку В. Калашника, є оказіоналізми. “Оказіональне 

словотворення письменника відзначається структурно-стилістичним розмаїттям 

та багатством виразових і оцінних конотацій. Це насамперед оригінальні 

утворення демінутивного характеру: зоренятко, хмаренятко, стеженятко і 

т. ін.” [102, с. 203–204].  

У. Міщук звертає увагу на високу частотність використання 

письменником власних назв. “Етнокультурне сприйняття дійсності 

М. Вінграновським часто породжує несподівані асоціації, закорінені в 

національній традиції. Олюднений простір, без якого поет не мислить себе, на 

вербально-семантичному рівні здебільшого репрезентований власними 

назвами – українськими ойконімами” [160, с. 46].  

В. Калашник, досліджуючи особливості вживання письменником 

фразеологізмів, робить висновок про те, що “автор залучає фразеологію до 

описів та характеристики подій і героїв, зокрема в малій прозі, головним чином 

задля семантичного збагачення та посилення експресивних властивостей сталих 

сполук...” [102, с. 217–218].  

Стилістичну роль індивідуально-авторських тропеїчних засобів (епітетів, 

метафор, порівнянь) у творах для дітей М. Вінграновського відстежувала 

Н. Сологуб. Дослідниця наводить такі приклади різних мовностилістичних 
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засобів: золотими мандаринами між зорями пропливали супутники; сірий степ 

з вовнистими хмарами над собою лежав у Сіроманця перед лапами; песик 

стоїть худий і нещасний, як обідране голодне циганча тощо [227, с. 16–17].  

Часто науковці у своїх розвідках акцентують увагу на якомусь одному 

мовно-виражальному засобі. Так, порівняння, передусім індивідуально-

авторські, за допомогою яких у художній текст уводяться “бінарні опозиції 

образів персонажів тварин і людей”, досліджувала Н. Трефяк, зауважуючи, що 

у творах для дітей “поєднуються два різновекторні світи. Перший можемо 

окреслити відомим фольклорним зачином “коли ще звірі говорили”, другий – 

це світ сучасності з винаходами науково-технічного прогресу загалом і 

розвитком кіномистецтва зокрема” [242, с. 185–186]. 

І. Береза аналізує персоніфікації, що відображають тісний зв’язок між 

живою і неживою природою. Так, наприклад, персонаж повісті “Первінка” 

Миколка з хазяйновитим інтересом і водночас із дитячою допитливістю оглядає 

ранньою весною дерева в саду, сприймаючи їх олюднено: В сіро-блакитних 

тілах яблунь вже говорила весна, не голосно, а говорила. Яблуні наче 

прислухалися до самих себе… [13, с. 5].  

Загалом мова прози М. Вінграновського – одна з неповторних сторінок 

української художньої мови. За словами українського кінорежисера П. Щириці, 

вона “створює ауру дивовижної музики, що відлунює в тобі і бринить 

повсякчас досконалим суцвіттям мови, кодом національної краси і сили, 

дотепністю й правдоподібністю нестримної фантазії – власне звучанням 

української землі” [264, с. 10]. 

Однією із найсуттєвіших ознак дитячої прози М. Вінграновського є 

поетизація світу. Поетично схоплені реалії письменник начеб приміряє до 

життя. Світ природи існує не поза сприйняттям людини, а тільки в її свідомості, 

цей світ олюднений, живий, наділений своєю загадковою душею, своєю 

специфічною свідомістю. Помітне місце в ньому займають коцептуалізовані 

рослинні і тваринні образи, що формують відповідно дві концептосфери – 

“флора” і “фауна”. 
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Специфіку концептосфери “флора” у творах М. Вінграновського визначає 

те, що в ній окреслюється не дві, а три мікроконцептосфери – “дерева”, 

“трав’янисті рослини” і “назви городини”. До першої належать концепти на 

позначення дерев, передусім такі, як: “дуб” (Ми тут кожен горбик обчовгали 

своїми животиками і на кожному дубі в дозорі сиділи [323, с. 297]); “берест” 

(Мені й самому дивно, чого це раптом став берестом і чому саме берестом, а 

не іншою деревиною [323, с. 322]); “груша” (То цвіла мені груша на останньому 

цвіті зими [323, с. 310]). Мікроконцептосфера “трав’янисті рослини” об’єднала 

концептуалізовані образи квітів і трав (бур’янів), ядерним з-поміж яких у 

досліджуваних творах є “очерет” (З мідного очерету на срібне кодимське плесо 

висунувся чорний ніс каюка… [323, с. 341]); “кульбаба” (Маня з жовтою 

кульбабою в губах з того лисячого боку озера дивиться на тебе і стоїть [323, 

с. 184]) і “будяк” (… довгов’язому будяку збили в траву його малинову квітку… 

[323, с. 13]). Мікроконцептосферу “назви городини” формують концепти на 

позначення технічних культур та рослин, вирощених на баштані. Серед них 

ядерними є “буряк” і “кавун”, імена яких представлені в численних контекстах, 

а їхня семантика засвідчує індивідуально-авторські уподобання письменника: 

Хай живе Всесвітній День Буряка! [323, с. 37]; Ось він [кавун] лежить у 

темній товстостеблій мушійці, що своїми коричневими качалочками 

чіпляється і пристає до штанів... [323, с. 107] (див. додаток К). 

Концепти “дуб”, “груша”, “очерет” у роботі тлумачили як ядерні в 

українській етнолінгвокультурі і вже розглядали докладно раніше. Водночас 

дослідники міфопоетичного звертають увагу й на етнокультурну специфіку 

таких рослинних образів, як берест, кульбаба, будяк. Щодо буряка й кавуна, то 

вони символізуються рідше, набуваючи певних міфопоетичних смислів саме в 

художніх текстах М. Вінграновського.  

Отже, до ядерних у мікроконцептосфері “дерева” належить концепт 

“берест”, що позначає дерево з родини ільмових, яке має характерне крилате 

насіння і досягає 30 м висоти [291, с. 115]. В українській мові відомі також 

назви в’яз, карагач. Передусім берест мислиться як символ гідності, стійкості, 
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міцності духу. “Його висота і широко розкинуте гілля уособлюють джерела 

сили та опору, яким є Святе Письмо для віруючих” [295, с. 50]. Це дозволяє 

виокремити такі індивідуальні смисли в структурі відповідного концепту: “той, 

що є сакральним деревом”, “високим та міцним”, “символізує гідність, 

достоїнство”, “який уособлює силу та опір” (див. додаток Б. 13). 

Сакральна природа характеризує і концепт “кульбаба” зі сфери 

“трав’янисті рослини”. У народній традиції відомі ще такі його назви, як 

молочай, подуйчики, сліпота [289, с. 435]. Рослина привертає увагу своєю 

жовтою квіткою, ціниться лікувальними властивостями, тому широко 

використовується в народній медицині, наприклад: “Салати з молодого листя 

вживали як сечогінний, жовчогінний, відхаркувальний та кровоочисний засіб” 

[311, с. 412]. Крім того, квіти і листя кульбаби здавна наділяють магічними 

властивостями [293, с. 319]. Отже, в українській етнокультурі цей концепт 

об’єктивує такі смисли: “та, що є сакральною рослиною”, “яка має лікувальні 

властивості”, “та, що вирізняється жовтим кольором”, “яка характеризується 

магічною силою”, “асоціюється із сонцем” (див. додаток Б. 15). 

Перевагу негативних конотацій над позитивними демонструє концепт 

“будяк”, номенами якого в слов’янському культурному просторі є чортополох, 

колючка, колючнік, бодак, бодяк, бодлак, будяк, татарник, жидівське крісло, 

дід, дядок, дідовник, страхополох [302, с. 527–528], що вживаються на 

позначення “колючого трав’янистого бур’яну рослини складноцвітих” [309, 

с. 671]. 

У народній традиції рослина виступає символом безгосподарності, 

непридатності ні до чого, в її заростях водиться нечиста сила [293, с 57]. У 

християнстві колючки будяка символізують “муки Христа, а також гріх, земні 

печаль і зло, що зазіхають на доброчесність” [295, с. 370]. Для українців 

рослина виступає одночасно оберегом і відлякувальним засобом, нею 

“проганяли злі сили, оберігали домашню худобу, стримували дівоче кохання” 

[289, с. 446]. Отже, концепт “будяк” в українській етнічній картині світу 

характеризується такими концептуальними смислами: “той, що асоціюється з 
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безгосподарністю”, “служить оберегом”, “асоціюється з гріхом і злом”, 

“символізує непридатність”, “є локусом для нечистої сили”, “той, з яким треба 

боротися”, “небезпечний для людини” (див. додаток Б. 16). 

Як ядерний у текстах М. Вінграновського позиціонує себе концепт 

“буряк”. Рослину почали культивувати в Київській Русі ще у Х–ХІ ст., де вона 

була відома як овочеволистова і лікарська. А в 40-х рр. ХІХ ст. в смузі 

лісостепу українці почали інтенсивно вирощувати цукровий буряк [291, с. 196]. 

Ймовірно, вже тоді існували звичаї, що були пов’язані з цією рослиною. До 

призабутих народних звичаїв належить “перегоня” на буряках. Коли буряки 

полють, то після роботи дівчата і хлопці водять “перегоню”. Нею виступає 

дівчина, вся до ніг обмотана червоними поясами. “Вона йде попереду з квіткою 

в руках й усе кланяється. Коло неї йде парубок, що зветься “козаком”,… то 

наче її, “перегоні”, муж. Пан їм платить за роботу, а тоді вони розходяться” [46, 

с. 331–332].  

Також буряк згадується в українських народних піснях, наприклад: 

“Червоні буряки, Зеленая гичка, Сватай мене, мужичок, Хоч я невеличка”. 

Загалом структуру концепту “буряк” в українському етнокультурному просторі 

характеризують такі семантичні компоненти: “той, що є важливою технічною 

культурою для українців”, “корисний для людей і тварин”, “який має лікувальні 

властивості”, “пов’язаний із народними звичаями”, “той, що асоціюється з 

дівчиною” (див. додаток Б. 17). 

Концепт “кавун” уживається на позначення баштанної рослини з 

круглими соковитими плодами, які споживають і тварини, і люди. Уявлення 

про нього об’єктивуються в усній народній творчості, наприклад: Ой ти ходиш 

по горі, а я по долині, ой ти садиш кавуни, а я дині (пісня) [293, с. 266]. Також 

відомою є українська народна дитяча гра “На баштані”, де діти удають, ніби 

рвуть дідові кавуни, а він їх ловить. Зазначимо, що в інших народів, наприклад 

Південно-Східної Азії, через велику кількість зернят, які знаходяться всередині 

кавуна, його вважають символом родючості. Звідси і значення в’єтнамського 

весільного звичаю – дарувати нареченій і нареченому зерна кавуна [314, с. 16]. 
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Семантику концепту “кавун” в українському етнолінгвокультурному просторі 

визначають смисли: “той, що має великі соковиті плоди, поживні для людей і 

тварин”, “який росте на баштані”, “той, що асоціюється з народною дитячою 

грою” (див. додаток Б. 18). 

Моделювання концептосфери “фауна” у творах для дітей 

М. Вінграновського засвідчило, що, як і в українській народній традиції, так і в 

художніх текстах Є. Гуцала, її формують дві мікроконцептосфери – “тварини” і 

“птахи”. Ядерними в першій є концепти на позначення свійських та диких 

тварин, а саме: “кінь” (Задрімала й Манюня… як і кожен при силі кінь, до 

старості літ вона спатиме на ногах… [323, с. 10]); “корова” (Так вони і 

трусилися з коровою на спорожнілому базарі… [323, с. 150]); “собака” (Біля 

криниці лежав отой самий степовий собацюра і, ледве котра з жінок 

наближалася з відрами до криниці, шкірив зуби й гарчав [323, с. 159]); “вовк” 

(Уночі прийшла осінь, і вовк хмукнув сизий листок ожини, хмукнув і сказав: 

“Ого-го!” [323, с. 61]). До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” належать 

концепти “лелека” (Це вже я добре помітив, що цілу весну і літо наш лелека 

спить на одній нозі [323, с. 328]); “сорока” (Так само і по-державному 

споглядала дідка сорока… [323, с. 53]); “ворона” (Тоді залетіла одна ворона, 

друга, політали низько над вовком, подивились на вишкірені його зуби [323, 

с. 86]) і “гуси” (– Ну ти глянь на нашого цього вилупка [сабака]: криве, ледаче, 

гуси його скубуть! [323, с. 68]) (див. додаток М). Усі вказані фаунонімічні 

концепти є полісемантичними і полісимволічними в українській етнічній 

картині світу та всі, за винятком концепту “гуси”, тлумачилися нами як ядерні.  

Гуску вважають птахом благословенним, бо, “коли Господь народився, 

вона прикривала його соломою, щоб зігріти” [311, с. 338]. Із цим, ймовірно, 

пов’язаний звичай зустрічати перших весняних гусей, підкидаючи їм уверх 

солому, зі словами: “Гуси, гуси, нате вам на гніздечко і на здоров’ячко, а нам на 

тепло!”. Потім солому збирали і клали в гнізда під яйця [302, с. 573]. 

В. Жайворонок звертає увагу на те, як за поведінкою гусей визначають погоду 

та як вони “фігурують у дівочих ворожіннях” [293, с. 162]. 
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Вважається, що одомашнення гусей відбулося ще в Єгипті раннього 

періоду [286, с. 65]. Люди спочатку почали на них полювати, потім 

використовували їхній пух, відгодовували на м’ясо, тому й можна назвати цих 

птахів жертовними. Гусак у міфопоетичній традиції символізує “пильність, 

балакучість, любов, щастя у шлюбі, вірність,…є знаком свободи, освіченості і, 

завдяки сезонним перельотам, символом осені та весни” [314, с. 69]. Гуска є 

символом “сімейного затишку, спокою, хоч і вважається незграбним і дещо 

пришелепкуватим птахом” [311, 339]. Також відомі легенди про появу нечистої 

сили місячної ночі у вигляді цього птаха. Подобу гусака (гуски) може приймати 

дух, який приносить своєму господарю багатство, а може і відьма у 

Вальпургієву ніч. Вірили і в те, що гуси все літо живуть під наглядом водяника 

[289, с. 403]. Зважаючи на символіку образу, визначаємо семантику концепту і 

подаємо її в додатках (див. додаток Г. 14). 

Отже, у прозових творах для дітей М. Вінграновського рослинні і 

тваринні образи є важливими сюжетними компонентами. Вони демонструють 

глибинну етнокультурну орієнтацію письменника. Тому більшість із 

проаналізованих ядерних флористичнх і фаунонімічних концептів корелює з 

етнокультурними, і лише вибір деяких із них можна пояснити індивідуально-

авторськими уподобаннями (“буряк”, “кавун”). М. Вінграновського хвилює не 

стільки “зовнішня” краса природи, скільки її так звана “внутрішня сутність”, 

зокрема те, як вона відтворюється у свідомості дитини, які почуття й думки 

викликає, як впливає на її поведінку.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

У другому розділі розглянуто специфіку мовної об’єктивації 

концептосфер “флора” і “фауна” в українському етнокультурному просторі, 

змодельовано відповідні концептосфери у творах для дітей Є. Гуцала й 

М. Вінграновського, виявлено ядерні концепти з рослинної і тваринної сфер в 

українській етнолінгвокультурі та індивідуально-авторській мовотворчості. 
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Основними критеріями виділення ядерних концептів слугували передусім 

такі чинники: частотність згадок про відповідне поняття в різних 

лексикографічних працях та художніх текстах, його значущість в етнічній та 

авторській картинах світу, семантико-когнітивна багатогранність 

концептуалізованого образу, полісимволічність, оцінна маркованість.  

Дослідивши етнокультурні, міфологічні, лінгвістичні та інші джерела, 

встановили, що концептуалізовані образи рослин і тварин в етнічній картині 

світу українців формують відповідно дві концептосфери – флори і фауни, 

кожна з яких включає мікроконцептосфери. 

Так, у межах концептосфери “флора”, що охоплює концептуальні одиниці 

на позначення дерев, кущів, квітів, злакових культур, розмежовуємо дві 

мікроконцептосфери – “дерева” і “трав’янисті рослини”. Ядерними в першій 

виступають концепти “дерево”, “дуб”, “калина”, “верба”, “груша” та “яблуня”, 

в другій – “квітка”, “барвінок”, “мак”, “соняшник”, “жито” та “очерет”. В 

українській народній культурі вони є полісемантичними та оцінно 

маркованими. Здебільшого це амбівалентні концепти, хоча в одних 

переважають позитивно конотовані смисли (“дуб”, “соняшник”), а в інших – 

негативно забарвлені (“очерет”). 

Щодо концептосфери “фауна”, то в народній традиції вона представлена 

анімалістичними та орнітологічними концептами, репрезентуючи дві 

мікроконцептосфери – “тварини” і “птахи”. До ядерних у першій із них 

належать концепти “кінь”, “корова”, “собака” та “вовк” і “лис”, а друга 

представлена концептуальними одиницями “лелека”, “зозуля”, “ворона”, 

“сорока” і “голуб”. Як і флористичні концепти, фаунонімічні є також 

багатозначними і характеризуються різним оцінним забарвленням. 

Встановлено, що більшою мірою позитивні конотації супроводжують концепти 

“кінь”, “корова”, “лелека”, “голуб”, а негативні – такі, як “вовк” чи “ворона”. 

Усі вказані концептуальні одиниці об’єктивують численні 

лінгвокультурологічні смисли, які протягом століть трансформувалися, 

доповнювалися новими семантичними відтінками.  
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Моделювання концептосфер флори і фауни в дитячій прозі Є. Гуцала 

показало, що, як і в українській етнічній картині світу, вони включають по дві 

мікроконцептосфери. Зокрема, рослинні концептуалізовані образи входять до 

мікроконцептосфер “дерева” (“дуб”, “яблуня”, “груша”, “калина”) і 

“трав’янисті рослини” (“соняшник”, “жито”, “мак”, “бур’ян”), відповідно 

анімалістичні концепти утворюють мікроконцептосферу “тварини” (“кінь”, 

“корова”, “лис”, “заєць”), а орнітологічні – мікроконцептосферу “птахи” 

(“лелека”, “зозуля”, “одуд”, “качка”). Більшість із вказаних концептів належить 

до ядерних і в етнокультурі українців, проте в дитячій прозі вони помітно 

видозмінюють свою семантику, набуваючи нових конотацій.  

У творах для дітей М. Вінграновського флористичні концепти формують 

не дві, а три мікроконцептосфери – “дерева”, “трав’янисті рослини” і “назви 

городини”. Ядерними в першій є концепти “дуб”, “груша”, “берест”, другій – 

“очерет”, “кульбаба”, “будяк”, третій – “буряк”, “кавун”. Специфіку 

концептосфери “флора” у творах цього автора визначають передусім ті 

концепти, в семантиці яких переважають індивідуально-авторські смисли, як-от 

“берест”, “буряк”, “кавун”. Щодо фаунонімічних концептів, то у прозі 

М. Вінграновського вони теж представлені двома мікроконцептосферами – 

“тварини” і “птахи”, ядро кожної з яких формують етнокультурні мовно-

ментальні величини. Так, у першій це концепти “кінь”, “корова”, “собака”, 

“вовк”, у другій – “лелека”, “сорока”, “ворона”, “гуси”.  

Аналіз концептосфер флори і фауни в українській народній традиції 

засвідчив, наскільки етнокультурні уявлення визначають особливості 

концептуалізації рослинного і тваринного світу в міфопоетичних картинах 

світу Є. Гуцала та М. Вінграновського, було встановлено індивідуально-

авторські пріоритети у виборі рослинних і тваринних образів, що значною 

мірою зумовило семантико-когнітивні особливості відповідних мовно-

ментальних одиниць та певну переорієнтацію в системі оцінок. 

За темою другого розділу дисертації опубліковано статті [55], [56], [61]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕР ФЛОРИ І ФАУНИ У ТВОРАХ 

ДЛЯ ДІТЕЙ Є. ГУЦАЛА 

 

3.1. Флористичні концепти у творах для дітей Є. Гуцала: 

лінгвоконцептуальний аналіз 

 

3.1.1. Мікроконцептосфера “дерева” 

Поширеність тих чи інших рослинних образів в ідіостилі письменника, 

їхнє лінгвальне втілення, полісемантична природа підтверджують слова 

В. Маслової, що “концептами стають тільки ті явища дійсності, які актуальні й 

цінні для певної культури, мають велику кількість мовних одиниць для своєї 

фіксації, є темою прислів’їв і приказок, поетичних і прозових творів, 

своєрідними символами, емблемами, що, безумовно, вказують на текст, який їх 

породив, ситуацію, знання” [153, с. 28]. Саме до таких належать і флористичні 

концепти у творах для дітей Є. Гуцала. Дитячі твори письменника настільки 

багаті на рослинні образи, що складається враження, наче не природа доповнює 

образи головних героїв, а навпаки.  

У межах концептосфери “флора” в дитячій прозі Є. Гуцала виділяємо дві 

мікроконцептосфери “дерева” і “трав’янисті рослини”. Ядро першої становлять 

концепти “дуб”, “яблуня”, “груша”, “калина”, а другої – “соняшник”, “жито”, 

“мак”, “бур’ян”. Наведені концептуалізовані образи є ядерними, оскільки 

відображені в численних мікроконтекстах, у яких есплікується ім’я концепту 

(від 30 і більше); інтенсіональні поля вказаних одиниць включають від дев’яти і 

більше етнокультурних та індивідуально-авторських концептуальних смислів, 

що вказує на їхню семантико-когнітивну багатогранність.  

Важливе місце в концептосфері “флора” в досліджуваних текстах займає 

концепт “дуб”. У культурі слов’ян дуб “найбільш шановане дерево, пов’язане 

із богом-громовержцем, що символізує силу, міць і чоловічий початок, місце 

проведення релігійних обрядів, є об’єктом і локусом жертвоприношень” [302, 
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с. 141]. Відтак, сприймається як уособлення твердості і незламності. Основні 

компоненти символічного значення – “міць”, “сила”, “стійкість”. 

За біблійними оповіданнями, це священне дерево: вважається, що з нього 

був зроблений Хрест Господній. Як знак вічності, воно “лягло в основу 

будівель, мостів, інших споруд, де є дерев’яні елементи” [285, с. 737]. Українці 

з дуба, наприклад, роблять домовини, що символізує прагнення після смерті 

перейти у життя вічне. Подібне тлумачення знайшло підтвердження у творах 

Є. Гуцала: Гарна домовина, з дуба, якраз по ньому [353, с. 164].  

Основним вербалізатором аналізованого концепту є назва дуб, рідше – 

деревце (древо), а також слова, вжиті в переносному значенні, як-от син, 

дитина: Він [козак] звернувся до того дуба, як до рідної дитини, як звертався 

до своїх синів, і тому деревце зрозуміло його, заблищало зеленим листям, немов 

усміхнулось [348, с. 106]. Порівняно незначну кількість найменувань можна 

пояснити відсутністю відповідного синонімічного ряду в українській мові. 

Щодо етимології слова дуб, то її виводять із 
*
dombros від 

*
domros, яке могло 

розвинутись у праслов’янській мові в основах на -u- під впливом будь-якої 

іншої назви дерева. Початково пов’язане із грец. δέμω ‘будую’, др.-ісл. timbr, 

англос. timber, д.-в.-н. zimbar ‘будівельний ліс, дерев’яна будівля, помешкання, 

кімната’ [318, с. 547–548]. 

Лінгвоконцептуальний аналіз концепту “дуб” здійсненювали на матеріалі 

оповідання з однойменною назвою “Дуб” та інших, де письменник часто 

виводить персоніфікований образ дерева, наділеного людськими рисами: Коли 

налітає вітер, дуб починає лопотіти листям, наче бурчить, наче щось 

розповідає [348, с. 98].  

Проведені спостереження засвідчили полісемантичну природу вказаного 

концепту, в структурі якого експлікуються такі концептуальні смисли: “той, що 

є довговічним”: Років йому [дубові] триста, якщо не більше [348, с. 98]; “той, 

який приваблює тварин”: Приходили до нього стурбовані звірі – лисиця, яка 

колись під дубом ховалась од метелиці, і шпаки віддали дубові шану – 

пришуміли зграєю, вишукували на його корі мурашню… [348, с. 102]; “є 
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медіатором між світами”: І господар … подумав – зовсім без жалю подумав, а 

спокійно й розсудливо, що після нього на землі залишаться тільки добрі діла, 

діти та оцей дуб [348, с. 98]; “свідком історії”: А крячки, хоч і шугнули тінями, 

але на гострих крилах прихопили вістку про те, як із сторіччя в сторіччя 

вмирали під дубом, як скроплювали його кров’ю… [348, с. 104]. 

Передусім досліджуваний концепт об’єктивує смисли, характерні для 

української етнокультури, а саме: “той, що є стійким і незламним” (Стояв дуб і 

не стомлювався стояти, … хоч гілля його без перепочинку плавало в 

блакитному повітрі… [348, с. 104]); “міцним і величним” (Плечистий, 

ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною [348, с. 98]. Водночас 

письменник розширює концептуальну семантику, змальовуючи дуба самотнім 

(“той, що відчуває себе самотнім”).  

У творчості письменника актуалізується думка про те, що в природі все 

має бути гармонічним. Це підтверджують такі індивідуально-авторські смисли 

в структурі досліджуваного концепту: “той, що розуміє мову звірів, птахів” 

(Коли прилітають ластівки, то дуб, слухаючи їхні голоси, веселішає і наче аж 

молодшає [348, с. 100]); “є щирим, гостинним товаришем” (І незабаром у гості 

до дуба прилітали журавлі… [348, с. 103]) і “який сам не проти стати птахом” 

(Можливо, якби не поталанило народитися на цей світ дубом, то хотів би 

народитися птахом [348, с. 99]). 

У Є. Гуцала дуб – це уособленням розуму та мудрості. Думка про це 

есплікується у смислах: “той, що багато знає” (І, крім того, [дуб] достеменно 

знає, що відбувається за обрієм, а що за річкою, яка ген там вигинає блакитну 

спину між очеретами, а також і про те, що сталося за зубчастою стіною лісу 

[348, с. 99]); “розуміє навколишній світ і від того отримує задоволення” (Дубу 

було втямки краплисте лопотіння дощу, наморене зітхання достиглої ниви, 

одчайдушний біг круглокістлявого перекотиполя… Але тому що він гарно 

навчився розуміти себе та все те, що його оточує, дуб почувався щасливим 

[348, с. 99]); “той, що вміє передбачати майбутнє” (І дуб вже знав, яка доля 

чекає його попереду [348, с. 105]). 
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Специфіку концепту помітно увиразнюють аксіологічно знижені 

концептуальні смисли на зразок: “той, що є лякливим” (… коли тишу 

розпанахує останній, безнадійний скрик нічної пташки, – дуб зіщулюється, 

йому стає морозко й лячно [348, с. 101]); “немічним” (Дуб нічого їм [звірям] не 

розповідав, але з того, як важко й пригіркло пахла його кора, як похмуро 

здіймалося вгору сучкувате гілля, як неквапно й відчужено зітхало його 

листя… всі починали вірити, що цей раз зозуля не помилилася [348, с. 103]); 

“таємничим і загрозливим” (Дуби потемніли, в їхній задумливості водночас 

відчувалося щось вперте й погрозливе [339, с. 72]). 

У позиції суб’єкта зіставлення реалізується смисл “той, що асоціюється із 

сином, дитиною”: Він [козак] звернувся до того дуба, як до рідної дитини, як 

звертався до своїх синів, і тому деревце зрозуміло його, заблищало зеленим 

листям, немов усміхнулось [348, с. 106]. 

Мовну експресію художніх текстів Є. Гуцала забезпечують різні тропи 

та фігури, що містять номени концепту. Найпоширенішими серед них є епітети. 

В аналізованих творах концептуалізований образ дуба часто характеризується 

епітетами-антонімами, наприклад: Перші краплі дощу м’яко пробігли по 

стежці, коли вони з батьком уже ступили під верховіттям молодих дубів [348, 

с. 40] та Чи то вони вийшли на галявину від старого дуба, з лісової гущавіні, чи 

то так і стояли? [339, с. 108] (епітети молодий і старий). Для увиразнення 

концептуальної ознаки “міцний” письменник вживає епітети плечистий, 

ошатний (Плечистий, ошатний дуб стоїть на околиці села самотиною [348, 

с. 99]).  

Із метою створення яскравого художнього образу, посилення 

експресивності мови та модифікації існуючих смислів Є. Гуцало використовує 

численні метафори, зокрема персоніфікації: І дуб супився, супився, і хоча він не 

згинався, хоча не вужчав у плечах, але… Листя не опадало, проте блякло й 

скоцюрблювалося, ставало шарудливим [348, с. 106] або І журавлям, і крячкам, 

і кропив’янкам дуб устигав повідати про своє життя [348, с. 104]. 
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Персоніфікуючи образ дуба, автор проводить паралель між життям людини та 

дерева. 

Через метафори також експлікується низка смислів у структурі концепту 

“дуб”, наприклад: “той, що здатний на співчуття та допомогу” (Дуби 

співчутливо поглядали на неї [дівчину], ніби хотіли допомогти [339, с. 87]); 

“який вірить у зозулине гадання” (Ніколи не розказував дуб про зозулине 

гадання… [348, с. 102]); “по-житейськи мудрий” (Все його [дуба] єство ще 

мудріше відчувало свою спорідненість із дощами й росами, з ранковими 

рум’янцями на обрії та з сивим блиском полину [348, с. 104]); “спокійний і 

врівноважений” (Дуб був спокійним [348, с. 105]). 

Як бачимо, концепт “дуб” у творах для дітей Є. Гуцала має розгалужену 

систему індивідуально-авторських концептуальних смислів (70%), які тісно 

переплітаються з народними (30%). Персоніфікуючи образ дуба, письменник 

проводить паралель між життям людини та дерева (див. додаток Е. 1).  

Поширеними в дитячій прозі Є. Гуцала є рослинні образи на позначення 

фруктових дерев, засвідчені концептами “яблуня” і “груша”, семантика яких 

більшою мірою відображає саме індивідуально-авторське світобачення.  

Як і в народній культурі, у творах письменника концепт “яблуня” 

реалізує семантику, пов’язану передусім із деревом та його плодами: Далеко 

внизу були подвір’я, верхівки яблунь, хвилі городу [353, с. 233] або Як на весні 

світився садок од цвіту, так тепер він починає світитися своїми плодами: 

малинові яблука – як пригаслі жарини, рум’яні палають ясніше… [353, с. 64]. В 

обрядах, віруваннях і фольклорі слов’ян яблуня корелює “з комплексом 

позитивних значень (зростом, родючістю, здоров’ям, щастям, красою, коханням 

та ін.)” [302, с. 611]. 

Вербалізаторами концепту в досліджуваних текстах є номени: яблуня, 

дерево, антонівка, петрівка. Найбільшу частотність виявляє назва яблуня 

(яблуні): Далеко внизу були подвір’я, верхівки яблунь, хвилі городу [353, с. 233]. 

У більшості слов’янських мов це слово виводять від початкового 
*
abolnь, 

водночас у сучасних російській, українській, чеській, словацькій мовах його 
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форми тяжіють до 
*
(j)ablonь [318, с. 539–540]. Зрідка письменник використовує 

родову назву дерево (Я взяв миску і поліз на дерево [353, с. 45]) або видові, як-

от антонівка чи папіровка (– Якого ж вона [яблуня] сорту? – Сорт простий – 

папіровка [348, с. 51]).  

Насамперед аналізований концепт об’єктивує сакральні смисли, 

зумовлені уявленнями про це дерево як щось таємниче, незрозуміле, 

загрозливе, наприклад: “та, що викликає страх” (Мене вже й острах перед тією 

яблунею бере, бо ніколи в моєму садку такого не трапилось, від людей не 

доводилось чути [348, с. 50]) або “яка асоціюється із чимось загадковим” (Ви 

тільки подумайте – з одного боку яблука достигають, справжнісінькі, такі, як 

на інших яблунях, а з другого боку цвіте! [348, с. 49]). 

Сакральну природу демонструють й інші концептуальні смисли: “та, що 

має душу” (Хочеться вірити, що яблуня має душу… [353, с. 42]); “яка 

символізує гармонію людини з природою” (… і бувають хвилі, коли ти 

відчуваєш себе одним цілим з яблунею, на якій сидиш… [353, с. 38]).  

Яблуня і її плоди асоціюються в автора з чимось рідним, близьким, 

незвіданим, наділеним притягальною силою. Це підтверджують такі 

індивідуальні смисли: “та, що залишається непізнаною” (– Ну, розказуйте, – 

нехотя мовив Дениско, сумніваючись, чи можна розповісти про яблуню щось 

таке, чого б він не знав [348, с. 49]); “біля якої комфортно” (Добре було сидіти 

на яблуні; внизу лежали зелені води городів, по них ясніли латки жита… [353, 

с. 38]); “та, що притягує до себе” (Мене ж інтерес розпирає, чого це так, 

щодня до яблуні навідуюсь [348, c. 49]); “пробуджує емоції” (Я довго сидів на 

яблуні, намагався викликати у собі оте замилування, отой екстаз, із яким 

завжди дивився на дерево… [353, с. 46]); “яка робить людей добрішими” (Цілий 

день тоді пахне припеченим солодом розімлілих яблук, цілий день тоді батько 

ходить добріший… [353, с. 33]).  

Важливим атрибутом релігійних обрядів є яблуко як сакральний плід. 

Зокрема, в Україні на Преображення Господнє (Яблучний Спас) у церкві 

святять яблука та інші плоди, бо це – свято врожаю. До Спаса намагалися не 
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їсти яблук, особливо жінки, у яких померли діти. Існувало повір’я, що “на тому 

світі” ростуть срібні дерева з золотими яблуками і їх дають лише тим дітям, 

батьки яких не споживали яблук до Другого Спаса” [293, с. 573]. Є. Гуцало 

порівнює яблука з маленькими восковими святощами: А коли падають [яблука] 

додолу, то серед вибитої і стоптаної трави лежать, як маленькі воскові 

святощі, що дивом опинилися тут, і варто тобі заплющити очі – як вони 

зникають [353, с. 64–65] (концептуальний смисл “плоди якої нагадують воскові 

святощі” реалізується у позиції суб’єкта зіставлення).  

Семантико-аксіологічну природу досліджуваного концепту увиразнюють 

численні мовностилістичні засоби, що репрезентують відповідні концептуальні 

ознаки. Так, яблуня в Є. Гуцала може бути дикою (Васько Васюра присів у 

затінку дикої яблуні, яка простерла розложисте гілля низько понад землею 

[339, с. 107]); розлогою (… під розлогою яблунею спалахують маленькими 

сонцями великі яблука-донешти… [353, с. 67]); старою (Хата стояла на згірку, 

а коли ще вилізти на стару яблуню, на самісінький вершечок, то наокіл 

одкривалися польові простори [353, с. 36]), а плоди – великими (великі яблука-

донешти), справжнісінькими, розітлілими, недоспілими тощо, листя – 

бронзово-вишневим і таке ін. 

Нерідко автор персоніфікує яблуню: Цвіли садки – вже і яблуні 

повкутувались у рожеві хмари… [353, с. 160]. Часто письменник використовує 

порівняння, передусім у стосунку до яблук, які зіставляє то із жаринами 

(уводить за допомогою сполучника як – як пригаслі жарини палають), то із 

сонцями (передає формою орудного відмінка – спалахують маленькими 

сонцями) (“ті, що асоціюються із жаринками”, “які схожі на сонце”). 

Деякі з метафор набувають у його текстах символічного значення, як-от 

яблуко досади: Коли нарешті автобус із Саййорою рушає, давке яблуко досади 

підступає тобі до горла [348, с. 215]. У наведеному контексті імплікується 

смисл “те, що символізує жаль, досаду з приводу розлуки”. Рідше з яблунею і її 

плодами пов’язане відчуття смутку, що засвідчує смисл “яка уособлює кінець 

життєвого циклу” (Садок іще живий, але поволеньки вмирає… і сумним 
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відгомоном віддається у твоїй душі звук упалого додолу яблука й повільний 

перелет бронзово-вишневого листка [353, с. 65]), який конотує співчуття, 

співпереживання тощо. 

Ядерну природу концепту “яблуня” у досліджуваних текстах значною 

мірою визначає те, що в уявленні письменника відповідний рослинний образ 

корелює зі спогадами дитинства, нагадує про дитячі враження, відчуття: 

Повітря пахло антонівками і чимось таким особливим, що нагадувало 

дитинство… [353, с. 83] (“та, що асоціюється з дитинством”).  

Загалом Є. Гуцало помітно розширює семантику концепту “яблуня”, що 

засвідчують різні засоби мовної презентації та індивідуально-авторські 

концептуальні смисли, які становлять 80% у його структурі. Як і концепт “дуб”, 

“яблуня” у досліджуваних текстах є амбівалентною концептуальною одиницею, 

хоча більшість смислів у її структурі є позитивно маркованими (див. додаток 

Е. 2). 

До ядерних в індивідуально-авторській картині світу Є. Гуцала належить 

концепт “груша”. У народному світобаченні українців груша є символом 

дівоцтва, тому гілку з груші часто використовують як весільне гільце [293, 

с. 159], а також “ознакою чистоти і святості й одночасно асоціюється з 

нечистою силою” [302, с. 566]. У світовій культурі дерево “означає надію та 

здоров’я” [295, с. 65]. 

У загальномовних словниках слово груша тлумачать як “садове і лісове 

фруктове дерево з темно-зеленим цупким листям та плодами, що мають форму 

заокругленого конуса; плід цього дерева” [288, с. 200]. Вважається, що іменник 

груша в українській мові походить від праслов’янського grušiti “дробити, 

товкти” [292, с. 607].  

Вербалізаторами концепту в аналізованих текстах є номінації груша, 

дерево, груша-гниличка, найбільш уживаною з-поміж яких є груша: Росла над 

самою вуличкою в Тизунів стара груша [353, с. 162]. Дещо рідше трапляється 

ім’я концепту дерево (Зараз ступаєш у зосенілий садок, поміж бадилинням 

знаходиш отой грушевий пеньок – він уже зовсім осів, скособочились його 
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стінки, а коли занурюєш руку у вогке нутро, то натикаєшся на дражливу 

м’якість зогнилого дерева [353, с. 66]) та назви на позначення певних сортів, 

як-от груша-гниличка (Вийшов на двір, назбирав грушок під грушею-гниличкою і 

всі висипав перед їжаком, котрий, либонь, і не ворухнувся… [353, с. 84]). 

Через образ груші письменник протиставляє дві філософські величини – 

життя і смерть, що знайшло відображення в семантиці відповідного концепту. З 

одного боку, груша – “та, що символізує життя (відродження природи весною, 

урожай восени)” (Кущаве, чорне гілля, ще зовсім безлисте, а дивись разочки 

цвіту оживили її всю, надали легкості, і вже вся комашня лазить серед цвіту… 

[353, с. 153]; Восени бувало, як зародить [груша] рясно, то земля дичками 

встелиться густо, мов килимом [353, с. 162]), а з іншого – “яка асоціюється зі 

смертю” (Якби поїв борщику, то такого не сталося б, а то сам побіг на свою 

смерть, а вона якраз і чекала його під цією грушею [353, с. 164]). Зауважимо, 

що в народних замовляннях груша асоціюється із сокирою та вогнем – 

символами нищення [243, с. 237].  

Серед інших компонентів у семантичній структурі аналізованого 

концепту привертає увагу такий, як “та, що приваблює птахів і людей”: І з 

груші тужливо озивалася, схована в гіллі горлиця [339, с. 130] та А зараз груша 

була облита цвітом, як водоспадом молока, і Тизуниха з Молдаванкою подались 

до цієї груші, ви теж підійшли мовчки [353, с. 162].  

Персоніфікуючи образ груші, автор наділяє її слухом (Якимівна слухала, 

поле слухало, груша слухала [339, с. 136]); робить здатною переживати, 

дивуватися тощо (Самотня огрядна груша на тлі синього неба здавалася 

велетнем, що прийшов невідомо звідки та й завмер, зачарований простором 

[339, с. 128]). Останній контекст вражає лінгвостилістичними засобами. Тут і 

епітети – самотня, огрядна, і порівняння – здавалася велетнем, і метафора – 

велетень, зачарований простором. Усі вони увиразнюють семантику 

досліджуваної лінгвоментальної одиниці, демонструючи відповідні 

концептуальні смисли: “та, що є самотньою”, “огрядною”, “схожою на велетня” 

(останній засвідчений у позиції суб’єкта зіставлення). 
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Як і концепт “яблуня”, “груша” у творах Є. Гуцала є більшою мірою 

позитивно маркованою концептуальною одиницею, що конотує смисли “та, що 

асоціюються з дитинством”, “плоди якої нагадують “відсвіти” жар-птиці”: Тими 

гнилушками були освітлені твої дитячі дні, відсвіти від них лягають на твої 

спомини й тепер, і тобі від них добре, наче ти колись справді тримав у руках 

жар-птицю [353, с. 66].  

Специфіку концепту увиразнюють й інші тропеїчні засоби. Так, аби 

показати міць та силу дерева, письменник використовує епітети кряжиста, 

дебела, розложиста, молода та ін.: Він чомусь зрадів, почувши горловий 

протяжний голос горлиці в розложистій кроні кряжистої груші [339, с. 128]; 

… і колись оця груша була ще не дебела та розложиста, а молода в цвіту… 

[339, с. 134]. Ці характеристики доповнюють художні означення, виражені 

прикметниками у формі вищого ступеня порівняння – більша, величніша: Тут, 

на пагорбі, ця груша здавалася ще більша та величніша, ніж здалека [339, 

с. 128] (“яка уособлює силу і велич”). 

Автор часто вживає епітет стара, проте він свідчить не стільки про вік 

груші, як про її здатність гарно родити (“та, що рясно плодоносить”): На 

кожному крилі росло по великій груші, старій, дрімучій, які щовесни цвіли по-

молодечому густо й пахучо, а під осінь і восени обсипали додолу такий 

грушкопад цукрових дичок, що й не визбираєш їх усіх, й не пересушиш [353, 

с. 19]. Письменник із ніжністю та любов’ю змальовує образ старої груші, 

використовуючи метафору цвіте по-молодечому, епітет цукрові дички, 

гіперболу що й не визбирати їх усіх, неолексему грушкопад. 

Уявлення про велич дерева увиразнюють епітети віковічна і столітня: Не 

вірячи й сам, що співає, він уже затягував голосніше – так, щоб почула 

Якимівна, яка вже йшла під віковічною грушею [339, с. 136] або … ріжок 

молодого місяця висить над столітньою грушею [348, с. 90]. Із метою 

інтимізації образу автор використовує присвійний займенник свої, а отже – 

кращі: Звичайно, осінь там не така, як у кімнаті, там вона справжня, та й 

груші там кращі, бо свої, а не даровані [353, с. 86]. 
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З-поміж інших засобів вербалізації привертають увагу метафори (груша 

була обвита цвітом), в тому числі персоніфікації (груша тужливо озивалася), 

та порівняння (від споминів про гнилушки добре, наче ти колись справді тримав 

у руках жар-птицю). Загалом через тропи реалізуються такі концептуальні 

ознаки, як “міцна”, “кремезна”, “велична”, “віковічна”, “зріла”.  

Отже, концепт “груша” у творах для дітей Є. Гуцала є полісемантичним, 

оцінно забарвленим. Реалізація концептуальних смислів, пов’язаних з 

уявленнями про життя і смерть, визначає амбівалентну природу аналізованої 

мовно-ментальної одиниці. Увиразнюють концептуалізований образ груші різні 

тропи, серед яких переважають епітети. У семантичній структурі цього 

концепту індивідуально-авторські смисли становлять 64%, ті, що об’єктивують 

етнокультурні уявлення, – 36% (див. додаток Е. 3).  

До ядерних у мікроконцептосфері “дерева” належить концепт “калина”, 

вжитий на позначення калинового куща, що є ключовим образом у творах “По 

мерзлу калину” та “Чорнобильська дівчина Калина”. В українській 

етнокультурі калина здавна мала важливе значення, з нею були пов’язані 

численні легенди, люди вірили в її магічні властивості, тому використовували в 

обрядовості, як лікувальний засіб, калину прийнято було садити в кожному 

дворі як уособлення добробуту, дівочої цноти тощо.  

У досліджуваних текстах відповідний концепт характеризується 

розгалуженим номінативним полем, що включає такі назви: калина, кущ, 

калиновий штурпак, деревце, кетяги ягід, сузір’я кетягів, калинові кришталики, 

червоні зорі, калинові зарості, калиновий гай, калиновий полон, калиновий 

розділ. Найпоширенішою серед них є номінація калина: Прокинеться вранці 

Любомир – у вікно видно калину [348, с. 158].  

У СУМі подано два значення цього слова: “1. Кущова рослина родини 

жимолостевих, що має білі квіти й червоні гіркі плоди. 2. Ягоди цієї рослини” 

[308, с. 76]. Етимологію назви пов’язують зі словом кал, що має початкове 

значення “кущ із чорними ягодами” [318, с. 168]. 
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Дещо рідше Є. Гуцало використовує найменування кущ (Та нині, цієї 

пізньої пори, в лугах усю калину вже зірвано – стоять голі кущі, з яких навіть 

листя пооблітало [348, с. 89]); калиновий штурпак (Уже чомусь перехотілось 

їсти ягоди, поглядаю на калиновий штурпак, на яму, що темніє в лободі [348, 

с. 148]) та деревце (І чіпляє намисто на деревцяті біля воріт, на своєму обійсті 

[348, с. 167]).  

До вербалізаторів концепту зараховуємо й ті, що позначають ягоди 

калини: кетяги ягід (… Любомир через луги біжить до своєї хати – й 

несподівано зупиняється перед кущем калини у кетягах зелених ягід [348, 

с. 158]); сузір’я кетягів (Затіваєте якусь гру, а сузір’я кетягів освітлює кожен 

ваш рух, слово, усмішку… [348, с. 94]); калинові кришталики (Наче зорять 

калинові кришталики прямісінько в твою душу, зігрівають її радісним світлом 

[348, с. 88]); червоні зорі (… так густо тут стояв кущ біля куща, так рясно 

гілля обнизалось червоними зорями [348, с. 93]) (подібні номінації реалізуються 

частіше у позиції суб’єкта зіставлення: калинові ягоди в уяві письменника 

асоціюються то із сузір’ям, то з кришталиками, то з червоними зорями) та 

зарості: калинові зарості (Проте до калинових заростей, до мерзлої калини ви 

ще не дійшли [348, с. 90]); калиновий гай (А потім, уже серед Кістяного поля, 

озветься щемом у серці спомин про калиновий гай… [348, с. 94]); калиновий 

полон (Не обірвавши кетягів на цих деревцятах, ви пішли далі й опинилися в 

калиновому полоні… [348, с. 93]); калиновий розділ (Славно було вам на 

калиновому роздолі, як і горобцям, як синицям… [348, с. 93]).  

Відтак, розгалуженим є й інтенсіональне поле концепту, який об’єктивує 

смисли, пов’язані з уявленнями і про саму рослину, і про її плоди, і про місця, 

де вона росте, і ті, що виникли на основі асоціативних зв’язків із дівчиною або 

Україною. Письменник навіть одній зі своїх героїнь дає ім’я Калина: Й вони 

[діти] радісно регочуть: дівчина регоче з того, що хлопець – Любомир, а 

хлопець регоче з того, що дівчина – Калина [348, с. 158].  

Полісемантичну структуру цього концепту формують як етнокультурні, 

так й індивідуально-авторські смисли. До етнокультурних, зокрема, належить 
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смисл “та, що є атрибутом українства”: І на їхньому обійсті росте калина, біля 

воріт [348, с. 158]. Автор розширює семантику концепту, зауважуючи, що 

навіть українська земля сприяє цій рослині: Еге, посади, посади, хай росте, 

наша земля прийме калину [348, с. 149].  

Сакральну природу калини демонструє такий семантичний компонент, як 

“та, що символізує вічність, постійність”: Квапиться [хлопець] куди з подвір’я, 

то калина проводжає, повертається додому, то калина зустрічає [348, с. 158]. 

Письменник індивідуалізує семантику образу, змальовуючи калину як 

спасительку, що врятувала життя солдатам (“яка оберігає, рятує від смерті”): 

Осколком зчесало калину, а вони [солдати] ж під калиною, то калина впала на 

них… Кажуть, калина їх врятувала, бо то було б їх побило [348, с. 148]. 

Знаходить вираження в структурі концепту й етнокультурний компонент “та, 

що представлена у весільному обряді”: Перший коровай прикрашено 

рушниками й калиною [348, с. 167]. 

Лікувальні властивості калинових ягід засвідчує концептуальний смисл 

“та, що є цілющим лікувальним засобом”: Висять кетяги на жердині, 

бережуть таємницю своєї сили, цілющості, таємницю здоров’я, яке вони 

здатні повернути людині… [348, с. 88]. Завдяки своїм лікувальним 

властивостям рослина викликає шанобливе ставлення у людей: … і хіба ж 

можемо не ставитись побожно до їхніх сузір’їв?.. [348, с. 88] (“та, що 

викликає трепетне ставлення, яку боготворять”).  

В оповіданні “По мерзлу калину” Є. Гуцало, пропускаючи через дитячу 

уяву, змальовує повний таємниць світ, коли, щоб знайти калинові ягоди, треба 

здолати Кістяне поле, не злякатися перешкод. Автор пише: І перше ніж дійти 

до калини, ви маєте здолати Кістяне поле… Льодок потріскує, видзвонює, 

ламаючись, висока трава шарудить, сорока знову заскрекотала десь, а калини 

все не видно, хоч і мала б з’явитись [348, с. 92].  

Магічну природу калини в цьому творі демонструють смисли: “та, що 

асоціюється із чимось містичним”, “з якою пов’язано багато легенд, переказів”, 

наприклад: Кістяне поле й цілюще джерело, так само й оця калина з’явилась 
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перед ваші очі – немов із якоїсь немислимо чарівної вигадки, і ви були 

здивованими, як вигадка перетворилась на блискучі яскраві сузір’я, що 

полум’яніли на вкритому інеєм гіллі, ви були свідками цього перетворення, наче 

самі заходите у світ легенд, вигадки самі прилучаються до незбагненної 

таємниці… [348, с. 92–93]. 

Концептуалізований образ калини у Гуцалових творах наскрізь позитивно 

забарвлений. І сама рослина, і її яскраво-червоні ягоди викликають захоплення, 

почуття радості, вселяють надію. Це підтверджують такі концептуальні смисли: 

“та, ягоди якої піднімають настрій, дають відчуття радості” (А коли [калина] 

засвітилась червоними ягодами наяву, то пробудила спалах радості [348, 

с. 92]; “приваблюють своїм яскравим червоним кольором” (І не віриться, коли 

йдете через луги, що начебто недавно на калиновому гіллі полум’янів жар ягід, 

що вони вабили до себе червоною вродою… [348, с. 89]).  

Автор постійно наголошує на тому, що калину люблять, нею смакують як 

люди, так і тварини, за неї навіть б’ються. Уявлення про це об’єктивують 

смисли: “та, на яку з нетерпінням чекають діти” (О, ще зелені ягоди на калині, й 

коли доспіють? [348, с. 158]); “ягоди якої смакують і людям, і птахам” (І всі 

потрохи ласують калиною – хто кетяг візьме, хто ягідку смикне [348, с. 88]; 

Біля ставу на самісінькому вершечку калини зоріє кетяг, і горобці чубляться 

навколо нього, затівають цвірінькливу колотнечу [348, с. 33–34]).  

Емоції переповнюють героїв Гуцалових творів, коли вони згадують про 

свої походи за мерзлою калиною. Це відображено у смислі “та, яку не можна 

забути, спомини про яку зігрівають душу”: Рвали калину,… щоб назавжди 

зберегти спомин, як простягали до неї руки, як вона горіла на гіллі, як губи ваші 

торкались її червоної вроди, як терпкий морозець ягід солодким болем обпікав 

язик [348, с. 94]. Зачарування калиною письменник передає тут за допомогою 

таких метафор, як: калина горіла на гіллі, терпкий морозець ягід, губи 

торкались червоної вроди, солодкий біль обпікав язик. Дітей охоплює сум від 

того, що доведеться надовго розлучитися з калиновим гаєм: Було шкода 



112 

 

 

розлучатись з калиновим гаєм, до якого нема доступу майже цілий рік, бо вода 

не підпускає [348, с. 94] (“та, що навіює смуток”). 

У народному світобаченні калина – “символ духовного життя жінки: її 

дівочість, краса та кохання, заміжжя, радість і горе, родинні почуття” [289, 

с. 433]. У творах Є. Гуцала вона також символізує дівчину. Це демонструє 

представлений у позиції зіставлення концептуальний смисл “та, що асоціюється 

з дівчинкою”. Любомир, сільський хлопчик, дивлячись на кущ калини, уявляє 

дівчину Калину: От якби цей кущ одягнути так, немов дівчину, – і в спідницю, і 

в кофтину, і хусткою запнути [348, с. 158].  

В оповіданні “Чорнобильська дівчина Калина” письменник порушує 

проблему Чорнобильської трагедії, що спіткала Україну в 1986 р. На прикладі 

життя однієї дівчинки він змалював долю тисяч дітей, що були вивезені із зони 

радіоактивного ураження і кожного дня мали боротися з недугами. У такий 

спосіб Є. Гуцало намагається передати те горе, що спіткало Україну: Бо Калині 

чомусь не ходиться, а лиш сидиться під хатою, й справді змарніла з лиця, і в 

очах її прозорий сум [348, с. 161].  

Полісемантичну природу концепту “калина” в досліджуваних творах 

засвідчує розгалужена тропеїчна система, представлена епітетами, метафорами, 

порівняннями тощо. Зокрема, високу частотність виявляють епітети червоний і 

червонястий. У національній символіці червоний колір – це “символ крові й 

вогню”, що демонструє протилежні сторони буття: “з однієї – повнота життя, 

свобода та енергія; з іншої – ворожнеча, помста й агресивність” [285, с. 691]. 

Наприклад: І коли заглянете в комірчину, де висять кетяги, то в сутінках 

сніжного дня побачите: припорошені пилом, горять вогники червоних ягід [348, 

с. 95] або Коло калини – наче калиновий червонястий відцвіт лягає на місяць, 

додаючи йому тривожного, насиченого тону [353, с. 81].  

Асоціаціями за кольором можна пояснити й авторські зіставлення калини 

з полум’ям (… а весь час упам’ятку ота калина і весь час світить у ваші думки 

і мрії червоним полум’ям [348, с. 96]) та кров’ю (… лежать ті ягоди звалищами 

червоної крові в сінях та повітках, висять, позв’язувані пучками, на жердинах 
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[348, с. 88]). У цих контекстах об’єктивуються смисли, репрезентовані в позиції 

суб’єкта зіставлення, “та, що подібна до полум’я” і “ягоди якої схожі на кров”.  

Поширеним у досліджуваних текстах є епітет мерзла, що 

характеризується в тексті позитивнооцінним забарвленням: Бо тільки ж було 

мрій про цю мерзлу калину, так спрагла за нею ваша душа [348, с. 93]. 

Змальовуючи важливу роль калини у житті українців та їхнє шанобливе 

ставлення до цієї рослини, Є. Гуцало використовує епітети дорога і наша: – Це 

така в тебе калина? Дорога така? – Дорога така… [348, с. 169] або Скоро 

дозріє наша калина… занесеш їй [дівчині] спілих ягід [348, с. 165]. Посилення 

експресії автор досягає, порівнюючи калину з найбільшою коштовністю: … і 

вам здаватиметься, що повертаєтесь не з підмерзлих боліт, а наче з самої 

легенди, де цієї пізньої пори нарвали солодкої калини й тепер несете додому, як 

найбільшу коштовність [348, с. 94–95] (“та, що асоціюється з дорогою річчю”). 

Помітно увиразнюють концептуалізований образ калини численні 

метафори на зразок: калина полум’яніє, світять її ягоди, зоріють кетяги та ін., 

що розширює його семантику. Це дає змогу окреслити ще два смисли: “та, що 

корелює зі світлом, вогнем” (Кожне з вас несе додому світло мерзлої калини, 

кожне раде живому мерехтливому вогнику, який дозрів у ягодах [348, с. 95]) і 

“яка схожа на відблиск сонячного проміння” (Бо як покинути… переблиск 

сонячного проміння в ягодах? [348, с. 94]).  

Отже, концепт “калина” в індивідуально-аторській картині світу 

Є. Гуцала представлений розгалуженою системою вербалізаторів, є позитивно 

маркованим та характеризується семантико-когнітивною багатогранністю, що 

виявляється в поєднанні етнонаціональних та індивідуально-авторських 

смислів. Перші становлять 67% від загальної кількості, другі – 33% (див. 

додаток Е. 4). 

 

3.1.2. Мікроконцептосфера “трав’янисті рослини” 

До ядерних у мікроконцептосфері “трав’янисті рослини” у творах для 

дітей Є. Гуцала належить концепт “соняшник”, вербалізаторами якого в 
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досліджуваних текстах є соняшник (соняшники), сонях, кобза, світильник, 

вогненна куля, квітка, дивовижа. Переважає з-поміж них номен соняшник, 

нерідко вжитий у формі множини: На городі розквітли соняшники й кожен із 

них схожий на велике диво [348, с. 211] (“ті, що схожі на диво”). 

Зауважимо, що в загальномовних лексикографічних джерелах 

зафіксовано лише один кореферент до назви цього концепту – це слово сонях 

(розм.) [307, с. 648], який представлений і в текстах Є. Гуцала: А чи земля там 

не така, як у вас, бо у вас вона – у розквітлих соняхах, у густих коноплях, у 

житах-пшеницях… [353, с. 106]. Щодо інших вказаних номінацій, то вони 

трапляються рідше: Живе тіло кобз, пахуче, вкрите жовтим пилом, поросле 

пелюстками, – світиться й золотіє, щось промовляє своєю широкою, 

незгасаючою усмішкою [353, с. 16]. 

Із найдавніших часів люди намагалися пізнати дійсність, порівнюючи 

схожі явища у природі та суспільстві. Так виникла символіка, характерна для 

фольклору, що з нього перейшла в літературу, за допомогою якої письменник 

одним образом міг охопити різні явища дійсності [305, с. 102]. До таких образів 

належить і соняшник, який у народі є символом краси, добра, спокою, затишку, 

достатку [124, с. 121]. Цим, очевидно, мотивуються такі концептуальні смисли: 

“ті, що приваблюють своєю красою” (Ото хіба що город тітки Ярини вабив 

заростями буйними, цвітом соняшників [353, с. 227]); “символізують достаток” 

(Соняшники вже порізано, повимолочено дрючками або качалкою, і насіння 

лежить у мішку на тапчані біля печі [353, с. 28]).  

У народній уяві українців соняшник асоціюється передусім із селом, 

селянською оселею, побутом. Є. Гуцалу, який виріс у селі, це було добре 

відомо. Зображаючи картини життя українських селян, письменник у кожному 

подвір’ї, городі, полі змальовує соняшник. Звідси важливим компонентом у 

семантичній структурі досліджуваного концепту є “той, що є атрибутом 

українства”: … не міг би ти уявити свою хату і без городу, гаптованого 

зеленню картоплі, буряків, гарбузів, соняшників, жита, конопель [353, с. 132]. 

Певною мірою з ним корелюють такі концептуальні смисли, як “той, що 
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символізує спокій, умиротворення”: Соняшники горять на подвір’ях, за 

огорожами, вони повиходили до самої дороги, тут ростуть на вільному місці, 

й, дивлячись на них, хочеш усміхнутись, ловиш себе на тому, що зласкавів і 

здобрів безпричинно [353, с. 60]; “уособлює любов”, “асоціюється із чимось 

дорогим, рідним”: Ти любиш тут кожен соняшник, кожну їхню усмішку, тобі 

воно дороге, рідне, тобі воно наймиліше… [353, с. 60].  

Формою та кольором квітки соняшник часто уподібнюється до сонця, за 

яким повертає свою голову. Зауважимо, що в “Етимологічному словнику 

української мови” соняшник тлумачиться як похідна назва від слова сонце [292, 

с. 354]. Пор.: Коли заходить сонце, то й соняшники вечоріють, поступово 

смеркають, поночіють-поночіють [353, с. 16] (“той, що підвладний сонцю”). 

Розглянуті концептуальні смисли об’єктивують особливості народного 

світобачення. Водночас семантику досліджуваного концепту характеризують 

також індивідуально-авторські концептуальні смисли, і саме вони є 

визначальними у міфопоетичній картині світу письменника. До таких, зокрема, 

належать: “той, що є втіленням щирості, мудрості, допитливості” (… ти щось 

зачерпнеш із душі соняшника, відкритої в усьому, і мудрої, а соняшник… візьме 

з твоїх очей допитливості й уважного блиску з зіниць… [353, с. 16]); 

“незрозумілим, загадковим” (Соняшник світить променисто і, мабуть, щось 

каже своєю усмішкою, тільки візьми втям її [353, с. 219]); “веселим, уважним і 

доброзичливим” (Скільки того сміху на городі – всі соняшники сміються, 

веселі, але водночас по-доброму замислені, кожен щось хоче сказати тобі, 

тільки підійди, наблизь своє обличчя до нього – уважного й доброзичливого 

[353, с. 16]); “той, що окрилює, дарує натхнення” (Соняшники піднялись над 

землею і своїм легким полум’ям наче й тебе окрилюють, підносять [353, с. 60]). 

До індивідуально-авторських здебільшого належать і концептуальні 

смисли, реалізовані в позиції суб’єкта та об’єкта зіставлення. Прикладами 

перших є “ті, що уподібнюються до кобз”: Цвітуть соняшники. Озвучені 

бджолами, вони чомусь схожі для мене на круглі кобзи, яких земля підняла зі 

свого лона на високих живих стеблах [353, с. 139] (зауважимо, що в українській 
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культурі кобза є символом вільної України, а соняшник – любові до рідної 

землі [285, с. 756], звідси, очевидно, й асоціативні зв’язки між ними); “які 

нагадують вогненні кулі”: Соняшники – мов кулі жовтого вогню, той вогонь із 

пелюстками, він висить на стеблах над городиною, їхнім полум’ям просякнуто 

зараз повітря, настрій серпневого дня… [353, с. 60] (зіставлення виникло на 

основі подібності за формою і кольором).  

І. Бойцун звертає увагу на те, як автор підводить читача до того, що в 

дитинстві на світ дивишся по-іншому, гостріше реагуєш на пережите [20, с. 54]. 

Мабуть, тому у творах Є. Гуцала діти нерідко асоціюються з рослинами. Через 

позицію об’єкта зіставлення реалізуються такі семантичні компоненти, як: 

“хлопець, як соняшник” (Сам він [хлопець] скидався на соняшник – ще не 

розквітлий, але завтра чи післязавтра, в щедрому світлі, він раптово розкриє 

всі пелюстки, розгорне їх не зовсім, а тільки на половину, й зацвіте, засміється, 

заполум’яніє… [229, с. 76]); “рід (родина), як у соняшника” (… є такі гарні, 

світлі й лагідні роди, які ні на кого й ні на що не зазіхають, які живуть на землі 

так, як живе соняшник… [339, с. 76]); “любов, наче соняшник” (… звідки й коли 

прийшла до тебе ця любов і залишилась у тобі вогненним соняшником [353, 

с. 60–61]).  

Загалом через позиції зіставлення помітно розширюється концептуальна 

семантика аналізованого концепту. Зокрема, це демонструють такі контексти, 

пор.: … вони [соняшники] повертають людські голови до тебе й примушують 

думати про них [353, с. 60], або Соняшники… зводили догори свої вогненні лиця 

[353, с. 38], чи У Гречаного віспувате обличчя – ніби соняшник, з якого меткі 

горобці поспивали насіння [353, с. 104] (з одного боку, у соняшників голови, 

лиця, схожі на людські, з іншого – обличчя людини нагадує соняшник). 

Автор широко послуговується численними епітетами, метафорами, 

порівняннями, за допомогою яких також експлікуються різні концептуальні 

ознаки. Так, соняшники у Гуцалових творах веселі, по-доброму замислені, 

вогненні, з розквітлим обличчям і відкритою душею, пригаслою усмішкою 

тощо.  
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Письменник часто олюднює концептуалізований образ соняшника, який 

може ходити, радіти, усміхатися, спостерігати тощо: Поволеньки ступаєш по 

стежці, й тобі здається, що всі вони за тобою дивляться, підглядають – і 

соняшники, й гарбузи [353, с. 220]. Водночас більш показовими у плані 

розгортання концептуальної семантики є індивідуально-авторські метафори, як-

от: соняшники вечоріють, поступово смеркають, поночіють-поночіють, або 

світять променисто, або вражають тілом кобз. Щодо порівнянь, то вони є чи 

не найпродуктивнішим тропом в аналізованих текстах, наприклад: … є такі 

роди, які живуть на землі так, як живе соняшник [339, с. 76].  

Отже, концептуалізований образ соняшника у прозових творах для дітей 

Є. Гуцала характеризується розгалуженою системою смислів, з-поміж яких 44% 

становлять етнокультурні, а 56% – індивідуально-авторські. Більшість 

концептуальних смислів супроводжують позитивні конотації (радості, 

захоплення, піднесення), засвідчуючи позитивну маркованість досліджуваного 

концепту (див. додаток Е. 5). 

До мікроконцептосфери “трав’янисті рослини” у Гуцалових текстах 

належить концепт “жито”, що вживається на позначення однієї зі злакових 

сільськогосподарських культур, вербалізатором якого є жито. У народі так 

називали ще й пшеницю, проте письменник розмежовує ці дві культури: Ось 

тут жайворонки посіяли рясну пшеницю, тут із їхніх пісень проросло жито, а 

ген із чарівних звуків зазеленіла лугова м’ята... [339, с. 8] (“те, що проростає з 

пісень птахів”). Етимологи виводять назву від давньорус. слова geits “хліб” 

[318, с. 57]. 

Із жита печуть хліб, тому в українській етнокультурі воно є “основою 

життя людини… і вимагає до себе пильної уваги” [293, с. 221]. Це об’єктивує 

смисл “те, що символізує життя”: Без жита на городі прожити не можна було 

[353, с. 22].  

Наші пращури у своїх піснях зверталися до Бога з проханням подарувати 

гарний урожай. Є. Гуцало також обізнаний із такою традицією, його герої часто 

апелюють до Господа з подібним проханням. Це демонструє контекст: Ой 
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уроди, боже, жито густеє, жито густеє, волосистеє [339, с. 133], в якому 

різною мірою (експліцитно й імпліцитно) виявляються такі смисли, як “те, що 

залежить від волі Бога”, “усвідомлюється як сакральне поняття, важливе для 

людини”.  

Водночас чимало смислів у структурі концептуалізованої одиниці 

демонструє особливості авторського світобачення, як-от: “те, що навіює 

спогади про рідне село, матір”: … і уявляється тобі поле за селом, зелененьке 

жито хвилями пливе, серед жита білий камінь, на камені стоїть твоя мати 

[353, с. 117] (письменник вдало використовує традиційну кольорову гаму – 

зелененькеє жито, а в ньому білий камінь. Зелене, як відомо, символізує 

молодість, а біле є символом чистоти, непорочності [285, с. 690, 693]); “яке 

може заповнити собою увесь світ”: Ясною зеленою повіддю розіллялось жито, й 

здається, наче світ увесь заполонило воно… [348, с. 15] (письменник 

використовує метафори розіллялось жито, світ заполонило).  

Жито, яким засіяні поля, своїм виглядом чарує дитячу уяву, викликаючи в 

малечі сильні емоції, що засвідчують смисли: “те, що хвилює, збуджує уяву” (У 

мені стає щиро жаль тітку Олену, котра не побачить чуда, як я, розставивши 

руки, лечу птахою над житом [348, с. 18]); “з яким асоціюється жайворонкова 

пісня” (Та ще мариться, що отоді – давно – знайшов у сонячному полі, серед 

молодого жита, разок жайворонкової пісні, що намистом погойдувалась на 

зелених стеблах… [348, с. 24]). Є. Гуцало настільки поетизує жито, що нерідко 

його описи становлять розгорнуті метафори.  

Експлікується в аналізованих текстах і такий семантичний компонент, як 

“те, що має п’янкий запах”: – Тату, житом пахне, – мовив Дениско, йдучи 

слідом за батьком. – Та чую, чую… [348, с. 39].  

Автор, який пише для дітей, природньо і переконливо передає шанобливе 

ставлення до цієї рослини. Проте якщо для людей жито – це передусім хліб, без 

якого не можна прожити, то для звірів – ще й місце, де можна сховатися від 

ворогів: Й тут, на горбочку, порослому падалишнім житом і коноплею, 

лисенятко зникло… [348, с. 197]. Як бачимо, жито органічно вписується в 
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навколишній світ. У структурі досліджуваного концепту це демонструє смисл 

“те, що символізує гармонію в природі”: … і зелені стебла жита тягнуться 

догори, наче прагнуть напитись не тільки сонячного проміння, а й закропитись 

живлющими жайворонковими піснями [348, с. 23]. 

Концептуалізацію образу жита як символу плодючості і достатку 

засвідчують численні мовностилістичні засоби, передусім епітети: молоде 

(Похнюпившись, іду по стежці, а мені в руки б’ються пругкі хвилі молодого 

жита, і збудливим холодком віє од них… [348, с. 17]); зелене (Сіється донизу 

кришталь їхніх пісень, і зелені стебла жита тягнуться догори… [348, с. 23]); 

рясне (Спадають у родючий чорнозем перлами [пісні жайворонка], а з них оце 

повиростали і виростають рясні сходи жита… [339, с. 7]); достигле (Хвилі 

достиглого жита важко бігли повз них… [348, с. 39]), підсилені метафорами 

пругкі хвилі жита б’ються, біжать, тягнуться та ін. 

Письменник порівнює жито з водою, іншим сакральним образом, що 

символізує життя: Тонкі стебла молодого жита хвилюються, мов вода; зелені 

хвилі перебігають одна за одною, й за зеленим гребенем, наздоганяючи, 

котиться сивий сплеск… [348, с. 15] (смисл “яке уподібнюється до води” 

реалізується в позиції суб’єкта зіставлення). 

Отже, концепт “жито” в міфопоетичній картині світу Є. Гуцала є 

полісемантичною позитивно забарвленою лінгвоментальною одиницею. 

Індивідуально-авторські смисли, представлені в її структурі, становлять 67%, 

етнокультурні охоплюють 33%, засвідчуючи широку обізнаність письменника з 

народними традиціями (див. додаток Е. 6). 

До ядерних у Гуцалових творах для дітей належить флористичний 

концепт “мак”. Основним іменем концептуалізованого образу є мак. Однак 

нерідко письменник уточнює, чи йдеться про квітку або пелюстку, а чи про 

цвіт або насіння: Уже зібрано мак – зв’язаний пучками, він висить на жердці в 

сінях [353, с. 28]. 

У досліджуваних текстах, як і в етнокультурі, мак також символізує красу 

і непорочність. Змальовуючи за допомогою відповідних тропів 
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персоніфікований образ маку, автор втілює смисл “той, що є символом чистоти, 

непорочності, цнотливості”, наприклад: Підійдеш до маків, довго стоятимеш 

здивований їхньою чистотою й непорочністю, милуватимешся з цнотливості 

їхнього блиску… [353, с. 17].  

Сакралізуючи образ маку, автор наділяє його надзвичайною рисою – 

здатністю приходити у спогадах (“ті, що з’являються у спогадах”): … це 

порівняння прийде пізніше, коли вже ті маки бачитимеш у спогадах… [353, 

с. 17]. 

Проте більшість концептуальних смислів у структурі цього концепту 

реалізується через позиції зіставлення, засвідчуючи особливості індивідуально-

авторського світобачення. Так, із маком у письменника асоціюється передусім 

дитинство, що підтверджує семантичний компонент “дитинство, як велика 

квітка маку”: І уявиш своє дитинство великою квіткою маку, яка щойно 

визволяє свої пелюстки з тугого бубляха, нашорошує їх, розкріпачує і 

випростує… [353, с. 18] (позиція об’єкта зіставлення). Є. Гуцало порівнює 

процес дозрівання квітки і розвиток дитини, вдаючись при цьому до 

філософських роздумів: … і ще тоді, дитиною, не порівняєш їх [маки] ні зі 

своїм життям, ні свого життя не порівняєш із їхнім цвітінням, – це 

порівняння прийде пізніше… [353, с. 17] (об’єктивуються два смисли, 

реалізовані у позиціях суб’єкта й об’єкта зіставлення, “маки, як життя” і 

“життя, як цвітіння маків”). До макового цвіту уподібнюються діти: 

Молодесенькі ж які [діти], мов маків цвіт, понароджувалися для добра, для 

щастя… [344, с. 237]. У наведеному контексті експлікується смисл, 

представлений позицією об’єкта зіставлення, “діти, мов маків цвіт”. 

В українській народній традиції мак символізує також “молоде дівоче 

обличчя, гарне вбрання” [293, с. 350]. Підтвердженням цього слугує 

семантичний компонент “дівчинка, її вбрання, що асоціюються з квіткою маку” 

(позиція об’єкта зіставлення): Ти, Василинко, як маків квіт [353, с 181] (тут 

імплікуються уявлення про дівочу красу, чистоту і непорочність) або Ось 

Саййора стоїть із бабою Степанидою на городі серед розквітлих маків, і її 
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плаття схоже на велику квітку маку, що має навіть червоніші і яскравіші 

пелюстки, ніж справжні [348, с. 189] (позитивні конотації посилюються 

завдяки акцентації уваги на червоному кольорі – символі життя, свободи і 

любові). 

Вії дитини нагадують письменникові тичинки макової квітки. Це 

демонструє смисл “вії, як тичинки макової пелюстки”: Ілько мерзлякувато 

зіщулився, й пухнасті вії раз і вдруге здригнулись, як здригаються на вітрі 

тичинки в розтуленій маковій пелюстці [339, с. 57]. А макові зернята, що в 

уявленнях українців символізують усе “дрібне”, “маленьке”, “незначне”, 

асоціюються з краплинами дощу: Накрапав дощ. Дрібненький, мов макове 

насіння, сіявся на човен, на річку, і в його сивій маковій пелені тонув сніг [339, 

с. 65–66] (“дощ, мов макове насіння”). Обидва концептуальні смисли також 

реалізуються в позиції об’єкта зіставлення. 

В аналізованих творах концептуалізований образ маку супроводжують 

виключно позитивні конотації. Відчуття радості, захоплення об’єктивують 

численні епітети (чисті, непорочні, червоні), метафори (квітка маку визволяє, 

нашорошує, розкріпачує, випростовує пелюстки), порівняння (дощ, мов макове 

насіння, плаття, як квітка маку) та інші мовні засоби.  

Трепетне ставлення до маку демонструє і такий опоетизований контекст: 

І – як молоде зітхання землі, як рожевий подих ранку, стоять на тонких 

підсвічниках тремтячі маки [353, с. 17]. З одного боку, його аналіз дає змогу 

окреслити ще два індивідуально-авторських концептуальних смисли – “ті, що 

нагадують зітхання землі”, “схожі на подих ранку”, з іншого – простежити 

авторські засоби лінгвалізації концепту – порівняння (як молоде зітхання землі, 

як рожевий подих ранку), метафору (стоять на тонких підсвічниках), епітет 

(тремтячі). 

Загалом концепт “мак” у досліджуваних текстах характеризують 

передусім індивідуально-авторські смисли (73%) та меншою мірою – 

етнокультурні (27%). Встановлено, що більшість концептуальних смислів 

реалізується в позиціях зіставлення. Письменник порівнює з маком дитину, її 
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одяг, життя або ж маки асоціюються в нього з подихом ранку, зітханням землі 

(див. додаток Е. 7). 

До ядерних у мікроконцептосфері “трав’янисті рослини” належить 

концепт “бур’ян”, який, на відміну від інших, має менш розгалужену систему 

концептуальних смислів і відрізняється оцінним забарвленням. У народній 

культурі бур’ян характеризується передусім негативним забарвленням. 

Споконвічне вороже ставлення українського селянина до нього, на думку 

В. Кононенка, не могло не позначитися на його оцінці в очах суспільства [124, 

с. 128].  

У досліджуваних творах іменем концепту виступає назва бур’ян: 

Розгорнув буряни, туди шаснув поглядом, сюди – їжака не було [353, с. 86]. 

Етимологічно вона споріднена зі словом буйний (початкове значення – рослина, 

що буйно росте) [292, с. 306]. О. Потебня вважає, що назва рослини походить 

від форми 
*
purьjanъ, що відноситься до слова пирій [318, с. 249–250]. 

Діалектних форм, поширених в українській мові, в Є. Гуцала не виявлено.  

Зазвичай бур’ян росте на необроблених городах, закинутих полях. Це 

демонструє смисл “той, що символізує запустіння”: Пустий, нерівний, 

розритий, у ямах ріс бур’ян… [339, с. 38]. Його, як і наступні, супроводжують 

передусім негативні конотації. Пор.: “який швидко розповсюджується” (Ген у 

землю не кинеш насіння, то й воно марно не гуляє, такий із неї бур’ян попре, що 

держись [353, с. 145]); “небезпечний для людини” (Бур’яни погрозливо 

потріскують, коли зачіпаєш їх, залишають на твоєму одязі колючку чи 

пазуристу коробочку з насінням [353, с. 79]). 

Негативне забарвлення характеризує також концептуальний смисл 

“неграмотна дитина, як бур’ян”: – Восени піде, хай учиться, не росте 

бур’яном… [353, с. 140] (позиція об’єкта зіставлення). 

Водночас із цим концептуалізованим образом пов’язані й деякі позитивні 

смисли, наприклад: “який споживають тварини”: Інші жінки несуть додому 

якийсь бур’янець для худібки, а я ось цілий сніпок [квітів] нарвала [353, с. 205] 
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та “який використовують люди”: Біля одного лазу вже горіла солома, біля 

другого тільки накладено сухого бур’яну й паліччя… [348, с. 212]. 

Загалом у дитячих творах Є. Гуцала бур’ян нерідко стає у пригоді 

тваринам і людям, про що свідчать такі концептуальні смисли: “той, що є 

пристанищем для звірів” (Тільки залишив його [їжака] не на стежці, а трохи 

ближче до парку, в бур’яні, щоб ніхто не запримітив [353, с. 86]); “служить 

орієнтиром для сліпих людей” (А зараз, ідучи поруч із Оришком, злегка по 

бур’янах тим кастуром проводить, щоб у рів не впасти [339, с. 21]). 

Із бур’яном у досліджуваних текстах асоціюються уявлення про міцність і 

витривалість (“той, що міцно тримається на землі”): … то сям, то там 

проступає костомаччя бур’янів, чиї скелети ще не схилились на діл, а потужно 

стоять, ніби не за землю тримаються, а за саме повітря [353, с. 78].  

Особливості лінгвалізації цього концепту засвідчують такі 

мовностилістичні засоби, як епітети (пустий, нерівний, розритий, сухий), 

метафори (бур’яни погрозливо потріскують, потужно стоять), порівняння 

(росте бур’яном) тощо. 

Незважаючи на те, що концепт “бур’ян” не має в аналізованих творах 

розгалуженого номінативного поля та частіше характеризується 

негативнооцінним забарвленням, він відіграє важливу роль як етнокультурний 

символ. 67% смислів у його семантиці об’єктивують народні уявлення про 

рослину, 33% – індивідуально-авторські (див. додаток Е. 8). 

Проведені дослідження засвідчили, що концептосфера “флора” в дитячій 

прозі Є. Гуцала представлена розгалуженою системою концептів і включає, 

крім ядерних (“дуб”, “яблуня”, “груша”, “калина”, “соняшник”, “жито”, “мак”, 

“бур’ян”), близько ста інших концептуалізованих рослинних образів, як-от 

“верба”, “черешня”, “чорнобривці”, “картопля” та ін. Тексти письменника 

наскрізь пронизані описами довкілля, що дозволяє безпосередньо заглибитись у 

красу навколишнього світу та викликає довіру в дитини-читача. Аналіз 

флористичних концептів підтвердив, що природа у письменника є олюдненою, 
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наскрізь психологізованою, вона наділена всіма тими відчуттями й емоційними 

станами, що й людина. 

 

3.2. Закономірності мовної об’єктивації фаунонімічних концептів у творах 

для дітей Є. Гуцала 

 

3.2.1. Мікроконцептосфера “тварини” 

Концептосфера “фауна” в дитячих оповіданнях Є. Гуцала включає дві 

мікроконцептосфери – “тварини” і “птахи”. Перша репрезентована концептами 

на позначення тварин, ядерними з-поміж яких є “кінь”, “корова”, “лис”, “заєць”, 

а друга об’єднує концепти орнітологічної сфери, де ядерними будуть “лелека”, 

“зозуля”, “одуд”, “качка”. Критеріями визначення ядерності слугували: 

активність фаунонімічних образів у текстах, їхня семантико-когнітивна 

багатогранність (від 10 і більше концептуальних смислів у структурі 

відповідних концептів), високий ступінь переосмислення (наявність 

індивідуально-авторських смислів, у тому числі смислових компонентів, 

реалізованих у позиціях зіставлення). 

Є. Гуцало вважав, що “відкриття світу – мета і завдання як “великої” 

літератури, так і “дитячої” [71, с. 32]. Саме тому великого значення надавав 

кожному образу, який виводив у своїх творах. Це повною мірою підтверджує 

зображення ним тваринного світу.  

Як і в етнічній картині світу українців, так і в дитячій прозі Є. Гуцала, до 

ядерних у мікроконцептосфері “тварини” належить концепт “кінь”. У 

народній традиції це одна з найбільш міфологізованих тварин. Як основна 

транспортна та тяглова (у лісовій зоні) сила, кінь виявляв зв’язки зі світом 

надприродним, “тим світом”, одночасно був пов’язаний із культом плодючості, 

смерті та загробним культом. За археологічними даними, кінь був основною 

жертовною твариною на похоронах, провідником на “той світ” [302, с. 590]. 

Водночас кінь характеризується “наполегливістю у праці, коли хоче, все у 
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нього вдається, особливо у такій справі, яка вимагає багато енергії, великого 

напруження усіх його сил” [285, с. 713]. 

У сучасній українській літературній мові слово кінь має три значення, з 

яких у досліджуваних текстах актуалізується передусім перше: “1. Велика 

свійська однокопита тварина, яку використовують для перевезення людей і 

вантажів” [308, с. 167] (Звісивши ногу й протез на один бік, дядько кокнув, і кінь 

зрушив [353, с. 171]). Назва походить від 
*
komnь (давн. 

*
kobnь), що відповідає 

словам кобила, комонь [318, с. 316].  

У Гуцалових творах, як і в етнолінгвотрадиції, концепт “кінь” має широке 

номінативне поле, представлене вербалізаторами: кінь (коні), табун, конячина, 

лошак, чалий, карий, гнідий, Дикий, ірод, грім, орда. Найбільшою частотністю 

серед них характеризується назва кінь (коні): І враз Семен Сухорада осадив 

коня – поля припинили свою шалену гонитву, і медалі тихіше вже щебетали на 

грудях [348, с. 237] або Сонце висло над самим обрієм, і від коней, що паслись 

неподалік, уже стелились довші тіні [348, с. 48]. Письменник часто зображає 

багато тварин, тому нерідко використовує іменник зі значенням сукупності 

табун: Тупіт копит попід хатою, ніби скаче не один кінь, а табун [353,с. 216]. 

До народно-поетичних належить назва коники-коненята: – Коники-коненята, – 

кажу їм, – візьміть мене на крилята… [353, с. 11]. 

Авторське ставлення демонструють і такі номінації, як конячина (на 

позначення спрацьованого коня): Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда 

конячина, тягнучи сани, й поволеньки потюпала до річки [339, с. 50] і лошак 

(для називання молодої тварини): Неподалік ходили коні, а коло них гасав по 

лузі з одного краю в другий білястий лошак [348, с. 48–49], що вживаються 

помітно рідше.  

Серед вербалізаторів концепту “кінь” привертають увагу субстантивовані 

прикметники, що вказують на масть тварини: чалий, карий (Чалий і карий 

поопускали голови, скубуть траву, – так, немов своїми вогненними губами 

обціловують, голублять цей луг… [353, с. 9]); гнідий (І, коли той зіскочив на 

землю, дядько підвів коня до перелазу, став ногою на перелаз, а тоді вже 
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гнідому на спину [353, с. 171]). Вживає автор і власну назву, через яку 

об’єктивуються уявлення про характер тварини, як-от Дикий: Гнідого коня 

звали Диким, він справді злий, норовистий, не підступайся… [353, с. 216]. Крім 

того, аби передати бунтівну вдачу коня, Є. Гуцало використовує також назви, 

вжиті в переносному значенні, на зразок: ірод, грім, орда (– Ох ти, ірод, звір 

[до коня], потанцюєш у мене [353, с. 173]). 

Письменник, який сам зростав у селі, був добре обізнаний із тим, що кінь 

означає для українця, як його використовують у сільському господарстві для 

перевезення людей, вантажів тощо. У творах Є. Гуцала уявлення про це 

демонструє концептуальний смисл “той, що працює на людей”: Я з вашим 

Данилом колись у колгоспі на конях робив… [353, с. 140]. Щоб тварина гарно 

працювала, про неї треба добре дбати (“той, про якого піклуються”): Семен 

Сухорода сам і доглядає коня [353, с. 216]. 

Для українців кінь здавна асоціювався із козаком, воїном, тому часто 

уособлював незалежність, волелюбство, силу, що в структурі аналізованого 

концепту засвідчують такі семантичні компоненти, як: “той, що має крутий 

норов” (– Гнідий із норовом, не втримаєтесь… І якось так сталось, що Павло 

Гречаний не втримався на коневі, умить звалився з гнідого разом із палицею, а 

кінь трохи відбіг і спинився [353, с. 171–172]); “свободолюбивий, незалежний” 

(… і навіть те відчуття несподіваної втрати – коли дуже кортіло проїхатися 

верхи, а коні не давались, змахнули гривами й неквапно побігли туди, де вже 

зійшло сонце, – навіть те гірке відчуття й досі переслідує мене… [353, с. 13]).  

Уявлення про бунтівну вдачу тварини увиразнюють ужиті в 

досліджуваних творах епітети злий, норовистий (… він [кінь] справді злий, 

норовистий – не підступайся, бо якщо ногою не хвицне, то вкусить [353, 

с. 216]); дурний (– Казалось вам дядько, що дурний кінь, упадете, а ви… [353, 

с. 172]); дикі, неприступні (Ще недавно майже приборкані, зараз вони [коні] 

зовсім дикі й неприступні, особливо карий [353, с. 11]).  

Указані смисли по-авторськи розгортаються, коли кінь (коні) 

порівнюється то з громом, то з татарською ордою, наприклад: Та куди тобі 
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догнати Семена Сухораду, коли в нього не кінь, а грім… [353, с. 217] (смисл 

“той, що подібний до грому” реалізується в позиції суб’єкта зіставлення і в 

тексті супроводжується конотаціями іронії, зневаги). 

Є. Гуцало часто персоніфікує коня, наділяючи його людськими рисами. У 

поведінці тварини проглядаються розум, здатність думати, навіть іронізувати. 

Це демонструє смисл “той, що є розумним, іронічним, хитрим”: Чалий [кінь] 

прищулив одне вухо – і в тому, як він це зробив, уловлюю розумну, майже 

людську іронію [353, с. 11].  

Життя дітей у селі, їхнє споглядання світу тісно пов’язане з кіньми, що 

завжди привертають дитячу увагу, стають об’єктом постійних спостережень, 

захоплення і под. У структурі концепту “кінь” це засвідчує концептуальний 

смисл “той, що подобається дітям”. Особливість мовомислення письменника 

полягає у його вмінні творчо розгорнути той чи інший смисловий компонент. 

Це, зокрема, демонструють такі смисли: “той (ті), що привертає до себе увагу, 

викликає інтерес” (І раптова сила підхоплює, виносить на подвір’я, жене на 

ворота – подивитися на верхівця, на коня [353, с. 216]); “на якому можна 

покататися” (Тепліє мрія – а може, візьме тебе голова на коня, провезе верхи 

[353, с. 235]); “чию мову хочеться вивчити” (У мене є вміння до всього, то й 

коней навчилася б розуміти… І балакати по їхньому навчилася б! – із запалом 

сказала Василинка [353, с. 155]). Зазначимо, що передусім ті смисли, в яких 

кінь позиціонується з об’єктом захоплення дітей, характеризуються 

позитивнооцінним забарвленням.  

Семантику концепту в Гуцалових творах для дітей помітно розширюють і 

такі смисли, як: “той, що асоціюється з найбільшою втіхою, радістю” (– Нема 

кращого, хлопче, як на коні їздити, Еге, ж? – Правда, – згодився, бо ще ні з ким 

не було так добре [353, с. 237]); “який живе в дитячих мріях” (Гнідий кінь довго 

мріє перед твоїми очима, і постать верхівця не зникає [353, с. 216]).  

Наші предки вважали, що “червоний кінь уособлює вогонь, вороний – 

зоряне небо, білий – світ предків” [285, с. 714]. Крім того, білий кінь, як 

зазначає В. Жайворонок, “завжди був емблемою сонця, тому пошановується й 
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досі” [293, с. 287]. Є. Гуцало також використовує подібні епітети, чим 

увиразнює концептуалізований образ, наприклад: білястий, білий (Білий кінь 

пасеться в полі, а поряд пасеться біле лошатко [348, с. 211]); червоний (І враз 

дядько побачив, що по сільському шляху суне череда в рожевій куряві, що 

пастух їде на червоному коні [353, с. 171]) та ін. Змальовуючи то білого коня, 

від якого віє спокоєм, то червоного, що супроводжує череду, автор щоразу 

розгортає семантику образу в інший бік. У структурі досліджуваного концепту 

це демонструють такі компоненти: “той, що уособлює гармонію”, “який 

викликає сильні емоції”, бо, побачивши червоного коня, навіть швець, що має 

протез замість ноги, хоче прокататися на ньому.  

 Уява дітей змальовує коней також синіми, як і дорогу, тополі, вози та 

дощі : Ото начебто ростуть сині тополі над синьою дорогою, їдуть сині вози, 

запряжені синіми кіньми, перепадають сині дощі [348, с. 13] (епітет синій 

конструює прикметниковий тотожний повтор – сині тополі – синя дорога – сині 

вози – сині коні – сині дощі). Відомо, що в народі синій колір є символом 

“вірності, довір’я і безконечності” [Багнюк, 2009, с. 694].  

Поетизацію образу коня засвідчують і численні метафори та порівняння. 

Так, коні в Є. Гуцала не просто біжать, а літають (Вийдіть, бо ніколи не 

побачите, як то літається на конях [353, с. 236]) (звідси і образ коників-

коненят із крилятами), не просто їдять траву, а немов своїми вогненними губами 

обціловують, голублять цей луг [353, с. 9]. 

Отже, концепт “кінь” у прозових творах для дітей Є. Гуцала, з одного 

боку, реалізує українську етнонаціональну символіку (етнокультурні смисли 

охоплюють 22%), з іншого – індивідуально-авторське світорозуміння 

(відповідні смисли становлять 78%). А оскільки об’єктивує передусім дитячі 

уявлення про цю тварину, то є більшою мірою позитивно конотованим і 

меншою – негативно забарвленим (див. додаток З. 1). 

До ядерних у дитячій прозі Є. Гуцала належить концепт “корова”. 

Відомо, що важливу роль у житті людей відіграють насамперед ті свійські 

тварини, які годують своїх власників. До таких належить корова, котра в 
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образно-символічному вираженні здавна передавала ідею заможності, достатку. 

У міфології народів світу корова символізує Велику Матір у годувальному 

аспекті, продуктивну силу землі, дітонароджуваність, материнський інстинкт 

[295, с. 149]. В Україні образ корови асоціюється із благополуччям: “Корова в 

дворі – харч на столі”, “Пропала корова – пропало й здоров’я”, “Тяжко без 

корови, як зимою без кожуха”, – говориться в народних прислів’ях, де корова 

основна поїльниця і годувальниця [293, с. 306]. “Якщо віл сприймався як 

чоловік, то телиця – як дівчина, корова – як жінка, земля” [124, с. 154].  

У Гуцалових творах номінативний ряд відповідного концепту є досить 

розгалуженим і представлений такими вербалізаторами: корова (корови), 

корівчина, череда, Лиска, Сорока, Ластівка, Красуня, Ряба, рідна душа, 

молочниця, годувальниця. Основним із них є корова: А коли у горщику чи в 

глечику давали Тизуні молоко від своєї корови, то воно вже мало начебто інший 

смак і пахощі від нього йшли відмінні [353, с. 189].  

За СУМом, слово корова має два ЛСВ, з яких у досліджуваних текстах 

реалізується перший: “1. Велика парнокопитна свійська молочна тварина; самка 

бугая” [308, с. 295] (І дуже часто в цій роздумливій материній мові йшлося про 

те, в кого яка корова й скільки дає молока [353, с. 152]). Назва походить від 

праслов’янського 
*
korva ‘корова’ (первісно ‘рогата тварина’), можливо, 

*
korvъ 

‘віл’, представленого в польському застарілому слові karw ‘старий лінивий віл’ 

[292, с. 34].  

Для називання багатьох тварин письменник використовує форму 

множини корови та іменник на позначення сукупності череда: Хлопці зганяли 

своїх корів на вигоні, неподалік вашої хати, а вже потім гнали череду на 

пасовисько [353, с. 151]. Поодинокими прикладами представлені розмовна 

назва корівчина й індивідуально-авторська номінація рідна душа: Була ж нам 

корівчина за рідну душу, мали до кого притулитись, а тепер до кого 

притулимося [353, с. 202] (остання реалізується у позиції суб’єкта зіставлення, 

втілюючи смисл “та, що усвідомлюється як член родини – “рідна душа”).  
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Тим, що корова забезпечувала селян продуктами харчування: молоком, 

сиром, сметаною, очевидно, пояснюється вживання номенів молочниця і 

годувальниця: І пірию так само поклала, і якийсь мішок лепехи – усе їй думалось 

про молочницю, про годувальницю [353, с. 151].  

Загалом традиція називання цієї тварини є давньою. Зазвичай кожна 

корова після народження отримувала ім’я, що залежало від її зовнішніх ознак 

чи особливостей поведінки. У досліджуваних текстах представлені такі 

найменування корови, як: Лиска (А наша корова Лиска знає, що її звати Лиска? 

[348, с. 14]); Сорока (Сорока була прикрита дірявими рогожками, солом’яними 

матами, і все-таки стирчали вбік, наче дрючки, дві її ноги в чорних панчохах 

[353, с. 202]); Ластівка, Красуня, Ряба (У Ластівки теличка, і в Красуні 

теличка, і в Рябої теж [353, с. 121]).  

Розширюють номінативне поле концепту назви на позначення 

недорослих тварин, а саме: теля (З темряви вигулькнуло теля і, подавшись 

уперед двома ногами, некліпливо втупилось в Михалка [353, с. 56]); зменшено-

пестлива номінація телятко (Телятко обертало зірчасту голову, дивилось 

покірливим поглядом, слухало, як лоскочеш поміж вух [353, с. 230]); фаунонім 

теличка (Скільки було говорено-переговорено про ту теличку [353, с. 150]). 

Про близькість людини з твариною свідчить використання вербалізаторів 

сестричка (Поки мале – тобі за сестричку буде, а виросте – годувальницею 

нашою стане [353, с. 229]) та дитина (Дитина [теля], як і ти, – казала мати 

[353, с. 230]). До індивідуально-авторських найменувань, позначених у тексті 

негативним відтінком, належить слово мара: А Михайло теж завмер і теж 

утупився в теля, немов кажучи: згинь, маро, чого ти на мене витріщилось 

[353, с. 56].  

Важливими в інтенсіональному полі концепту “корова” є насамперед 

смисли, які репрезентують вірування народу в те, що корова є “джерелом 

добробуту і багатства” [289, с. 528]. В індивідуально-авторській картині світу 

Є. Гуцала це знайшло відображення у таких смислах: “та, що символізує 

добробут” (Вестиметься, як і в інших людей, котрі мають від корови допомогу 
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– вони її тримають на світі, а вона їх [353, с. 150]); “є годувальницею” (Не про 

корову [мріється], бо це ген як багато грошей треба настаратись, а саме про 

маленьку теличку, яка виросте в славну дійну корову, котра поїтиме молоком і 

тебе, і матір, а також вистачатиме й на ярмарок понести глечик сметани 

або ж ворочок сиру [353, с. 150]). Позитивні конотації засвідчують епітети 

славна, дійна, гіперболізовані метафори поїтиме молоком і тебе, і матір; 

тримає на світі людей та інші мовностилістичні засоби. 

У повоєнні часи, які змальовує письменник, не кожен селянин міг собі 

дозволити купити корову, бо коштувала вона дорого, це в структурі 

досліджуваного концепту об’єктивує смисл “та, що дорого коштує”: Бачила 

славну корівчину, та за неї і просять славно [353, с. 179]. Загалом автор 

постійно акцентує увагу на тому, якою необхідною в господарстві є корова та 

як за нею доглядають. У семантичній структурі концепту “корова” це 

підтверджують такі смислові компоненти: “та, про яку мріють”: І ще ви тільки 

мріяли про свою теличку… [353, с. 152]; От ніяк не дочекаємося своєї 

годувальниці… [353, с. 186]; “про яку дбають і піклуються”: І ти вірив у 

материні побоювання і вже так само турбувався про ту годувальницю… [353, 

с. 153]. Оскільки не кожен міг собі дозволити мати корову, тому часто вона 

викликала почуття заздрості (“та, що викликає заздрість”): Зі здивуванням та 

тихою заздрістю говорила мати про корову, яку тримали Тизуни [353, с. 152].  

В. Войтович зазначає, що корова “потребує особливого захисту від 

нечистої сили, що намагається відібрати в неї молоко” [289, с. 528]. Це народне 

вірування також експлікується в досліджуваних текстах, втілюючись у 

концептуальному смислі “та, яку можуть наврочити, відібрати в неї молоко”: 

Бо лихі наділені дивною силою відбирати в корови молоко або ж так 

наврочать, що корова і не погуляє до пуття, десять разів зриватиметься [353, 

с. 152].  

Здавна українці не були схильними убивати корів, а дозволялося це 

тільки на весілля, поминки і в деяких випадках на свята. У Гуцаловій прозі 

втрата корови також змальовується як найбільше горе: Страшно було слухати 
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бабине голосіння по здохлій корові [353, с. 203]. Конотації жалю, смутку, відчаю 

тут супроводжують смисл “смерть якої асоціюється з великим горем”. Нерідко 

загибель тварини автор порівнює із втратою близької людини: Не випадало ще 

бачити, як за коровою плачуть, мов за добрим небіжчиком – батьком чи 

матір’ю [353, с. 202]. Через позицію суб’єкта зіставлення тут об’єктивується 

смисл “втрата якої уподібнюється до втрати батька чи матері”. Персонаж 

оповідання “У гаї сонце зацвіло” з болем згадує корову, яку забрали німці: А ще 

пригадується студений запах жовтої соломи, з морозу, в інеї, – цей запах ти 

чомусь поєднував також із коровою, яку посеред зими забрали німці [353, 

с. 152] (“та, за якою сумують”).  

Як і в народній символіці, так і в індивідуально-авторській картині світу 

Є. Гуцала знайшов вираження семантичний компонент “та, що символізує 

материнство”: А вона [корова], видно, теж розуміє, що її телятко здохло, бо 

чого ото б ревла [353, с. 154]. Письменник постійно наголошує на перевагах 

телички над бичком: – То славну теличку маємо? Будеш доглядати – колись і 

коровою стане [353, с. 229]. Зауважимо, що автор часто вживає епітет славна, 

який конотує захоплення, радість. Загалом в його творах ця тварина наділена 

виключно позитивними характеристиками: є спокійною, невибагливою, слухає 

хазяїна, що демонструє семантичний компонент “яка характеризується 

спокійною, сумирною поведінкою”: Їхня годувальниця і вдачі сумирної, і до 

паші неперебірлива, й за бугаєм вона вчасно пополює, і молоко дає таке густе, 

як сметана [353, с. 152].  

Автор наголошує на тому, що корову, як і коня, люблять і шанують не 

лише дорослі, а й діти. Зокрема, вони люблять спостерігати, як пасеться череда, 

розглядати кожну корову, і це викликає у них захоплення (“та (ті), що 

привертає увагу, викликає захоплення”): Схилом стернистого горба 

посувається череда, й кожну корову чітко видно, наче вона вимальована 

старанним художником, – видно, якої масті, білі чи чорні латки, прямі чи 

закручені роги [353, с. 59–60]. Саме дитяча уява малює корів з білими чи 

чорними латками, прямими чи закрученими рогами, червоними та рябими, з 
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ногами в чорних панчохах тощо: Увечері череда повертала в село, ти ходив до 

воріт і цікаво дивився, як мимо проходять червоні та рябі, чув, як од них пахне 

полем, волею, зеленими лугами, як тонко в повітрі прядеться дух солодкого 

молока [353, с. 151] (імплікується смисл “яка асоціюється з гармонією”). 

Уживання в наведених контекстах різних мовностилістичних засобів 

(порівняння наче вимальована старим художником, метафори тонко 

прядеться та ін.) підсилює позитивні конотації. 

Окремі концептуальні смисли пов’язані з образом теляти. Більшість із 

них експлікується в текстах, наприклад: “те, що є малим”, “недосвідченим”, 

“якому часто загрожує небезпека” (У куточку до ясел, було прип’яте маленьке 

телятко [353, с. 228] або Худоба й та відчуває гиблу драговину, не забродить 

сюди, але зрідка трапляється, що дурне теля таки забіжить [348, с. 91]), деякі 

імплікуються, як-от “те, що викликає співчуття”.  

Отже, концепт “корова” майже однаковою мірою демонструє як народні 

уявлення про тварину, так й індивідуально-авторські (етнокультурні смисли 

становлять 42%, авторські – 58%). Указаний концептуалізований образ є 

полісемантичним, позитивно конотованим, репрезентованим різними мовно-

виражальними засобами (див. додаток З. 2). 

Помітне місце у Гуцалових творах для дітей займають хижі звірі, 

концептуалізовані образи яких також формують мікроконцептосферу 

“тварини”. Одним із ядерних у ній є концепт “лис”. У різних етнокультурних 

традиціях він “символізує злобне лукавство і підступництво” [286, с. 150]. 

Хитрість як психологічна прикмета цієї тварини експлікується у фольклорі 

багатьох народів, у тому числі українському [289, с. 530].  

В аналізованих творах система вербалізаторів концепту “лис” включає 

назви на позначення самця, самки та їхніх дітей, а саме: лис (Поки ми сиділи 

мовчки в конюшині, то й лис мовчки сидів [348, с. 204]); лисиця (А проте, хоч би 

як щасливо жилося нашому зайцеві, доля готувала для нього ще одну зустріч із 

лисицею [348, с. 177]); лисеня (Лисеня майнуло в кущі, вискочило за пучками 
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осоки – й тепер добре було видно, як воно біжить зі срібною рибкою, що 

поблискує на сонці [348, с. 197]).  

У СУМі фаунонім лис тлумачать так: “1. Хижий ссавець родини собачих з 

цінним рудим або сріблястим хутром і з довгим пухнастим хвостом; самець 

лисиці; хутро цієї тварини” [308, с. 489]. Щодо етимології, то її виводять від 

*
vleipso-(-sā) та зближують із латинським vulpēs [318, с. 500]. 

У досліджуваних текстах, як і в народній культурі, лис є символом 

підступності й небезпеки. Передусім ці уявлення об’єктивуються в структурі 

відповідного концепту, де засвідчені смислом “той, що символізує жорстокість, 

пожадливість й ненаситність”: І лис виє отам-о… Чого виє, коли в мене курочок 

нема? [348, с. 146].  

Водночас у творах для дітей письменник зображає лиса як люблячого 

батька, якого слухаються лисенята: І ось під горіховим кущем появляється 

старий лис, всідається на задні лапи й по-батьківському задоволено споглядає 

гру молодих лисенят [348, с. 209] (“той, що дбає про своїх дітей”); Поки я 

стояв, то вони [лисенята] ще грались, а як лис рикнув сердито – ось вони й 

поховались до нори [348, с. 204] (“той, якого слухають”). 

За допомогою різних лінгвовиражальних засобів експлікуються такі 

концептуальні смисли: “той, що є спокійним, упевненим у своїх діях” (Тієї ж 

миті побачили, як із-за смужки падалишнього вівса вискочив великий лис, скоса 

поглядаючи у ваш бік, і спокійно побіг до нори [348, с. 204]); “грізним і 

небезпечним” (І раптом лунає погрозливий рик старого лиса [348, с. 210]), 

“мудрим і врівноваженим” (А старий лис поважно сидить під горіхом, пильно 

наглядає за своїм дружнім виводком, і в його очах світиться мудрість і мир 

[348, с. 209]). Засобами лінгвалізації тут виступають епітети великий, старий, 

погрозливий, метафори поважно сидить, мудрість і мир світяться в його очах 

та ін.  

Лисиця – це “самка лиса” [308, с. 490]. Вербалізаторами концепту на 

позначення лисиці у творах Є. Гуцала є такі, як: лисиця, хижак (Спочатку 

лисиця продовжувала переслідування, в ній уже дужче пробуджувався хижак… 
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[348, с. 176]); переслідувачка (Тепер у кільці опинилися втікач [заєць] і 

переслідувачка [лисиця] [348, с. 179]); стара знайома (Лисиця одразу впізнала 

знайомого вуханя, а він – свою стару знайому [348, с. 178]); матір, матір-

лисиця (А може, – подумалось, – воно [лисеня] не саме, може, прийшло сюди зі 

своєю матір’ю – лисицею? [348, с. 183]).  

В аналізованих текстах об’єктивуються, з одного боку, характерні для 

української етнокультури уявлення про лисицю як хижого, підступного звіра, а 

з іншого – дбайливу матір. Це дає змогу окреслити два основні концептуальні 

смисли у структурі відповідного концепту: “та, що є небезпечною, підступною” 

(… вона йшла попереду неквапно, принюхувалась і крутила гострим писком то 

туди, то сюди, ніби вже ласувала чимось смачним [348, с. 174]) і “яка є 

дбайливою матір’ю для лисенят” (Мабуть, ждуть [лисенята] свою матір-

лисицю, яка подалась на полювання… [348, с. 199]). Інші семантичні 

компоненти різною мірою розширюють, доповнюють, увиразнюють їх.  

На те, що лисиця є символом хитрощів, обману, лицемірства, звертає 

увагу В. Кононенко: “У казках і байках завдяки своїй спритності лисиця 

обдурює вовка, ведмедя, зайця й інших тварин. Не позбавлена лисиця розуму і 

кмітливості” [124, с. 150]. В індивідуально-авторській картині світу Є. Гуцала 

це засвідчує смисл “та, яку важко перехитрити”: Батько хотів її встрелити, а 

потім каже, що хто ж її перехитрить, коли вона лисиця і є, – то ми й 

подались додому [339, с. 28], підсилений частим використанням епітета хитра: 

… але вона була хитра лисиця, знала, що заєць їй трапився бувалий і дужий, 

знала, що повинна вдатись до хитрощів, бо інакше нічого не вдієш [348, с. 176] 

(хитрість як концептуальну ознаку тварини увиразнює повтор хитра лисиця… 

повинна вдатися до хитрощів).  

Про хижацьку вдачу лисиці свідчать контексти, де письменник описує її 

стосунки із зайцями. У них концепт об’єктивує смисл “та, що полює на зайців, 

позбавляючи їх спокою”: Потому вже сподівався на нову зустріч із лисицею, 

бо знав [заєць], що вона, опинившись у цих краях, полюватиме його [348, с. 175] 

або Проте лисиця йому не дала ні сумувати, ні журитися [348, с. 175].  



136 

 

 

Багато уваги Є. Гуцало приділяє змалюванню зовнішнього вигляду 

лисиці (“та, що має характерну зовнішність”). Так, у лисиці гострий писок, 

меткі очиці, а сама вона є пухнастою і рудою. 

Зустрівши лисицю, люди зазвичай не знають, чого від неї чекати. Тому в 

них спершу, а особливо у дітей, виникає страх, потім бажання підійти ближче, 

врешті – прагнення наздогнати. Уявлення про це демонструють такі смисли, як: 

“та, що викликає страх” (Спершу його [Любомира] морозцем ошпарює страх, а 

далі стає такий сміливий, що біг би слідом за лисицею [348, с. 166]); “яка 

привертає увагу дітей” (І шкодує [Любомир], що поряд нема Калини. Вони 

удвох не побоялися б побігти за лисицею [348, с. 166]). Щодо тварини, то її 

також тягне до людей, проте вона розуміє ту небезпеку, яка підстерігає її. У 

структурі досліджуваного концепту подібне засвідчує смисл “та, що 

остерігається людей”: У старому, забур’янілому колгоспному садку бачить 

лисицю, виходить лисиця з-за горіха, принюхується, а як угледіла Любомира, 

що надумав зірвати яблуко-циганку, то завмирає [348, с. 166].  

Захоплення, зачудовування лисицею автор передає за допомогою різних 

лінгвостилістичних засобів: епітетів (пухнаста, руда), метафор (пахне земляним 

духом та ін.), порівнянь (ніби визолочена місяцем) тощо, які надають образу 

лисиці позитивного забарвлення: Вилазить у полі з нори, пахнучи земляним 

духом, лисиця, дивиться вгору – і в її метких очицях скляніє місячний відблиск, і 

сама вона, пухнаста й руда, ніби визолочена місяцем, його осінньою, 

безжальною яскравістю [353, с. 81]. В аналізованому контексті об’єктивуються 

смисли “та, що викликає захоплення”, “яка живе в норі”. 

Є. Гуцало по-своєму втілює народні уявлення про “вогненну символіку 

лисиці, мотивовану рудим кольором її хутра” [302, с. 116]: Вона [лисиця] летіла 

клубком рудого полум’я, стелилася над самісінькими бур’янами, які, здавалося, 

ось-ось почнуть палахкотіти [348, с. 175] (смисл “та, що асоціюється з 

полум’ям” реалізується в позиції суб’єкта зіставлення).  
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Письменник послідовний у змалюванні тварини: він то захоплюється 

нею, то застерігає від неї. Це пояснює амбівалентну природу 

концептуалізованої структури.  

Семантику досліджуваного концепту в Гуцалових творах для дітей 

визначає й образ лисенят, яких письменник часто асоціює з дітьми, 

зауважуючи, що навіть ігри в них такі самі: Звучить і звучить пісенька, й 

лисенята добре тямлять на жмурках, бо їм так само, як і вам, дітям, – теж 

кортить виграти і хліб, і паляницю [348, с. 209]. 

Лисеня у загальномовній практиці – це “маля лисиці” [308, с. 489]. 

Найбільше назв на позначення лисеняти виявлено в оповіданні “Саййора”, де 

воно є одним із головних героїв. Не відступаючи від традиції номінування 

фаунонімів, автор вживає назви лисеня, лисенята, звіря, звірята, наприклад: 

Хоч і скільки ви ждали, та лисеня так і не появилось [348, с. 213]; Якби не 

Шило, то лисенята б іще висипали гратись на літньому сонечку [348, с. 204]; В 

цю хвилину ти був дуже вдячний відважному звіряті, що знову навідалось [348, 

с. 196]; Кожній [рибі] кортить послухати пісеньку, поглянути на щасливу гру 

звірят [348, с. 209]. 

Письменник постійно наголошує на тому, що тримаються лисенята 

гуртом, а їхні стосунки нагадують родинні. Цим мотивуються, очевидно, 

вербалізатори виводок, брати і сестри: – А де ж ота рибка? Бач, уже немає в 

зубах, – сказала Саййора. – Тут цілий виводок: мабуть, залишив своїм братам і 

сестрам [348, с. 198]. У позиції суб’єкта зіставлення реалізуються номени 

подарунок і вервечка (автор зіставляє лисенят із вервечкою та подарунком): … 

вони [лисенята] бігають один за одним веселою вервечкою, кидаються 

навипередки, а то падають на землю догори лапками, перевертаються, знову 

схоплюються [348, с. 208]; А твій подарунок – оті лисенята, які, мабуть, уже 

зостались тільки на радісному малюнку Саййори [348, с. 215]. У розглянутих 

контекстах концептуалізований образ лисенят об’єктивує позитивно марковані 

імпліцитно й експліцитно виражені смисли “ті, що нагадують дітей 
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(безтурботні, відважні, хитрі, винахідливі)”, “які схожі на вервечку”, 

“асоціюються з подарунком”. 

Водночас, описуючи лисенят, митець використовує багато індивідуально-

авторських номінацій, виражених атрибутивними синтагмами, на зразок: 

хитрий злодюжка (Ти спершу хотів закричати погрозливо, хотів на ноги 

скочити, щоб наполохати хитрого злодюжку, та стримало щось [348, с. 183]); 

голодний маленький пройдисвіт (Голодний маленький пройдисвіт із винуватими 

оченятами й прищуленими вухами вже був зовсім близько від підлящика, та 

вмить під ліктем у тебе тріснула галузка, й лисенятко раптово з чотирьох лап 

скочило назад [348, с. 183]); непрошений гість (Ти якусь частину стояв на 

місці, мовби сподіваючись іще раз побачити непрошеного гостя [348, с. 184]); 

знайомий хитрунець (Ну, якщо не всі, то бодай ваш знайомий хитрунець, 

котрий любить ласувати рибою: адже він не з боязких [348, с. 205]); 

пухнастий рудько (Шкодуючи, що сполохали пухнастого рудька, ви 

понахилялись головами до нори, прислухаючись [348, с. 199]). 

У розглянутих контекстах експлікуються такі концептуальні ознаки, 

пов’язані з образом лисеняти, як “руде”, “пухнасте”, “маленьке”, 

“злодійкувате”, “хитре”, “відчайдушне” та ін. Усупереч традиції, Є. Гуцало 

більшою мірою симпатизує звіряті. Це підтверджує вживання демінутивних 

утворень на кшталт: хитрунець, злодюжка, маленький, перифрастичних 

найменувань: знайомий хитрунець, пухнастий рудько та інших лінгвальних 

засобів.  

Загалом більшість концептуальних смислів у структурі аналізованого 

концепту можна окреслити, розглядаючи образ лисеняти (лисенят) саме через 

призму дитячого сприйняття, що й визначає його специфіку. Так, якщо дорослі 

намагаються рідше зустрічатися із звірям, то діти – навпаки: І чим довше ви 

перебували в такій мирній близькості від лисеняти, тим дужче здавалось, що 

поріднилися з ним, що не лякатиметься [348, с. 199]. Це пояснює такі 

семантичні компоненти у структурі концепту, як “те, що є найбільшою втіхою 

для дітей”: Бо, либонь, найбільшою зараз втіхою для вас може бути зустріч зі 
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знайомим лисеням, про яке ніхто в цілому світі нічогісінько не знає й ніколи не 

чує [348, с. 202] та “яке також симпатизує дітям, тягнеться до них”: Лисеня 

уважно прислухалось до твоєї мови і, здається, розуміло, бо в очах мерехтіло 

тямковите світло [348, с. 183]. Головний герой оповідання Любомир вважає 

лисеня своїм товаришем, із задоволенням його підгодовує: Узяв підлящика в 

руку і легким рухом кинув лисеняті [348, с. 184] (“те, про яке дбає дитина”). 

Не лише діти, а й інші тварини та рослини спостерігають за грою 

лисенят: А срібнопері рибки не стомлюються вистрибувати з води, не 

стомлюються захоплено дивуватися грою лисенят, і жайворонки вгорі не 

перестають втішатись, і круглощокі ромашки [348, с. 209] (“ті, що 

захоплюють своєю грою риб, птахів і квіти”).  

Якщо образ лисиці більшою мірою розкривається через її стосунки із 

зайцями, то образ лисенят – через їх ставлення до риби: А подумалось тобі про 

хитре лисенятко, і все стояло перед очима, як воно, витягнувши мордочку, 

поблискуючи оченятами-горішками, крадеться до риби на траві [348, с. 184] 

(“яке любить рибу”). 

Загалом письменник багато уваги приділяє зображенню зовнішнього 

вигляду лисеняти, змалюванню місць його локалізації, зображенню поведінки. 

Причому, підходить до цього творчо, що засвідчує оригінальність мислення 

митця. Так, лисеня поблискує оченятами-горішками, має прищулені вуха, 

гостру мордочку, живе в норі, воно пухнасте, руденьке і веселооке. Наприклад: 

– Не бійся, – мовив ти якомога тихіше, щоб не сполохати руденького, 

веселоокого пройдисвіта [348, с. 196]. Тут концепт об’єктивує ті смисли, що 

вже розглядалися і були пов’язані з образами лиса і лисиці. 

Амбівалентність досліджуваного концепту демонструють аксіологічно 

протилежні епітети: з одного боку, звіря є малим, а отже, беззахисним: Якась 

ворона хотіла з вишини кинутись на мале звірятко… [348, с. 197] або В їхньому 

погляді не бачилось ні люті, ні сліпої жорстокості, які могли б бути у 

дорослого здорового звіра… [348, с. 198] (“те (ті), що є беззахисним, 

неагресивним”), а з іншого – найхоробрішим, найметикуватішим: А оте 
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лисеня, що приходило до річки по рибу, найхоробріше серед них і 

найметикуватіше [348, с. 199] (“відважним і кмітливим”). 

Велике враження на дітей справила зустріч із виводком лисенят. Саййора 

навіть намалювала це, аби не забути про пригоду: … й ти чомусь не можеш 

повірити, що оті четверо дружніх лисенят і їхня безтурботна гра зостались 

тільки на малюнку Саййори. Що вони стали тільки пам’яттю [348, с. 216] 

(смисл “ті, що асоціюються з пам’яттю” реалізується в позиції суб’єкта 

зіставлення).  

Загалом концептуалізований образ у прозі Є. Гуцала акумулював смисли, 

що відображають різне ставлення дітей до цієї тварини. Одні діти не люблять 

лисенят, вважаючи, що ті лише шкодять людям, про що свідчить семантичний 

компонент “ті, яких хочуть упіймати”: – Тепер постаємо біля всіх лазів, і як 

вибігатимуть лисенята, будемо хапати – і в міщок [348, с. 212]. Інші ж, 

навпаки, захищають звірят. Подібне конотує смисл “ті, яких намагаються 

врятувати”: … згадується… як отого пам’ятного дня ви гуртом бігли в поле, 

порятувати лисенят від несподіваної напасті… [348, с. 216].  

Більшою мірою позитивні конотації характеризують ті смисли, що 

реалізуються в позиції суб’єкта зіставлення: “ті, що схожі на доглянутих 

собачат” або “які нагадують краплини жовтого срібла” (перенесення за 

зовнішньою ознакою): Схожі на випещених, добре доглянутих цуциків, вони й 

гралися так, як цуцики, тільки їхні рухи здавались м’якшими, обережнішими 

[348, с. 203]; Хай би плямка біля вуха чи вихорць на спині, – так ні ж, усі 

четверо – мов краплини жовтого срібла, що перекочуються на сірій землі, на 

траві, на конюшині [348, с. 203]. 

Отже, концепт “лис” у творах для дітей Є. Гуцала має розгалужену 

систему вербалізаторів та характеризуються полісемантичністю. Встановлено, 

що з образами лиса і лисиці пов’язані передусім етнонаціональні уявлення про 

цю тварину. Щодо лисенят, то концептуалізація цього образу засвідчує 

насамперед особливості авторського світобачення. Відповідно етнокультурні 

смисли становлять 39%, а індивідуально-авторські – 61% (див. додаток З. 3). 
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Здавна народ опозиціонував образи лиса і зайця. Відтак, наступним у 

мікроконцептосфері “тварини” у творах для дітей Є. Гуцала є концепт “заєць”.  

Розповіді про нелегке життя зайця письменник присвячує оповідання 

“Таке страшне, таке солодке життя…”. Традиційно заєць в усіх народів 

уособлює боягузтво: боягуза “називають ще заячим серцем, а холодний піт 

переляку – заячим потом” [293, с. 232]. Найбільш повно ця символіка 

відобразилась в українській фразеології: такий відважний, як заєць, заяча душа 

[310, с. 228].  

У прозі для дітей Є. Гуцала концепт “заєць” характеризується широким 

колом вербалізаторів, а саме: заєць (зайці), зайча (зайчата), вухатий, 

довговухий, сірий, здобич, переслідуваний, дрібнота, зухвалець. Номен заєць 

(зайча) є найпоширенішим іменем з-поміж них: Біжите за ним, кричите, і 

спершу заєць тікає до стіни очеретів, а далі звертає убік, зникаючи поміж 

кущами [348, с. 89].  

У СУМі фаунонім означає: “1. Невеликий полохливий звірок родини 

гризунів, з куцим хвостом, довгими задніми ногами і довгими вухами” [308, 

с. 120]. Первинне значення слова – ‘скакун’, його пов’язували із 

давньоіндійським háyas ‘кінь’, jihītē ‘скакати, летіти’, вірменським – ji ‘кінь’, 

литовським – žáidžiu ‘стрибати’ [318, с. 84].  

Помітно рідше письменник використовує такі номени, як вухатий (… 

могутній страх гніздився в кожній клітинці вухатого… [348, с. 174]); 

довговухий (… довговухий, звинувшися, вирвався, впав на дорогу, зразу ж 

схопився на ноги, і не встиг іще ніхто отямитися, як він уже курів через поле, 

закинувши ноги на плечі [348, с. 180]); сірий (А ви ще якийсь час стоїте на 

місці, жваво обговорюючи подію, і маєте таке відчуття, наче щойно могли 

наздогнати сірого, наче він мало з ваших рук не вирвався [348, с. 89]).  

Основним семантичним компонентом у структурі концепту “заєць” є 

“той, що всього боїться”: Якби ж випав сніг, то можна б сховатися, а то 

світла шерсть повсюди зраджувала, і заєць боявся ходити навіть уночі, бо 

здавалося, що він у темряві світиться [348, с. 175]. Тут його увиразнює смисл 
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“той, що взимку міняє колір”. Отже, заєць – це тварина, яка живе в постійному 

страху, вічно трясеться з переляку. 

Заєць – це дрібний гризун, тому на нього постійно полюють як люди, так 

і звірі. Цим зумовлене поодиноке використання назв здобич (Раптом мисливці 

майже кинулися вперед, ніби боялися випустити здобич, залящали безладні 

постріли [348, с. 179]) і переслідуваний (… спочатку ніхто й не помітив ні 

переслідувачки [лисиці], ні переслідуваного [348, с. 179]). Уживаючи лексеми 

дрібнота, зухвалець, автор помітно розширює номінативне поле цього 

концепту: За цей час лисиці трапилось кілька дрібних зайчат, цю дрібноту з’їла 

зі смаком, але чекала, коли ж, нарешті, зловить отого зухвальця [348, с. 178]. 

Через вказані номени об’єктивуються такі смисли: “той, що асоціюється зі 

здобиччю”, “який за розміром уподібнюється до дрібноти”, “той, що 

поводиться, як зухвала людина”. 

Властивість зайця усього боятися набуває подекуди абсурдного 

характеру. Це підтверджує смисл “той, що заздрить мишам, мухам, мурахам, 

ховрахам”: В цю пору заєць починав заздрити навіть мишам: наносили зерна в 

нори, поховалися під землю і сидять [348, с. 172].  

Уявлення про боягузливу вдачу зайця пов’язані з легендами про його 

обережність і пильність. Цим, очевидно, мотивується й іронічно забарвлений 

смисл “який спить із нашорошеними вухами і відкритими очима”: Він, як і 

раніше, як і завжди, спав із нашорошеними вухами та з розплющеними очима, 

але вже перестав заздрити і мухам, і мурахам, і ховрахам, бо до нього 

поверталось почуття заячої гідності [348, с. 173] (іронію увиразнює метафора 

заяча гідність).  

Указані концептуальні смисли зазвичай супроводжують негативні 

конотації. Їх засвідчують різні засоби мовної презентації концепту, як-от: 

епітети зацьковані, сполохані (У цьому кільці металося ще два зацьковані зайці 

[348, с. 178]); фразеологізми: не забувати про свою шкуру; бігти, закинувши 

ноги на плечі; вирватися з рук та ін.; метафори: зайці металися, пуріли через 

поле, пропадали; страх гніздився в кожній клітинці та ін. 
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Актуалізується в семантичній структурі аналізованого концепту також 

компонент “той, що має характерну зовнішність”. Автор називає зайця 

вухатим, довговухим, сірим, зауважує, що взимку він білий аж в темряві 

світиться, то порівнює його з безпорадним клубком брудного ганчір’я: Випав 

перший сніг, і серед білих полів сірий заєць, який ще не встиг полиняти, був 

схожий на клубок брудного ганчір’я, на безпорадний клубок, який всього на 

світі боїться [348, с. 173] (смисл “той, що схожий на клубок брудного 

ганчір’я” реалізується в позиції суб’єкта зіставлення).  

Як і в українській етнотрадиції, в Гуцалових текстах концепт “заєць” є 

амбівалентним. З одного боку, автор засуджує полохливу вдачу тварини, а з 

іншого – захоплюється його винахідливістю, показує швидким і сміливим, 

виражаючи в такий спосіб свої симпатії: … ця втеча пробудила в зайцеві 

відвагу, його гідність… [348, с. 176] (“той, що має почуття гідності, 

відважний”). 

Чимало повір’їв в етнотрадиції пов’язано з ознакою прудкості зайця: 

Дедалі з холодами та морозами лисиця все дужче відчувала голод, а тому 

частіше згадувала того прудкого зайця, який так легко тікав з-під її носа [348, 

с. 117–118]. Подібна концептуальна ознака по-різному втілюється в 

досліджуваних творах, об’єктивуючись у таких смислах: “той, що вміє швидко 

бігати і заплутувати сліди” (А заєць тим часом уже сховався за горбами, але не 

припиняв бігу, заплутував свої сліди… [348, с. 176]); “який легко може втекти 

від лисиці або вирватися з рук мисливця” (І влітку добре, бо лисиці знаходили 

для себе пташині гнізда, завжди були ситі, й хоч не дозволяли йому, сірому 

зайцеві, задрімати, а проте від них можна легко втекти [348, с. 171]; … і всім 

кортіло розповісти один одному про те, як вирвався заєць, як біг, а найдужче 

тому, з чиїх рук він вихопився [348, с. 181]).  

У прозі для дітей концепт “заєць” конотує також смисл “той, що є хитрим 

і винахідливим”: Бач, який мудрий, бач, який хитрий, такого легко не вб’єш, 

такий кого хочеш обдурить, не тільки лисицю [348, с. 181] (лінгвалізацію 
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образу тут засвідчують епітети мудрий, хитрий, гіпербола такого легко не 

вб’єш, метафора такий обдурить). 

Уявлення про безстрашного зайця демонструє розгорнутий 

концептуальний смисл: “той, що нікого не боїться: ні собак, ні дітей, ані лисиці 

чи вовка”. Пор.: Собак не боявся – коли вони помітять зайця, то починають 

валувати, пускаються навздогін і так женуться, що нічого й не помічають 

перед собою: варто скочити десь убік і притаїтися за хлівцем… [348, с. 172]; 

Не боявся заєць і дітей – вони пробіжать трохи, але зразу ж стануть, 

розмахують руками, кричать, “гуттю-га, гуттю-га”, як на вовка, і думають, 

очевидно, про те, що добре було б йому насипати на хвіст солі, тоді б він 

попався їм, авжеж [348, с. 172]; Заєць навіть пробував щось наспівувати… 

Можливо про те,… що не боїться ні лисиці, ні вовка, якби навіть вони 

зібрались тічками? [348, с. 177].  

Жанрово-тематична специфіка аналізованих творів значною мірою 

визначає те, що письменник змальовує зайця не лише хоробрим, прудким, 

хитрим, а й таким, що тягнеться до людей, особливо дітей: Уночі сніг не 

переставав, і заєць, радий, що тепер його не так-то легко й піймати, погасав 

трохи по полю, а потім гайнув у село [348, с. 177] (“який тягнеться до людей”). 

Спостерігаючи за життям тварин, люди нерідко могли визначати погоду. 

Так, В. Жайворонок зазначає, що “коли довго заєць не линяє, а ластівка ліпить 

гніздо на сонячному боці – літо буде холодним” [293, с. 232]; білий заєць 

асоціюється у слов’ян із появою снігу [302, с. 287]. Є. Гуцало певною мірою 

переосмислює ці уявлення, змальовуючи свого зайця таким, що реагує на різні 

пори року, та найбільше – на прихід зими. У структурі аналізованого концепту 

це демонструють смисли “той, що відчуває прихід зими”: … заєць вловлював, 

що почалося велике переселення на південь, до моря та до сонця, вловлював, як 

нічне і денне повітря шелестить від перелітних зграй [348, с. 171]; “який 

любить різні пори року”: Отже, заєць любив і весну, і літо, й осінь, але з 

подихом холодів треба вже думати про зиму [348, с. 171].  
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Отже, концепт “заєць” у Гуцалових творах для дітей, як і концепт “лис”, є 

полісемантичним та амбівалентним. Його семантика акумулювала смисли, що, 

з одного боку, передають народні уявлення про цю тварину, пов’язані з 

усвідомленням боягузливої вдачі зайця, які частіше є негативно маркованими, а 

з іншого – ті, в яких об’єктивуються позитивно марковані концептуальні ознаки 

на зразок “прудкий”, “сміливий”, “кмітливий”. Є. Гуцало помітно розгортає 

семантику концептуалізованої одиниці, про що свідчить розгалужена система 

вербалізаторів, інші засоби мовної презентації (епітети, метафори, 

фразеологізми тощо). Встановлено, що етнокультурні смисли в структурі 

концепту становлять 41%, а індивідуально-авторські – 59% (див. додаток З. 4). 

 

3.2.2. Мікроконцептосфера “птахи” 

Багато приказок, легенд, прислів’їв, казок в українців пов’язано з 

птахами. Особливо наші предки “любили перелітних птахів, які прилітали із 

вирію-раю: вони були провісниками весни, приплоду, врожаю, добра, здоров’я і 

щастя” [289, с. 400]. Це знайшло підтвердження і в прозових творах для дітей 

Є. Гуцала, де письменник образно змальовує диких і свійських птахів, 

концептуалізовані образи яких формують мікроконцептосферу “птахи”. До 

ядерних у ній, як і в етнонаціональній картині світу українців, належить 

концепт “лелека”.  

У досліджуваних текстах концепт представлений різними 

вербалізаторами, найуживанішим серед яких є номен лелека: Лелека на греблі 

хати при появі Саййори заспокоюється і знову перебирає галуззя в гнізді [348, 

с. 191]. Етимологія слова “сягає тюркських мов, має звуконаслідуване 

походження laklak, також припускається звуконаслідуване походження і на 

слов’янському ґрунті” [292, с. 550]. Трапляються також назви птиця: А тобі 

тільки й треба було – подивитись, як лелека летить, як широкі крила самі 

несуть таку велику птицю [353, с. 212] і птах (птахи): У небі появляється 

другий лелека, плавно кружляє, знижуючись, і тепер ви обоє [діти] позадирали 

голови, стежачи за птахами [348, с. 191]. 
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Рідше письменник використовує діалектні найменування, а саме: 

чорногуз (А віддалік, коло самої води, походжають чорногузи [348, с. 19]); 

бузько (А там бузько як не лягав спати, то й не ліг. Ворушиться, наче ним лиха 

хороба ворушить [353, с. 57]); боцюн (Боцюн клацає на хаті дзьобом, і той 

кістяний звук котиться по стрісі, шелестить [353, с. 41]). Вживає також 

субстантив цибатий: Одного разу помітивши, що по грядках сторожко ходить 

лелека, ти аж затремтів од збудження і пильно стежив, як, цибатий, він 

задирав голову, ніби очікував на щось із пустельного неба [353, с. 100]. 

Привертають увагу й індивідуально-авторські назви, засвідчені 

здебільшого поодинокими прикладами, як-от повітроплавець (Всі вже 

позвикали до пташиних перельотів, як одного разу лелека, покружлявши, 

опускається на той граб, що росте на подвір’ї в дядька Мальованого, потім 

якось непомітно такий самий повітроплавець виростає на стодолі в 

тракториста Гаркуші [339, с. 151]); господар (Коли Андрійко повертався 

додому пізно, то, помітивши на гребені чіткий силует лелеки, який стоїть на 

одній нозі, знав, що господар оберігає своє гніздо, і йому ставало добре й 

затишно [339, с. 152]) та пришелепкуватий (– Вродилось якесь 

пришелепкувате, – казали сусіди [339, с. 154]). 

Відомо, що лелеки рідко живуть поодинці, вони шукають собі пару, 

удвох майструють гніздо і вигодовують пташенят. Тому серед вербалізаторів 

концепту є назви на позначення істот чоловічої, жіночої та недорослої статі, 

зокрема такі: лелечиха (Може, лелечиху шукає? [339, с. 16]); лелька й лелек (Що 

було роботи лельці та лелеку? [339, с. 12]); лелеченя (Ухопиться лелеченя за 

нижню гілляку сусіднього осокора, тремтить на ній – назад у гніздо хочеться, 

а боязко [339, с. 11]); пташеня (пташенята) (Одні лелеки засліплені гнівом, що 

їхнє гніздо посіли, а другі теж сердиті, бо сімейне вогнище своє захищають, 

пташенят [339, с. 14]); діти (Старі лелеки знову линуть до річки, знову 

шукають поживу для своїх дітей [339, с. 11]).  

Люди люблять спостерігати за тим, як ці птахи гуртуються і відлітають у 

теплі краї, тому знаходимо в Гуцалових текстах номінації на позначення зграї 
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лелек, представлені нерідко авторськими найменуваннями, наприклад: лелечий 

ключ (Весь ключ махає крилами, лелеки курликають, сурмлять у потомлені 

сурми, а дітлахи, жінки, чоловіки позадирали голови, і в їхніх очах пливе по 

маленькому лелечиному ключеві… [339, с. 151]); лелеча хмара (Після полудня 

над Грипечукову хату налетіла лелеча хмара [339, с. 154]); побратими (Ось 

чорногуз уже вгорі, повертає назад, робить коло над ставом, наче запрошує з 

собою в політ решту своїх побратимів… [348, с. 19–20]). 

Не менш розгалуженим є також інтенсіональне поле аналізованого 

концепту, що включає як етнонаціональні, так й індивідуально-авторські 

смисли. Здавна відомо, що свої гнізда лелеки облаштовують на будинках, 

хлівах або на деревах поблизу людських осель та щороку повертаються до них. 

Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птах священний, “і щасливе те 

село, яке має хоча б одне лелече гніздо, – його обходитимуть стороною чорні 

хмари та злі буреломи” [285, с. 727]. У семантичній структурі досліджуваного 

концепту подібну інформацію реалізують концептуальні смисли: “ті, що 

живуть поблизу людей” (А в нашому селі біля кожної хати – свої лелеки [339, 

с. 10]); “які завжди повертаються до своїх гнізд” (Хіба ж не повертались 

минулого й позаминулого року ті самі лелеки на хату до тітки Секлети 

Воропай? [353, с. 105]). Письменник розширює концептуальну семантику, 

зауважуючи, що гніздяться лелеки зазвичай у добрих людей: Лелеки селяться 

тільки на хатах, де живуть добрі люди [348, с. 191].  

З одного боку, автор конкретизує місця, де живуть ці птахи: На 

солом’яній стрісі баби Степаниди товчеться лелека [348, с. 191], а з іншого, 

зазначає, що місцем їхнього проживання можуть бути також ціле село, рідна 

українська земля: … стало воно [село] одним велетенським гніздом для лелек, і 

прилітали вони сюди упродовж віків минулих, прилітають тепер, 

прилітатимуть і тоді, коли вже інші верби тут ростимуть, інші осокори, 

інші хати стоятимуть, і для інших очей синітиме небо на їхніх крилах [339, 

с. 9–10]; Мабуть, не годні лелеки прожити без такої землі, а тому завжди 

повертаються до неї [353, с. 106]. Тут об’єктивуються смисли “ті, локусом 
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яких є рідна земля” і “для яких село, як одне велетенське гніздо”, останній 

представлений у позиції об’єкта зіставлення. Повертаючись кожного року в 

одне і те ж місце, ці птахи ніби передають з покоління в покоління певну 

інформацію. У структурі аналізованого концепту уявлення про це есплікуються 

в компоненті “ті, що є медіатором між поколіннями”.  

Живуть лелеки в основному парами, разом будують гніздо й разом 

охороняють його від інших птахів, борються за свою територію тощо. Ця 

інформація об’єктивується в таких смислах: “ті, що живуть парами, 

символізуючи родину” (Знала Киселиха, що лелеки в’ють гнізда тільки в парі, 

тому переживала, щоб і цей самотній лелека знайшов собі когось [339, с. 17]); 

“які оберігають свої гнізда” (А одного разу бились лелеки за гніздо [339, с. 12]). 

Зауважимо, що в народних віруваннях ці птахи виступають символом 

родинного вогнища. 

У слов’янській міфології побутують уявлення, що лелеки “відлітають на 

зиму в далекі краї, де, скупавшись у чарівному озері, стають людьми, а весною, 

скупавшись у другому озері, знову набувають пташиного вигляду і 

повертаються, тому що Господь у своїй землі заборонив їм виводити пташенят” 

[302, с. 98]. Подібну інформацію конотує смисл “ті, що живуть у дивовижному 

світі й знають те, що не відає людина”: Здавалося, вони [лелеки] втаємничені у 

дивовижний світ, куди тобі заказано й позирком одненьким проникнути. 

Здавалося, знають те, чого не відає жодна людина [353, с. 100]. Увиразнюють 

указаний смисл такі епітети до номена птахи, як дивовижні, таємничі: 

Дивовижні, таємничі птахи! [353, с. 100]. Міфологічну основу має і 

концептуальний смисл “ті, що ловлять жаб” (Походжають [лелеки] серед 

низької лепешки, ловлять жаб на мілкому [348, с. 19]).  

Схожість між лелеками і людьми простежується в їхньому ставленні до 

свого потомства, про що у структурі аналізованого концепту свідчить 

розгорнутий семантичний компонент “ті, які дбають про лелеченят, 

висиджують, годують, охороняють, навчають літати”. Пор.: Стоїть їхнє гніздо 

порожнє, смутком віє од нього, та, дивись, невдовзі зайняли його інші лелеки, 
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клекочуть уже там, яйця кладуть, пташенят висиджують [339, с. 11]; У 

дзьобах вони [лелеки] приносять жаб, і малі лелеченята з’їдають їх швидко, 

наче й не було [339, с. 11]; Якщо лелька літала на торфисько чи на річку, на 

гнізді залишався лелека [339, с. 152]; Лелеки, мабуть, дуже стурбовані, що 

лелеченя не вчиться літати [339, с. 154]. 

Письменник втілює думку, що лелеки – це птахи, “які символізують 

щастя, вселяють спокій”: … помітивши на гребені чіткий силует лелеки,… 

[Андрійко] знав, що господар оберігає своє гніздо, і йому ставало добре і 

затишно [339, с. 152] (“той, що асоціюється з господарем”).  

Вірування в те, що лелеки приносять немовлят, також знайшло своє 

відображення у прозі для дітей Є. Гуцала. У структурі концепту “лелека” це 

засвідчує смисл “ті, що приносять немовлят”: Й дивувало: а як лелеки знають – 

куди, на яке подвір’я нести саме оце немовля, а на яке – інше? [353, с. 99].  

Автор приділяє багато уваги змалюванню зовнішнього вигляду птахів, 

їхньої поведінки (“які вирізняються своєю зовнішністю і поведінкою”). Так, у 

лелек широкі крила і самі вони – великі дзьобаті птиці, які голосно курличуть, 

видаючи дзьобом кістяний звук, стоять на одній нозі і т. под. Низка 

концептуальних ознак есплікується через епітети цибаті, дзьобаті, довгоногі: 

На гребені хати завмер на одній нозі дзьобатий лелека… [348, с. 211]; І досі 

там довгоногі лелеченята вчаться літати, напружено б’ючи повітря 

молодими крильми [339, с. 17] та поважні, пихаті, хитрі: … чорногузи, мабуть, 

не злякаються мене, бо дуже вони великі, поважні й пихаті [348, с. 211]; Ох і 

чорногузи, ох і хитрі! [348, с. 21]. Можливо, саме цим лелеки викликають такий 

інтерес у дорослих і дітей. 

Діти годинами готові спостерігати за польотом птахів, за тим, як вони 

майструють свої гнізда, висиджують лелеченят тощо. Це в структурі 

концептуальної одиниці демонструють смисли: “ті, що привертають увагу 

дітей” (Завжди в своєму селі (а також у лузі, в полях) приглядався до лелек. Як 

вони літають, як ходять [353, с. 100]); “які подобаються, захоплюють дух і 

бентежать душу” (… так вони [чорногузи] вже зринають догори, так 
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пірнають донизу, що дух захоплює і ввижається, наче туге лопотіння їхніх 

крил віє в душу збудливим холодком… [348, с. 20]). Найбільше дитині 

подобається, як лелеки літають. У неї складається враження, що вони своїми 

могутніми крилами розрізають повітря (… і я чую, як його крила гостро 

розрізають повітря, і як воно наче сичить, наче сапає від тих дужих помахів… 

[348, с. 19]), їй здається, наче на їхніх крилах літає небо (Літають вони й 

літають, а ти весь час дивишся вгору, дивишся в блакить, стежачи за їхнім 

плаванням, за їхніми перелетами,… і лелеки оті здаються тобі теж синіми, 

наче на їхніх крилах літало небо [339, с. 9]) (“ті, що і літають якось по-

особливому”). Численні мовностилістичні засоби, представлені у наведених 

контекстах, увиразнюють зазначені концептуальні смисли, засвідчують 

позитивне ставлення Є. Гуцала до цього образу, підтверджують його 

поліфункціональну природу та демонструють авторську манеру письма (сині 

лелеки). 

Інколи діти намагаються наслідувати зовнішній вигляд і поведінку птаха. 

Це яскраво передано в оповіданні “Саййора” в описі гри “Бузько і жаба”: 

Кожне встає навкарачки і так на чотирьох лапах скаче геть, щоб ти, бузько, 

не зловив. А ти задираєш одну ногу, береш її в руку й на другій нозі стрибаєш за 

жабами [348, с. 186] (смисл “дитина під час гри, як лелека (бузько)” 

реалізується у позиції об’єкта зіставлення). 

Індивідуально-авторське розуміння образу лелеки в дитячій прозі 

Є. Гуцала втілюється в смисловому компоненті “той, що є другом і порадником 

дитини”: Все не все, тільки ти по молоко поспішай, щоб материн терпець не 

лопнув, – радить лелека [353, с. 49].  

Водночас у письменника лелека – це і “той, що страждає від самотності, 

приблудний, старий”: Де тільки не висиджував той самотній лелека! [339, 

с. 16]; – Знаєте, – розказували одне одному в селі, – лелека у нас якийсь літає. І 

не в парі, а сам. Приблудний, еге ж? [339, с. 16]; Зашумів старий лелека, важко 

опустився, впиваючись пазурами в стріху [339, с. 16]. Подібний смисл 

супроводжують конотації жалю, смутку, співчуття. За аксіологічним 
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забарвленням із ним певною мірою корелюють такі смислові компоненти, як: 

“ті, що викликають тривогу” (Птиці сумовито курликали, і їхній жаль западав 

у душу, будячи тривогу й непорозуміння [339, с. 154]); “готові до 

самопожертви” (Моторошно стало Андрійкові, обсипало холодом, а в цей час 

другий лелека, зробивши прощальне коло над землею, також згорнув крила й 

почав падати додолу [339, с. 155]); “в душі яких поселилася туга” (І в нього 

[лелеки] гризота якась у душі пташиній, бо чого б то скитатись [339, с. 17]). 

Указані смисли разом із позитивно маркованими засвідчують амбівалентну 

природу досліджуваного концепту. 

Отже, концепт “лелека” у творах для дітей Є. Гуцала є когнітивно 

багатогранним, оцінно маркованим, представленим значною кількістю 

вербалізаторів, у тому числі й діалектними назвами. Його семантику 

визначають народні та письменницькі уявлення про птаха, засвідчені 

етнокультурними (43%) та індивідуально-авторськими (57%) смислами (див. 

додаток З. 5). 

До ядерних і в етнічній картині світу українців, і у творчості Є. Гуцала 

належить концепт “зозуля”, номінований найчастіше відповідним іменником 

зозуля (зозулі): Може й тобі, зозуле, жаль моєї баби Оришки, то заспівай, а я 

лічитиму твоє кукання, твоє віщування [339, с. 120]. У розумінні письменника 

це слово є ніжно-зеленим, він порівнює його з пухом на вербах, що нагадує про 

весну, коли вперше можна почути голос зозулі: Слово “зозуля” ніжно-зелене, 

мов пух на вербах, бо коли зозуля починала співати в цьому році, зелень на 

деревах була молода й свіжа… [348, с. 14].  

Помітно рідше в досліджуваних текстах трапляються назви пташка 

(Горло у пташки та груди – сірі. На темно-бурих крилах видніють білі плями. 

На білому череві поперечні смуги… Ні, таки зозуля! [339, с. 118]) (репрезентує 

смисл “та, що має характерну зовнішність”); паразитка (Паразитка, 

паразитка! [339, с. 122]) (“яка уподібнюється до паразитки”); переселенці 

(Цікаво, чи їхні зозулі й досі там щебечуть у селі та за селом, чи також 

полетіли у безвість і також стали переселенцями?.. [339, с. 120]) (“ті, що 
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асоціюються з переселенцями”) (два останні концептуальні смисли 

реалізуються в позиції зіставлення). 

Поодинокими прикладами представлені індивідуально-авторські 

найменування, виражені апозитивними конструкціями, на зразок: пташка-

віщувальниця (Баба Оришка силкується звестися з залізного ліжка, наче до 

зозулі поривається, бо чого ж це пташка-віщувальниця замовкла, але ноги її не 

слухаються [339, с. 112]); зозуля-чародійка (Бо є, мабуть, така віща зозуля-

чародійка, якій до снаги казку обернути на явину, якій до снаги повернути 

додому батька з чужої чужини [339, с. 175]). 

У народній свідомості зозуля символізує віщування, провідництво, вказує 

межі між життям і смертю. Саме ці уявлення визначають семантику 

відповідного концептуалізованого образу. Так, до етнокультурних у 

семантичній структурі концепту “зозуля” належать такі смисли, як “та, що 

пророкує вік людині”, “передбачає майбутнє”. Пор.: Співає зозуля, роки мої 

лічить [339, с. 126] та Й ти чомусь думав, що то не якась незнайома 

дівчинонька виходить побалакати з зозулею, а твоя мати і питає вона в зозулі 

про судженого, про батька твого, що й досі не повернувся додому [353, с. 174].  

Водночас у Гуцалових творах для дітей вказані смисли зазнають 

авторської інтерпретації, засвідчуючи розширення концептуальної семантики. 

Це демонструє семантичний компонент “та, що визначає вік, пророкує долю не 

лише людям, а й рослинам”: Ніколи не розказував дуб про зозулине гадання 

[348, с. 102]; Давно-давно одна зозуля бралася вгадувати вік поля [348, с. 101]. 

Чимало концептуальних смислів, пов’язаних з образом зозулі, творчо 

розгортається саме в оповіданні “Зозуля”. Головний персонаж Миколка дуже 

засмутився, коли пташка накувала бабусі лише один рік життя. Тому він 

вирушає на її пошуки, аби просити накувати багато років бабі Оришці, яка ще 

не встигла переспівати йому всіх пісень. Відтак, концептуалізований образ 

зозулі в цьому творі об’єктивує смисли: “та, в чиє пророцтво вірять” (Бігти 

шукати зозулю, яка навіщує бабі Оришці багато-багато років [339, с. 114]); “у 

якої просять довгих років життя” (Не для себе просив, уже якось він 
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переб’ється без зозулиного віщування, а просив для немічної баби Оришки [339, 

с. 121]). 

Загалом у змалюванні зозулі в досліджуваних текстах переважають 

позитивні характеристики, засвідчені у структурі відповідного концепту такими 

смислами, як: “та, від якої чекають гарної звістки” (І так тобі кортить, щоб 

зозуля наговорила гарних слів, щоб наобіцяла батькове повернення [353, 

с. 174]); “яка може змінити світ” (Бо є, мабуть, така віща зозуля-чародійка, 

якій до снаги казку обернути на явину, якій до снаги повернути додому батька 

з чужої чужини [339, с. 175]). Зазначимо, що здебільшого вони експлікуються в 

текстах, де зозуля описується саме через дитяче споглядання: І, боячись 

сполохати зозулю, Миколка намагається не дихати [339, с. 118] (“та, що 

викликає зацікавлення в дитини”); – Ку-ку! Ну ж зовсім так, як зозуля: з 

придихом, густий горловитий звук [імітує зозулю Миколка] [339, с. 123] (смисл 

“з якою дитина асоціює себе” реалізується в позиції об’єкта зіставлення). Дітям 

здається, що зозулі-віщувальниці живуть тільки в їхньому селі: – А зозулі в них 

є? Що роки лічать? “Зозуле, зозуле, скільки мені жити?” А вона: “Ку-ку! Ку-

ку!” – Мабуть, нема, – зітхає Орчик. – Де ж їм таких зозуль мати, як у нас 

[339, с. 23] (“ті, яких дитина вважає своїми”).  

Засобами лінгвалізації концепту в аналізованих творах є епітети віща, 

небесна, через які експлікується більшою мірою позитивне ставлення до 

пташки. Проте виявлено контексти, в яких концепт “зозуля” переміщується на 

аксіологічній шкалі в негативний бік: Але вони [зозулі] – як знахарі. Люблять 

побріхувати, скільки тобі років зосталося жити [348, с. 101], реалізуючи 

такий індивідуально-авторський смисл, як “ті, що уподібнюються до брехливих 

знахарів” (позиція суб’єкта зіставлення). 

Негативно маркованими в структурі аналізованого концепту є також 

семантичні компоненти, в яких об’єктивуються уявлення про зозулю як погану 

матір, зокрема такі: “та, що підкидає яйця в чужі гнізда” (– Я знаю, яка ти 

зозуля! – каже вголос [Миколка]. – Я знаю, куди ти полетіла. Ти полетіла 

шукати чуже гніздо, щоб в чуже гніздо підкласти свої яйця [339, с. 122]); “яка 
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не хоче висиджувати пташенят” (Бо ти паразитка [до зозулі], бо ти сама не 

хочеш висиджувати своїх пташенят [339, с. 122]). Указані смисли 

відповідають етнокультурним. Відомо, що згідно однієї з українських легенд, 

зозуля хотіла звити гніздо на Благовіщення, коли ще жодна птиця не в’є гнізда, 

за що Бог її покарав, тому вона свого гнізда не має і кладе яйця в чужі гнізда 

[293, с. 251]. 

Отже, у прозових творах для дітей Є. Гуцала концепт “зозуля” 

характеризується ширшим, ніж у загальномовній традиції, номінативним 

полем, є когнітивно і семантично багатоплановим, амбівалентним за своєю 

природою. Письменник помітно розгортає семантику концептуальної одиниці, 

насамперед завдяки смислам, в яких реалізуються дитячі уявлення про птаха. 

Встановлено, що структуру концепту формують етнокультурні (50%) й 

індивідуально-авторські (50%) смисли (див. додаток З. 6). 

Образ зозулі у слов’янській міфології певною мірою корелює з образом 

одуда як “чужої” зозулі. На основі “словесної імітації криків зозулі й одуда у 

формі діалога будуються жартівливі фольклорні тексти про суперечки цих 

птахів: зозуля нагадує одуду про його обіцянку купити їй одяг чи сварить одуда 

за вкрадену в неї копійку” [302, с. 39]. Незважаючи на те, що концепт “одуд” в 

етнічній картині світу українців перебуває на периферії мікроконцептосфери 

“птахи”, зате у прозових творах для дітей Є. Гуцала належить до ядерних. 

Яскраво вираженим відповідний образ постає в однойменному творі “Одуд”, де 

розповідається про пораненого птаха, якого люди врятували від смерті. 

В. Войтович описує відому на Поліссі легенду про одуда, що колись “був 

царем птахів, навіть орел йому підкорявся. Тоді захотілося йому стати 

пташиним богом. Але Бог покарав нахабу: “Бути тобі смердючим одудом. Лети 

і кричи: “Худо тут!” [289, с. 409]. А. Багнюк наводить окремі повір’я, пов’язані 

із цим птахом: “У людини, котра голодною почує одуда або візьме його в руки, 

протягом року смердітиме з рота, або якщо хтось довго дивитиметься на одуда, 

то наживе собі зоб” [285, с. 734]. Як бачимо, згідно вірувань українців, цього 
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птаха потрібно уникати. Проте в прозі Є. Гуцала образ одуда, навпаки, є 

позитивно забарвленим.  

У Гуцалових текстах основним репрезентантом відповідного концепту є 

номен одуд: Одуд задоволено вигинав грудцята й розпушував смішного чубчика, 

де кожна пір’їнка в оранжево-чорну смужку [348, с. 124]. У СУМі зафіксовано 

один ЛСВ цього слова: “Невеликий птах з довгим чубом, тонким, загнутим 

донизу дзьобом і яскравим строкатим забарвленням” [308, с. 642]. Назва 

походить від звуконаслідувального крику птаха [318, с. 149–150].  

Рідше трапляються такі номени, як удод: – Удода чуєте? – питає [339, 

с. 19]; птах (І дістав [батько] із-за пазухи птаха, якого раніше Андрійкові 

бачити не доводилось. – Одуд, – пояснив батько [348, с. 119]) і пташка 

(Обережно клав [Андрійко] пташку собі до грудей, і так обом добре було, 

добре! [348, с. 121]). Номінативне поле концепту розширюють індивідуально-

авторські назви, репрезентовані іменниками в переносному значенні, як-от друг 

(– Він мій друг, – одказав Андрійко [348, с. 123]); помічник (– Ти мій помічник, – 

жартівливо казав хлопець [348, с. 124]). 

Більшість індивідуальних смислів у структурі орнітологічного концепту 

“одуд” супроводжують конотації захоплення, радості, співчуття і под., зокрема 

такі: “той, що дуже подобається дитині” (Взяв Андрійко одуда – й погляду 

відірвати від нього не може [348, с. 119]); “який дає відчуття задоволення” 

(Обережно клав [Андрійко] пташку собі до грудей, і так обом добре було, 

добре! [348, с. 121]). Позитивне забарвлення концепту зумовлене насамперед 

тим, що розкривається відповідний образ через дитяче сприйняття.  

В оповіданні “Одуд” письменник змальовує дружбу хлопчика Андрійка з 

одудом, руйнуючи усі народні стереотипи щодо небажаності контактів із цим 

птахом. Навпаки, одуд стає товаришем дитини, допомагає йому вчитись, вони 

разом читають книги і дивляться телевізор. Це засвідчують такі семантичні 

компоненти: “той, що є другом дитини” (Андрійко подружився з птахом. Та й 

хіба не подружишся, коли одуд такий славний [348, с. 120]); “з яким разом 

вчать уроки” (Добре, хоч книжки разом читаєте. Вже, мабуть, одуд стане 



156 

 

 

скоро й за тебе розумнішим [348, с. 122] чи Андрійко читав уголос, і одуд, як 

завжди, вмощувався на бильці ліжка. А коли писав щось у зошиті, то всідався 

перед ним на столі й дивився на написане, наче перевіряв [348, с. 124]) (в 

останньому випадку імплікується смисл “той, що асоціюється з учителем”). 

Зниження позитивної оцінки зумовлюють конотації іронії, що супроводжують 

ці смисли. 

Загалом у розглянутих текстах експлікуються й імплікуються такі 

концептуальні ознаки, як “вірний”, “товариський”, “розумний”, “уважний”, 

“терплячий”, наприклад: Хлопець, як завжди, читав уголос, і вірна птаха 

пильно слухала [348, с. 122].  

В оповіданні птах стає не лише вірним товаришем Андрійка, а й 

домашнім улюбленцем: уся сім’я разом з одудом сідає дивитися телевізор 

(Вечорами сім’я всідалась коло телевізора, й одуд теж любив дивитись 

передачі [348, с. 124]); для нього на свята прикрашають ялинку (Й Андрійко, 

подумав, що вони прикрашають ялинку не так для себе, як для одуда [348, 

с. 125]). Турботливе ставлення до птаха демонструють такі смисли: “той, за 

якого хвилюються, переживають” (У той день тільки й думалось про одуда – як 

там йому в лісі [348, с. 128]); “якому хочуть допомогти” (А потім помаленьку 

бинтом підв’язав [батько] крило, щоб не відвисало [348, с. 120]); “намагаються 

не сердити, а навпаки, задобрити” (Проте Андрійко намагався не гнівати одуда 

[348, с. 121] або До Андрійка навідувались шкільні товариші, й кожен також 

приносив якої-небудь поживи для одуда [348, с. 122]).  

Стосунки дитини з одудом настільки близькі, що в поведінці хлопчика 

мати вбачає схожіть із пташкою. У структурі концепту це об’єктивує смисл 

“дитина, що асоціюється з одудом”, реалізований у позиції об’єкта зіставлення: 

А мати, усміхаючись, казала: – Ти вже не говориш, синку, а так само бубониш, 

як одуд… Чисто як одуд! [348, с. 123]. 

Українській етнокультурі не властиві уявлення про волелюбну вдачу 

одуда, але послідовний у своїх симпатіях письменник наділяє птаха 

відповідною рисою. Це репрезентують такі концептуальні смисли: “той, якому 
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погано в неволі” (Височенький чубчик на голові в одуда настовбурчився, і видно, 

сердиться птах. Мабуть, тому сердиться, що в неволю потрапив, що в чужих 

руках опинився [348, с. 119]); “який тужить за лісом” (І одного разу Андрійкові 

навіть здалось, що одуд ладен кинутись прямісінько в той ліс, який показували 

в передачі [348, с. 125]).  

Як семантика рослинних концептів розгортається через зображення цвіту 

рослин, їхніх плодів, так семантику орнітологічних концептів увиразнюють 

описи пташиного хвоста, крил, особливостей польоту тощо. У структурі 

аналізованого концепту це демонструє смисловий компонент “той, що має 

характерний зовнішній вигляд”. Зокрема, пір’я в одуда в оранжево-чорну 

смужку, смішний чубчик, що нагадує письменнику хвіст індика (А коли, 

траплялося, гнівався, то розпускав його [чуб] так, як індик хвоста [348, 

с. 121]), а світло від птаха схоже на сяйво жар-птиці (Уночі снилось, що одуд 

літає поміж весняних дерев і світло від нього йде таке, як од жар-птиці, й 

видно довкола кожну травиночку, кожен листочок [348, с. 128]). У наведених 

контекстах концепт конотує смисли “який подібний до жар-птиці” та “чуб 

якого схожий на хвіст індика”, представлені в позиції суб’єкта зіставлення.  

Загалом у досліджуваних текстах концепт “одуд” є більшою мірою 

позитивно маркованим, що не відповідає народним уявленням про нього як 

нечистого птаха. Мовна об’єктивація концепту засвідчує позитивне ставлення 

людей (дітей) до одуда, прагнення допомогти йому, відображаючи в такий 

спосіб індивідуально-авторське світорозуміння. Етнокультурні смисли 

становлять 7%, тоді як індивідуально-авторські – 93% (див. додаток З. 7).  

До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” у творах для дітей Є. Гуцала 

належить концепт “качка”, вжитий на позначення як диких, так і свійських 

птахів, що реалізується передусім в оповіданні “Сім’я дикої качки”. 

Найпоширенішим вербалізатором концепту є качка (качки): Знову долинув крик 

сірої качки, але він нітрохи не схвилював Юрка [339, с. 85]; Поміж зелених 

острівців знову плавають качки [339, с. 148]; рідше автор вживає зменшено-

пестливу назву качечка: – Може б, ти собі вподобав оту сіру качечку? – 
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жартує баба Ликора [339, с. 149]. Щодо походження, то вважають, що слово 

качка запозичене з польської мови (kaczka), де утворилося від зменшеної форми 

власної назви Katarzyna [318, с. 214].  

Водночас автор використовує й інші найменування, які можна об’єднати 

в чотири групи: назви на позначення істоти жіночої статі, чоловічої, їхнього 

потомства та зграї птахів, що значною мірою визначає семантику концепту. 

Так, качку письменник називає ще крячкою (А крячки, хоч і шугнули 

тінями, але на гострих крилах прихопили вістку про те, як із сторіччя в 

сторіччя вмирали під дубом… [348, с. 104]), а також розумницею (Та й 

розумниця ж, бо справді приглядається до качурів, які то вони вдатні, бо 

справді вибирає кращого з-поміж них [339, с. 141]) і невісточкою (– Ото ще 

невісточка, – бубонить баба Ликора [339, с. 141]). Дві останні назви виражені 

іменниками, вжитими в переносному значенні. 

На позначення істот чоловічої статі Є. Гуцало вживає такі назви, як качур 

(У Миколки звідкись береться лють і на цю зеленооку дівчинку, яка стоїть над 

копанкою, де плавають качур та качка… [339, с. 117]); селезень (От, приміром, 

заспівайте про селезня або про річку та про кладочку [353, с. 116]) та качур-

селезень (Голови у качурів-селезнів зелені, аж блищать сяйливим зеленим 

блиском, і шиї спереду так само виблискують [339, с. 143]). Послуговується 

також номенами крижень (“велика дика качка” [308, с. 343]) і норець 

(“водоплавний птах родини качиних, що має на задньому пальці широку 

шкірясту лопать і їжу добуває, пірнаючи” [308, с. 442]), наприклад: Вмерли 

пересвисти й переспіви птахів на лузі, а на воді шарварок і колотнеча, крижні 

тікають у рогіз та осоку, норці пірнають… [339, с. 147].  

Окрему групу серед вербалізаторів концепту становлять ті, що називають 

потомство качки та качура. Частіше письменник вживає назву каченя 

(каченята): Коли Юрко привів із собою хлопців, щоб показати їм каченят, то 

зразу ж здогадався, де вони могли подітись [339, с. 88]; рідше – інші: виводок 

(Він тільки побоювався, що виводок ось-ось побіжить до річки, плесне на воду 

– і втече [339, с. 84]); діти (Зовсім близько пролетіла качка, сіла на землю, 
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пробігла в напрямку до дітей… [339, с. 85]); дрібнота (Дрібнота терлася в 

нього за пазухою, лоскотала тіло дзьобиками, крильцями, ніжками… [339, 

с. 85]); дрібненькі клубочки (… але по тому, як качка витягувала шию, як 

сторожко озиралась, якими дрібненькими клубочками котились каченята по 

землі, зрозумів, що то дикі [339, с. 84]) (у двох останніх випадках реалізуються 

смисли “ті, що асоціюються з дрібнотою”, “які схожі на дрібненькі клубочки”). 

Представлені у досліджуваних творах також номінації на позначення 

зграї качок, зокрема такі, як: табунець (Зовсім низько пролетів табунець диких 

качок, їхні прудкі тіла наче вивищувались, всвердлювались у туге повітря, 

зоставляючи при тому похапливий посвист [339, с. 57]); зграя (А потім 

шумливою зграєю пролетіли крячки… [348, с. 103]); сім’я (Ще задовго до 

від’їзду й перед самим від’їздом він бігав до річки, хотів побачити сім’ю дикої 

качки [339, с. 89]); перната дичина (Сьогодні початок мисливського сезону на 

пернату дичину [339, с. 57]).  

В етнокультурі українського народу відомо чимало повір’їв, легенд, 

переказів, казок тощо, пов’язаних із цими птахами. Так, качка співвідноситься 

із трьома стихіями – водою, землею та небом, адже може перепливати, 

переходити чи перелітати певну відстань і належить до первовічних птахів. У 

прозі для дітей Є. Гуцала навіть могутній дуб готовий зійти зі свого місця, аби 

дати дорогу крячкам: … вони [крячки] неслися низько, в їхньому польоті було 

стільки сили й зосередженості, що дуб навіть хотів зійти зі свого віковічного 

місця, щоб дати їм дорогу… [348, с. 103] (експлікується етнокультурний смисл 

“ті, що є первовічними птахами”).  

Крім того, до етнокультурних у структурі цього концепту належить 

смисл, що об’єктивує уявлення про зовнішній вигляд качки, качура – “ті, які 

мають характерну зовнішність”. Так, качка частіше сіра, з довгою шиєю, а 

качур зазвичай змальовується яскравіше: у нього зелена голова, барвисте пір’я, 

шия, що виблискує і тому под. У птахів прийнято, що саме самка обирає собі 

пару, тому й оперення самців має бути яскравішим, гарнішим, аби вони могли 

зовнішнім виглядом привертати до себе увагу. Це знайшло відображення в 
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оповіданні “На річці”, де описується залицяння качурів до качки. Качку 

письменник характеризує як сіру-сіреньку, непоказну, маленьку, а селезнів – 

навпаки: І сама вона [качка] сіра-сіренька, непоказна, менша від качурів, а 

вони, омиті водою, сяють барвистим пір’ям, що іскриться [339, с. 140].  

Автор творчо розгортає семантику концепту, детально змальовуючи 

“залицяння” качурів-селезнів до качки. Це підтверджують семантичні 

компоненти, через які значною мірою індивідуалізуються концептуалізовані 

образи качура й качки. Так, з образом качура-селезня пов’язана об’єктивація 

таких смислів: “ті, що уподібнюються до хлопців (парубкують, залицяються)”: 

А чого їм сердитися… Не сердяться й не сваряться… Вони парубкують! [339, 

с. 140]; Тепер уже, дивлячись на плесо, починаю розуміти, що качури справді не 

сваряться між собою й не сердяться на сіру качку, а залицяються до неї [339, 

с. 141]; “між якими існує конкуренція”: Стараються [качури], щоб качка 

вибрала кращого поміж них, а вона й не квапиться вибирати [339, с. 140]; “які 

хочуть привернути до себе увагу (голосно кричать, співають, навіть б’ються)”: 

Й то качури не просто собі висвистують, а співають для качки, й кожен 

старається якомога майстерніше, але ж не винуваті, що не вміють по-

солов’їному, а лише по-качиному [339, с. 141]; Качури-селезні вже не просто 

відпихають один одного від качки, а й войовничо чубляться... [339, с. 144]. 

Щодо концептуалізованого образу качки, то з ним пов’язані смисли: “та, 

що є об’єктом загравань з боку качурів” (А вона [качка] сидить на воді так, 

наче їй і діла ніякого нема до тих трьох качурів, пострілює головою на довгій 

шиї то в один бік, то в другий [339, с. 139]); “яка виявляє інтерес до селезнів” 

(Хоч, може, й не така байдужно спокійна [качка], бо поглядає на качурів 

цікаво, не тікає від них [339, с. 140]). Лінгвалізацію концепту тут засвідчують 

епітети небайдужна, цікава, пильна: І сама сіра качка вже не видається мені 

байдужною, як досі, а цікавою й пильною [339, с. 141].  

Мудрість, розважливість, прагматизм качки імплікуються в смислі “та, 

що є прагматичною: думає про майбутнє”: Аби з-поміж них [качурів] вибрала 
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собі до пари – на ці весну й літо, щоб разом вивести й доглянути каченяток, 

щоб разом летіти в теплі краї до вирію… [339, с. 149]).  

Яскраво представлений у досліджуваних текстах і образ качки-матері. Це 

в інтенсіональному полі аналізованого концепту демонструє семантичний 

компонент “котра є дбайливою, самовідданою матір’ю”: Качка, не 

наважуючись покинути дітей, не злітала в повітря, вона кидалася то туди, то 

сюди, захищаючи їх [353, с. 84].  

Помітно увиразнюють семантику концепту смисли, через які виражається 

різне ставлення до каченят з боку дітей. Автор майстерно змальовує стосунки 

птахів і дітей, через які розкриває дитячі характери та стверджує гуманістичні 

ідеї. Щодо досліджуваного концепту, то він конотує такі смисли: “ті, що є 

беззахисними”, “збентеженими, стомленими і переляканими”, “залежними від 

злої волі дитини”. Пор.: До каченят, здається, все те не доходило – вони були 

полонені своїм розпачем [339, с. 86]; Каченята, стомлені й перелякані, забилися 

під ліщиною [339, с. 84]; Хлопець поспіхом узявся ховати каченят за пазуху… 

Він уявляв, як повезе каченят у місто, як показуватиме своїм товаришам, як 

вони заздритимуть [339, с. 85]. 

Коли один із хлопчиків, Юрко, забирає пташенят, аби похвалитися перед 

товаришами, викликати в них почуття заздрості, то дівчинка Тося, навпаки, 

намагається врятувати їх. У структурі концепту це засвідчує смисл “ті, за життя 

яких дитина готова боротися”: Вона [Тося] сама була ладна стати тією 

качкою, сама була ладна попливти з ними [каченятами], тільки якби вони 

попливли [339, с. 88].  

Дикі качки “були одомашнені в 1500 р. до н. е. в Давньому Єгипті” [286, 

с. 278–279]. Є. Гуцало також розрізняє свійських і диких качок: Спершу Юрко 

подумав, що то свійські качки… [339, с. 84]. Проте зі свійською качкою 

пов’язує насамперед уявлення про її поживне і смачне м’ясо, що у структурі 

концепту демонструє смисл “та, що є смачною поживою для людей” (Звичайно, 

перш ніж їсти качку, на неї треба добре надивитись, треба потішитись, 
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намилуватись, а потім уже їсти, повільно пережовуючи, смакуючи кожною 

волокнинкою, обсмоктуючи не тільки кісточки, а й пальці [353, с. 33]). 

Отже, концепт “качка” у творах для дітей Є. Гуцала характеризується 

розгалуженими номінативним та інтенсіональним полями, амбівалентною 

природою (іронічне забарвлення властиве смислам, що об’єктивують 

інформацію про любовні ігри качок, конотації співчуття і жалю характеризують 

концептуалізований образ каченят). Більшість смислів у структурі 

аналізованого концепту пов’язана з образом дикої качки, яка змальовується 

письменником передусім з погляду дітей. Переважають серед них 

індивідуально-авторські, що складають 60%, дещо менший відсоток становлять 

етнокультурні (40%) (див. додаток З. 8). 

Проаналізувавши концепти “кінь”, “корова”, “лис”, “заєць”, “лелека”, 

“зозуля”, “одуд”, “качка”, що належать до ядерних у концептосфері “фауна”, 

можна зробити висновок про їхню полісемантичну та полісимволічну природу. 

У структурі цих лінгвоментальних одиниць різною мірою представлені як 

етнокультурні, так й індивідуально-авторські концептуальні смисли. З одного 

боку, в Гуцалових текстах експлікуються народні уявлення про тварин як 

втілення хитрості, небезпеки (концепт “лис”), боязливої вдачі, прудкості 

(концепт “заєць”), сили, витривалості (концепт “кінь”) тощо, з іншого – 

вірування в напівфантастичних істот, що “начеб вийшли з лісової казки” 

(концепти “зозуля”, “одуд” та ін.).  

Усі фаунонімічні концепти є аксіологічно забарвленими, здебільшого 

амбівалентими. Частіше концептуальні смисли супроводжують позитивні 

конотації, тоді як негативна маркованість характеризує передусім ті семантичні 

компоненти, що конотують жаль, смуток, тугу. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

У третьому розділі дисертації розглянуто особливості мовної реалізації 

концептосфер “флора” і “фауна” в художній прозі для дітей Є. Гуцала. 
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Встановлено, що твори письменника наскрізь пронизані описами 

навколишнього світу, де рослини і тварини часто виступають головними 

героями. 

Як і в українській етнокультурі, концептосферу флори у творах 

письменника визначають дві мікроконцептосфери – “дерева” і “трав’янисті 

рослини”. Ядерними в першій із них є концепти “дуб”, “яблуня”, “груша” та 

“калина”, другу – формують концепти на позначення злакових культур, квітів, 

трав, передусім такі, як “соняшник”, “жито”, “мак” і “бур’ян”. Специфіку 

флористичних концептів у проаналізованих текстах характеризує розгалужена 

система вербалізаторів, полісимволічна й полісемантична природа, засвідчена 

як індивідуально-авторськими, так й етнокультурними смислами, що тісно 

переплітаються, яскраво виражене оцінне забарвлення.  

Так, до вербалізаторів концепту “калина” належать і назви рослин, і назви 

місць, де вона росте, і номени на позначення ягід, наприклад: калина, калиновий 

гай, полон, розділ, калинові кетяги, сузір’я та ін. (див. додаток Е. 4), тоді як 

семантику концепту “дуб” помітно увиразнюють індивідуально-авторські 

семантичні компоненти на зразок: “той, що є щирим і гостинним товаришем”, 

“який багато знає”, “котрий хоче стати птахом” й ін. (див. додаток Е. 1). 

Амбівалентну природу концептуалізованого образу груші демонструють 

аксіологічно протилежні смисли (пор.: “та, що символізує життя” і “яка 

асоціюється зі смертю”), а персоніфікацію образу яблуні засвідчують уявлення 

про неї як дерево, що має душу (див. додатки Е. 3, Е. 2). 

Встановлено, що, з одного боку, проаналізовані концепти об’єктивують 

смисли, характерні для української етнокультури, а з іншого – розгортають 

індивідуально-авторські, часто представлені в позиціях суб’єкта та об’єкта 

зіставлення, як-от концепт “соняшник”, що акумулював у своїй структурі такі 

семантичні компоненти: “той, що є атрибутом українства”, “який підвладний 

сонцю” та “соняшники, як кобзи” чи “любов, наче соняшник” (додаток Е. 5). 

З’ясовано сакральну природу концептуалізованих образів жита і маку, 
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засвідчену концептуальними смислами – “те, що залежить від волі Бога” або 

“який символізує чистоту, непорочність, цнотливість” (див. додатки Е. 6, Е. 7).  

У певну опозицію з попередніми концептами вступає концептуалізований 

образ бур’яну, в семантичній структурі якого представлені здебільшого 

негативно марковані етнокультурні смисли на зразок: “той, що небезпечний для 

людини”, “який символізує запустіння, занепад” та ін. (див. додаток Е. 8). 

Подібне характеризує і концептосферу фауни, також представлену в 

Гуцалових творах двома мікроконцептосферами – “тварини” і “птахи”. У 

першій до ядерних належать концепти “кінь”, “корова”, “лис”, “заєць”, у 

другій – “лелека”, “зозуля”, “одуд”, “качка”. Водночас виявлено чимало інших 

мовно-ментальних величин, як-от “лось” чи “ластівка”, які, проте, реалізуються 

помітно рідше. 

Концептуалізовані образи на позначення свійських тварин засвідчені 

анімалістичними концептами “кінь” та “корова”, семантику яких визначають 

більшою мірою позитивно марковані концептуальні смисли, наприклад: “без 

яких людина не мислить свого життя”, “той, що є вірним людині” або “та, що є 

годувальницею” (див. додатки З. 1, З. 2) . До ядерних концептів на позначення 

звірів належать “лис” і “заєць”. Як і попередні, вони є полісемантичними, 

особливо концепт “лис”, й амбівалентними. Встановлено, що в структурі 

концепту “лис” позитивні конотації характеризують передусім 

концептуалізований образ лисенят, а негативні – образ лиса, де, як і для 

концепту “заєць”, мотивуються народними уявленнями про хитру або ж, 

навпаки, – боягузливу вдачу тварини (додатки З. 3, З. 4).  

Розгалужені номінативні й інтенсіональні поля характеризують також 

концептуалізовані орнітологічні образи лелеки і зозулі, що належать до ядерних 

і в українській етнокультурі. Так, специфіку номінативного поля концепту 

“лелека” визначає використання діалектних назв (чорногуз, бузько, боцюн), а 

концепту “зозуля” – номінацій прикладкового типу (пташка-віщуальниця, 

зозуля-чародійка). Встановлено, що в структурі концепту “лелека” переважають 

позитивно марковані смисли (“той, що символізує щастя”), а в структурі 
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концепту “зозуля” – негативно (“та, що підкидає яйця в чужі гнізда”) (див. 

додатки З. 5, З. 6). Щодо концептуалізованого образу одуда, то, на відміну від 

етнокультурних уявлень, у Гуцалових текстах він є позитивно забарвленим. 

Більшість смислів у його структурі конотують інформацію про цього птаха як 

вірного друга дитини (див. додаток З. 7). 

Інтимізацію концептуалізованого образу качки забезпечують численні 

паралелі між качиною сім’єю й людською, що значною мірою визначає його 

семантику (див. додаток З. 8). Індивідуалізацію усіх фаунонімічних образів 

демонструють смисли, через які експлікується ставлення дітей до тварин і 

птахів.  

Специфіку лінгвалізації розглянутих концептів засвідчують різноманітні 

мовно-виражальні засоби, наприклад: епітети: цибаті, дзьобаті, довгоногі 

(лелеки); метафори: зайці металися, пуріли через поле, пропадали; страх 

гніздився в кожній клітинці; фразеологізми: не забувати про свою шкуру, 

вирватися з рук та ін. Часто персоніфікуючи рослин і тварин, письменник 

проводить паралелі між ними і людиною. 

Загалом концептосфери “флора” і “фауна” у творах для дітей Є. Гуцала 

об’єднали давно сформовані у свідомості людей концептуалізовані рослинні і 

тваринні образи, які в проаналізованих текстах зазнали помітної авторської 

інтерпретації, що й визначило їхню семантико-когнітивну природу.  

За темою третього розділу дисертації опубліковано статті [58], [60], [63], 

[65]. 



166 

 

 

РОЗДІЛ 4 

ЛІНГВАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕР ФЛОРИ І ФАУНИ 

У ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ ДЛЯ ДІТЕЙ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 

 

4.1. Особливості лінгвалізації рослинних концептів у прозових творах для 

дітей М. Вінграновського 

 

4.1.1. Мікроконцептосфера “дерева” 

Прозові твори для дітей М. Вінграновського репрезентують особливий 

світ гармонії і любові, де органічно поєднуються життя людини і природа. Це 

засвідчують мовно-ментальні величини на позначення рослинних образів, що у 

творах письменника формують три мікроконцептосфери – “дерева”, 

“трав’янисті рослини” й “назви городини”. Ядерними у першій є концепти 

“дуб”, “берест”, “груша”, у другій – “очерет”, “кульбаба”, “будяк”, третій – 

“буряк”, “кавун”. При визначенні ядерних концептуалізованих образів у 

дитячій прозі М. Вінграновського керувалися тими ж критеріями 

(репрезентованість у тексті, семантико-когнітивна багатоплановість, 

аксіологічна маркованість тощо), що й під час аналізу концептів у творах для 

дітей Є. Гуцала. Водночас виявлено чимало інших мовно-ментальних величин, 

як-от “вишня” чи “чорнобривці”, які належать до периферійних, тому не були 

предметом нашого дослідження. 

Як і у творах Є. Гуцала, до ядерних у мікроконцептосфері “дерева” 

належить концепт “дуб”, що є одним із важливих символів української 

етнокультури. Його вербалізаторами у текстах М. Вінграновського є дуб (дуби) 

(А нащо всяких перебіжок, засідок, чи там, скажімо, повзань, чи на дуба якого 

вилізти… [323, с. 296]; Дуби почорніли від диму… [323, с. 302]), рідше дерево 

(… і що воно за дерево дуб… [323, с. 118]) та прадуб (За вічним посивілим 

прадубом стояв сивий кінь… [323, с. 297]).  

У семантичній структурі досліджуваного концепту реалізуються 

передусім смисли, характерні для української етнокультури, наприклад: “той, 
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що є міцним, який твердо стоїть на землі” (Жовті дуби твердо стояли в 

скляному повітрі, що і листя не падало, і не перекреслювало їхньої жовтої 

тиші [323, с. 294]); “величний і прадавній” (За віковічним посивілим прадубом 

стояв сивий кінь і дивився на мене своїми сивими очима [323, с. 297]). Вказані 

смислові компоненти об’єктивуються також у творах Є. Гуцала. Проте 

М. Вінграновський для їхнього увиразнення використовує інші мовно-

виражальні засоби: епітети (віковічний, посивілий, жовті), метафори (твердо 

стоять, листя не перекреслювало їхньої жовтої тиші), повтори (посивілий 

прадуб – сивий кінь – сивими очима).  

Крім етнокультурних смислів, досліджуваний концепт об’єктивує чимало 

індивідуально-авторських. Образ дерева зображений письменником як 

органічна частина навколишнього світу, що пояснює такі концептуальні 

смисли: “ті, що визначають просторові межі” (Поле бою жовтіло внизу між 

дубами і далі аж туди до Тетерева [323, с. 299]); “які органічно вписуються в 

дійсність” (Мікрофони працювали нормально, динаміки на дубах також [323, 

с. 298]).  

Зауважимо, що розглянуті смислові компоненти властиві концепту “дуб” 

саме у творах М. Вінграновського. Водночас виявлено чимало й таких, які 

різною мірою корелюють із подібними у структурі відповідного концепту у 

творчості Є. Гуцала. Зокрема, обидва письменники дерево замальовують як 

важливе для тварин, птахів, людей. Це демонструють смисли: “ті, на яких 

живуть птахи” (Німо стояли дуби, сиротіли гнізда на них… [323, с. 295]); 

“листям яких годують тварин” (Тим часом обідав і сивий кінь: моя дружина 

піднімала з землі дубове листя і давала його коневі [323, с. 300]); “деревину 

яких використовують люди” (Батько підняв плескату бочечку, чи то бочечку, 

чи то дубову наче якусь каністру з дубовим, у марлі чопом… [323, с. 283]). 

Проте якщо в Гуцалових текстах дуб зображений таким, що розуміє мову 

тварин, птахів і сам не проти стати птахом, то М. Вінграновський більше уваги 

звертає на його роль в житті людини. Відомо, що деревина дуба здавна 

славилася своїми властивостями – міцністю, витривалістю, тому її 
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використовували для будівництва, для виготовлення різних побутових 

предметів. Письменник пише про те, як у воєнний час з українських лісів 

вивозили у Німеччину дуби: … бо ж кажуть, що з Голованівського лісу німці 

вивозили дуби аж у Германію [323, с. 118]. Тут концепт реалізує смисл “ті, що 

славляться своєю деревиною”.  

Через численні персоніфікації (твердо стояли, міцно стояли, посивіли та 

ін.), уособлення (пошелестів між дубами) автор передає ту близькість, що 

існує між людиною і дубом. Не лише дуб постає олюдненою істотою, а й 

чоловік уподібнюється до дуба: Я виліз із машини, накинув кожух наопашки і 

пошелестів між дубами до Тетерева… [323, с. 295] (імплікується смисл 

“людина, яка уподібнюється до дуба”).  

Нерідко письменник сакралізує дерево, пов’язуючи з ним щось загадкове, 

незрозуміле, тривожне: … якась невідома істота стояла за дубами і 

контролювала нас [323, с. 295]. Тут об’єктивується семантичний компонент 

“той, що уособлює тривогу, неспокій”, який конотує страх та засвідчує 

амбівалентність аналізованого концепту.  

Символізований образ дуба є поширеним у народній обрядовості, тому, 

наслухавшись історій про це дивовижне дерево, діти будь-що прагнуть його 

побачити. Це в структурі досліджуваного концепту демонструє смисловий 

компонент “той, що викликає зацікавлення у дітей”: … і що воно за дерево дуб, 

от би хоч раз побачити його і помацати пальцями!... [323, с. 118].  

Загалом у прозових творах для дітей М. Вінграновського інтенсіональне 

поле концепту “дуб” включає менше етнокультурних смислів (18%) і більше 

індивідуально-авторських (82%). Частина з них корелює з подібними в текстах 

Є. Гуцала. Аналізований концепт є аксіологічно маркованим, знижені конотації 

супроводжують смисли, що об’єктивують уявлення про сакральну природу 

дерева (див. додаток Л. 1). 

До ядерних у творчості М. Вінграновського належить концепт “берест”, 

який у текстах для дітей зазнав помітної авторської інтерпретації. Цьому дереву 
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в етнокультурі українців не властиво стільки символічних значень, як, 

наприклад, дубу чи вербі, проте їх воно набуває в художній картині світу. 

Основним репрезентантом відповідного концепту в досліджуваних 

текстах є номен берест: Зараз батько прив’яже корову до береста на причілку 

хати [323, с. 322]. Слово берест відповідає гот. baiŕhts, д.-в.-н. beraht ‘світлий, 

сяючий’ [318, с. 156]. У СУМі представлено два значення цього слова: 

“1. Листяне дерево з коричнево-сірою корою і овальними, на кінці 

загостреними листками, яке використовують для живоплотів та захисних 

лісонасаджень. 2. Кора, луб берези” [308, с. 160], з яких у творах письменника 

реалізується перше.  

Найповніше семантика концепту “берест” розкривається в оповіданні 

“Наш батько”, де письменник від імені синів, які загинули на війні, переповідає 

історію селянської родини. Один із синів перетворився у поле, яке простяглось 

біля його рідного села: Мене нема. Тобто оце поле, на якому наш батько 

випасає череду, це я і є. Мій літак вибухнув у повітрі, і я осипався на землю вже 

попелом… [323, с. 324]; інший – став берестом: В одному з боїв я впав на міну і 

виріс оце коло нашої хати берестом… Берест – це я, його [чоловіка] середній 

син [323, с. 322]. У другому контексті через позиції об’єкта й суб’єкта 

зіставлення реалізується два концептуальні смисли – “хлопець, що асоціюється 

з берестом” і “берест як символ сина”.  

Берест, як й інші дерева у М. Вінграновського, гармонійно співіснує з 

навколишнім світом, про що свідчить семантичний компонент “той, що 

розчинився в природі”: На причілку кузні ріс берест: обліплений снігом, берест 

злився з усім білим навколишшям, і Сашко відразу його не помітив [323, с. 75]. 

Семантику концепту у цьому плані увиразнює смисл “той, якого люблять 

птахи”: Птахи люблять мене [береста] [323, с. 323]. Як частина органічного 

світу природи, берест приваблює птахів, на його листі знаходять пристанище 

вітер, сніг та мороз. Уявлення про це експлікуються в концептуальному смислі 

“той, що є локусом для птахів, вітру, снігу тощо”: Завжди в моєму листі вітер 
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якийсь ночує, взимку то сніг, то мороз – гніздечко тремтить на мені 

одиноке… [323, с. 323]. 

До ядерних у семантичній структурі концепту належать також смисли 

“той, що є міцним, розкішним”, “який радіє народженню нового життя”: 

Гілками і листям видався я [берест] нівроку, і то найкраща для мене пора, коли 

на мені у гнізді яка птаха сидить на яйцях… [323, с. 323].  

Змальовуючи природу, письменник орієнтується на дитячу аудиторію, 

тому описує дерева як улюблені місця для ігор чи оглядових веж. Це в 

структурі аналізованого концепту демонструє семантичний компонент “той, 

біля якого люблять гратися діти”: Сашко скинув на сніг кожушину, хукнув у 

долоні, ще раз оглянувся, поліз на берест [323, с. 75].  

Символізація береста простежується в його асоціаціях із батьківською 

хатою, “благодатною” землею: З цієї миті, як я став берестом, я почуваю себе 

прекрасно. Земля піді мною така, що коріння у ній аж співає, – така це земля 

благодатна [323, с. 323]. Тут концепт реалізує смисл “той, що асоціюється з 

рідним краєм”. 

Ставши берестом, хлопець втрачає мову, можливість пересуватися, не 

може навіть заснути (Відколи я таким став, я не можу заснути [323, с. 323]), 

проте душа в нього залишається, як і раніше, людською. Йому так хочеться 

поговорити з батьком, зізнатися, що він його син: Сказати батькові, що я – це 

я, берест, я вже не можу, бо листя моє не говорить по-людському, а вітром 

хіба чи дощем – то інше діло [323, с. 323]. У наведеному контексті імплікується 

та есплікується декілька концептуальних смислів: “який здатний відчувати 

біль”, “самотній”, “той, що не втратив душі” (ці смисли супроводжують 

конотації суму, співчуття, жалю) та “який не втрачає надії”(конотує оптимізм, 

віру в краще майбутнє). 

Наростання напруги демонструє контекст, у якому батько, втративши 

надію побачити синів живими, починає думати про смерть і хоче зробити з 

береста собі домовину: … а батько візьми та й скажи: немає у мене, крім 

череди, нікого, оце допасу до зими, та спиляю оцього береста, та витну собі 
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домовину із нього, помру, а хату передам у колгосп [323, с. 323]. Тут 

імплікуються відчуття болю і жалю, що їх переживає самотній батько, а берест 

символізує кінець життя (“той, що асоціюється зі смертю”).  

Загалом мовна концептуалізація образу береста засвідчила, що в 

досліджуваних текстах він об’єктивується передусім як художній концепт. З 

одного боку, на це вказують семантичні компоненти в його структурі, де частка 

індивідуально-авторських становить 93% (див. додаток Л. 2), з іншого – 

численні індивідуально-авторські засоби його презентації. Найчастіше 

письменник послуговується метафорами (гніздечко тремтить на мені; в листі 

моєму вітер ночує) і порівняннями (виріс берестом; листя говорить вітром 

хіба чи дощем), рідше – іншими лінгвальними засобами. 

До ядерних у мікроконцептосфері “дерева” належить концепт “груша”. 

Зауважимо, що він є ядерним і в етнокультурі, і в індивідуально-авторській 

картині світу Є. Гуцала. Основним іменем концепту в досліджуваних текстах є 

груша: Шерхла вода у відрі на криниці, на груші трусився листок [323, с. 73].  

Серед його вербалізаторів також назви на позначення окремих сортів та 

плодів цього дерева, засвідчені в науковій картині світу, через які реалізується 

низка концептуальних смислів: груша-дичка (Біля могили росла одненька 

груша-дичка, і Миколка помітив на ній з десяток торішніх покоцюрблених 

грушеняток [323, с. 163]) (“та, що виростає сама”); груша-ладанка (Груші-

ладанки пахнуть трохи медом, і хвостики у них довгі і прямі [323, с. 166]) (“та, 

чиї плоди пахнуть медом”); гнилиця (Позаторішні гнилиці повизбирували під 

листом у нашому садку [323, с. 315]) (“та, плоди якої зберігаються довго”); 

глива (А це ось – глива, її груші трохи глевкі, а хвостики в них короткі і 

закарлючені [323, с. 166]) (“та, плоди якої є гливкими”); дуля (А це – дуля. У неї 

найбільші і найсмачніші груші. З’їси одну таку грушу – вже наївся на цілий день 

і води не хочеш до самого вечора [323, с. 166]) (“та, що має дуже ситні плоди”); 

груша-картоплянка (За грушею-дулею – маленька груша-картоплянка. Вона ще 

спить і проснеться нескоро, бо вона доспіває пізно, перед снігом, коли вже 

ніяких грушок нема, а вона є [323, с. 166]) (“та, що пізно дозріває”); сагачка 
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(Сагачки пристигають тоді, коли бджоли вже понаїдалися цвіту і троянди 

опали, отоді саме вони [грушки] достигають [323, с. 166]) (“та, плоди якої 

достигають у другій половині літа”). Зазначимо, що автор використовує багато 

епітетів, за допомогою яких характеризує плоди цього дерева. Так, на грушці-

дичці ростуть покоцюрблені грушенята, у груш-ладанок хвостики довгі і прямі, 

а в глив – короткі й закарлючені, в дуль – найбільші і найсмачніші груші. 

Поодинокими прикладами засвідчені деякі індивідуально-авторські 

найменування груші, наприклад, бабин знак: І раптом все засвітилося білим, 

білішим за сніг і Сон, білішим від павутини і синього молока: зацвів бабин знак 

[323, с. 309] або – власна назва Сива: Вона [груша] так і звалася – Сива, її 

посадив ще татів дід – козак, і росла вона дуже давно, і родила уже через рік, 

а то й через два – коли схоче [323, с. 166]. У наведених контекстах 

реалізуються смислові компоненти, в яких об’єктивується сакральна природа 

концептуалізованого образу: “та, що символізує відродження природи”, “вічна, 

споконвічна”, “яка виступає медіатором між поколіннями”. 

Багато концептуальних смислів у семантичній структурі концепту 

“груша” у творах М. Вінграновського корелює з тими, що характеризують його 

в текстах Є. Гуцала, наприклад: “та, що є локусом для тварин і птахів” (На ній 

[груші] була тьма-тьмуща гнізд, часом більше гнізд, ніж самих груш, і коли 

влітку з тих гнізд птиці подавали свій голос, то до неї хоч не підходь [323, 

с. 166] або Лисиця жила в старому деснянському березі під старою дикою 

грушкою, і кращого місця для неї не було… [323, с. 177]); “об’єктом, який 

приваблює людей” (Ми сиділи навколо груші посеред нової хати [323, с. 244]). 

Водночас М. Вінграновський розширює семантику аналізованого концепту, 

зауважуючи, що грушу облюбували також різні міфічні істоти, демоносила, як-

от Сон чи відьма: – Фук! – сказав Сон. – Ця груша нашого сонного діда і 

прадіда. Чули? – звернувся Сон до своїх дітей Соненят. – У цій груші спали наш 

сонний дід і прадід, у ній вони проспали все своє життя і нам, і нашим 

правнукам заповідали його проспати [323, с. 305] чи Сама відьмина хата 
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стояла над яром у грушах та у квітах… [323, с. 303] (тут реалізується смисл 

“та, що є пристанищем для нечистої сили”).  

Як уже зазначалося, в народних віруваннях груша часто асоціюється з 

демоносилою. Це знайшло своє відображення в оповіданні “Скриня”, в якому 

досліджуваний концепт об’єктивує такі смисли: “та, що є знаком відьми” (– 

Бачиш цю грушу на снігу у вікні? – Бачу. – Так-от: як тільки вона розцвіте, ти 

побачиш, як тільки вона зацвіте на снігу – ото й буде тобі мій знак [323, 

с. 304]); “наділена надприродними властивостями” (– Сядь в очереті 

Лукашенка біля груші до води опівночі та й узнаєш, що то за сон холодний та 

білий і що то за гості до мене приходять уночі-опівночі [323, с. 304]); “яка 

уособлює щось загадкове, загрозливе” (Біля груш було чомусь холодніше. Біля 

них якось завжди не так, як біля інших дерев [323, с. 166]).  

Як сакральний символ, груша викликає шанобливе ставлення в 

українського народу. М. Вінграновський також наголошує на тому, що українці 

дуже люблять це дерево: доглядають його, ласують смачними та поживними 

плодами, вигляд груші часто викликає в них багато емоцій. Уявлення про це 

реалізуються в таких семантичних компонентах: “та, що росте в садибах 

українців” (… [Сашко] пішов подвір’ям до груші… [323, с. 74]); “про яку 

дбають” (на груші на сучку висів садовий ніж – тато забув його, коли восени 

підрізав пагілля [323, с. 74]); “та, що викликає емоції” (Микола Іванович обійняв 

грушу і заплакав [323, с. 246]).  

Окремі концептуальні смисли в структурі концепту “груша” 

експлікуються в контекстах, де письменник передає психологічний стан 

дитини, як-от: “та, що навіює спогади” (Отам-о за грушею ми з мамою білу 

глину брали на малаї [323, с. 316]); “яку бачать у сні” (Його [Сашка] обіймав 

теплий сон: пливли білі айсберги в океані повз хату під голою грушею далеко 

[323, с. 91]). Зауважимо, що в етнотрадиції побачити у сні грушу – не на добро, 

проте в авторській картині світу цей образ з’являється в “теплому” сні дитини.  

Семантику концепту “груша” в аналізованих творах помітно 

увиразнюють численні мовно-виражальні засоби, найбільш поширеними серед 
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яких є епітети як репрезентанти певних концептуальних ознак, наприклад: 

стара і сива: Миколка зупинився біля старої сивої груші [323, с. 166]; колюча: 

Груша була колюча, як мороз, і лізти на неї – не мед [323, с. 163] (у позиції 

суб’єкта зіставлення реалізується смисл “та, що колюча, як мороз”); солодка: Ні 

в кого на нашому кутку немає такої груші-дулі солодкої… [323, с. 331] (епітети 

більшою мірою, ніж інші засоби, засвідчують амбівалентну природу 

досліджуваного концепту).  

Описуючи грушу, письменник гіперболізує її зовнішній вигляд, зокрема 

висоту. Це об’єктивується в концептуальному смислі “та, що є дуже високою”: 

Сива груша височіла так високо, що й літаки обминали її, щоб не зачепити та 

не впасти [323, с. 166].  

Подібно до інших концептуалізованих образів, груша часто 

персоніфікується письменником, на що вказують численні метафори, 

наприклад: груша співає (Сива груша співає сама, аж страшно! [323, с. 166]); 

яка ніколи не курила (І навіть груша, яка ніколи не курила, і краплини дощу, всі 

пахли тютюном… [323, с. 166]); терпляче стримує себе (Груші-сагачки 

терпляче стримували себе, щоб не зацвісти… [323, с. 166]). Як у людини, в неї 

є обличчя: У груш обличчя тверді, і цвітуть вони біло і твердо – зацвіли, 

уродили, опали, і досить [323, с. 166].  

Отже, структуру концепту “груша” в індивідуально-авторській картині 

світу М. Вінграновського визначає помітно більша кількість аксіологічно 

протилежних семантичних компонентів, ніж у прозі Є. Гуцала. Встановлено, 

що етнокультурним смислам відповідає 39% від загальної кількості, а 

індивідуально-авторські становлять 61% (див. додаток Л. 3). 

 

4.1.2. Мікроконцептосфера “трав’янисті рослини” 

До ядерних у мікроконцептосфері “трав’янисті рослини” належить 

концепт “очерет”. У міфології, як зазначає В. Войтович, “очерет, хоч і 

вважається насадженим Богом, проте ним заволоділи чорти, тому він, як і осот, 
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став їхньою господою. Кажуть, ніби чорт і по цей час не може згадати, що саме 

йому подарував Творець” [Войтович, 2002, с. 440].  

Основним іменем концепту є очерет: Я бачив як вона [річка] своїм 

молодим водяним тілом виштовхує на берег крижини, і вони сунуть на берег, 

мнучи очерет… [323, с. 307]. У загальномовних словниках слово визначається 

як “багаторічна водяна або болотна трав’яниста рослина родини злакових із 

високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю // збірн. Стебла цієї 

рослини” [308, с. 381]. На думку М. Фасмера, “можливим є зближення назви 

очерет із лат. ācer ‘гострий’ і лат. cerrus ‘вид дуба’, слово вважається 

хамітського походження” [318, с. 178]. 

Крім того, до вербалізаторів цього концепту належать також ті, що 

називають окремі частини рослини, як-от очеретина (“стебло очерету” [308, 

с. 831]) та волоть (волоття) (“суцвіття трав’янистих (іноді кущових) рослин, 

яке складається з дрібних колосків, що утворюють кетяг” [308, с. 733]), 

наприклад: Отож ніколи, коли сидиш у воді з очеретиною в зубах, ніколи не 

треба не те що спати, а навіть куняти! [323, с. 335] або “Пропала”, – подумав 

гусак, і цієї ж миті повітря зашуміло і, збиваючи волоття очерету, 

опустилася важко задихана гуска [323, с. 287]. Кетяги очерету письменник 

називає ще качалочками: Вони [вужі] повигиналися на очеретини, й, 

розгойдуючись на них, очеретяними качалочками махали у наш вертольотно-

собачий слід [323, с. 16]. Очерет росте не поодиноко, а розсіюється по всій 

території, де є відповідні умови для його зросту. Цим пояснюємо використання 

індивідуально-авторської номінації очеретяні нетрощі: Султанчик апчхикнув, 

а Орлик покліпав на прямовисні над ним очеретяні нетрощі і притулився 

мордочкою до голоблі [323, с. 8].  

Семантична структура досліджуваного концепту засвідчує реалізацію як 

лінгвокультурних смислів, так і тих, що були витворені в авторській уяві. Пор.: 

“той, що росте поблизу водойм” (… [річка] швиденько обсаджувалася 

очеретами, застелялася ряскою, навіть зводила собі для душі приховані зарічки 

[323, с. 7]) і “який впливає на воду” (При очереті вода комозиста, вредна, то 
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те їй не те, то те, то якийсь корінь чи яма, і вода там нервує, сердиться, 

вічно щось їй там не так… [323, с. 288]). Зауважимо, що очерет як болотяна 

рослина тісно пов’язаний із водою, а М. Вінграновський ще й робить його 

вплив на неї негативним. 

Загалом очерет в аналізованих творах відіграє важливу роль у житті 

людей (дітей) і тварин. Так, у густих заростях очерету можна сховатися, в них 

можна облаштувати гніздо, з очерету можна зробити огорожу. Це в структурі 

концепту демонструє семантичний компонент “той, що стає в пригоді людям і 

звірам”: Кожен з мисливців… заводив скраю в очерети свої колеса і там їх, як 

міг, маскував [323, с. 12] або Гніздо було нове, сьогорічне, і складав його гусак з 

жінкою з позаторішнього очерету – таким очеретом люди обгороджують на 

зиму від вітрів парники [323, с. 289].  

Одного з героїв оповідань М. Вінграновського козака Петра Мамаригу 

очеретина рятує від смерті. Тікаючи від татар, він пірнає під воду і, дихаючи 

через очеретину, чекає на допомогу: – Козак мій Петро Самійлович Мамарига 

сидить в озері і дихає через очеретину… – Тоді по конях, – сказали козаки [323, 

с. 335]. Тут об’єктивується концептуальний смисл “той, що рятує від смерті”.  

Водночас у творах для дітей реалізуються й етнокультурні уявлення про 

очерет як щось містичне, пов’язане з демоносилою (“той, що асоціюється з 

невідомим, вселяє відчуття тривоги”): За старим очеретом, за його невідомою 

стіною сизими кублами здіймався дим чи туман… [323, с. 340], як про рослину, 

з якою треба боротися: Як тільки озеро геть усе чисто замерзне – тоді ми 

спалимо ввесь очерет на ньому… [323, с. 334] (“той, якого хочуть позбутися”).  

Особливості світобачення письменника засвідчує смисл “той, що 

підвладний вітру” (… та вітер раптово повернув і поклав очерет на порожні 

гнізда [323, с. 286]). До індивідуально-авторських належать також 

концептуальні смисли, представлені в позиції суб’єкта зіставлення. В одному 

випадку М. Вінграновський губи корови порівнює з очеретяними качалочками: 

Вужики повпірнали, а Манюня легенько пирхнувши, тугими, як очеретяні 

качалочки, коричневими губами доторкнулася до вологи… [323, с. 8] (“губи 
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корови, як качалочки очерету”), в іншому – шию гусака – зі стеблом очерету: … 

у тата [гусака] були сторожкі очі, висока очеретяна шия… [323, с. 287] (“шия 

гусака, як очеретяне стебло”).  

Семантику досліджуваної концептуалізованої одиниці увиразнюють 

численні тропи, серед яких переважають епітети та метафори. Письменник 

частіше змальовує очерет понівеченим, пожовтілим. Це демонструють епітети 

обшарпані (Крізь обшарпані очеретини… одним духом Манюня винесла нас на 

буркунову стежку… [323, с. 14]); прижовклі, жовтіючі (Просуваючи себе і воза 

крізь потихенькі, потай від самих себе жовтіючі очеретинки, Манюня пішла 

обережніше [323, с. 8]); старий, зрешечений (Зрешечений очерет дрижав [323, 

с. 14]) та ін. Дещо рідше автор вживає позитивно забарвлені епітети молодий, 

білий, веселий, дорогий, наприклад: Колись веселий, дорогий гусям очерет 

мовчав тепер… [323, с. 288].  

Через метафори експлікується смисл “той, що вирізняється своїм 

зовнішнім виглядом”: З низу, з заплави, покотило волохатими хвилями, білими 

комірцями обпінився при воді очерет, нагнувся сухо над гускою, довгим листям 

своїм прикрив її всю на гнізді, і – доки він лежав під вітром – гуска скубнула з 

очерету його бляшаного листя… [323, с. 286] (в очерета білі комірці, довге 

бляшане листя і под.).  

Персоніфікований образ рослини знаходить втілення в дієслівних 

метафорах на зразок: шепотів очерет (Було тихо. Шепотів очерет [323, 

с. 288]); очерет застріляв (Сухо ламаючись під їхніми чобітьми, очерет 

застріляв [323, с. 13]); очерет дрижав (Зрешечений очерет дрижав [323, с. 14]) 

та ін.  

Отже, концепт “очерет” в аналізованих текстах – це полісемантична, 

амбівалентна лінгвоментальна одиниця, структуру якої формують 

етнокультурні та індивідуально-авторські семантичні компоненти. Перші 

становлять 20%, а другі – 80% (див. додаток Л. 4). 

До ядерних у мікроконцептосфері “трав’янисті рослини” у творах для 

дітей М. Вінграновського належить концепт “кульбаба”. Квіти та листя цієї 
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рослини українці здавна наділяли магічними і лікувальними властивостями. За 

народними віруваннями, “сумішшю тертого кореня кульбаби з медом лікували 

екзему, соком рослини – грибок; горілчаним настоєм квітів або кореня 

кульбаби лікували ревматизм” [293, с. 319].  

Номенами концепту в досліджуваних текстах є кульбаба (кульбаби): … 

над великими, більшими в два рази, як біля школи кульбабами вже басували 

якісь наче придуркуваті джмелі [323, с. 137], рідше зменшено-пестлива форма 

кульбабка (кульбабки): … на лоні жовтеньких кульбабок паслась бочкастенька 

Маня [323, с. 187].  

Зазначимо, що в загальномовній практиці слово кульбаба тлумачиться як 

“трав’яниста рослина родини складноцвітих, стебло якої виділяє молочний сік, 

а пухнасте насіння розноситься вітром; квітка цієї рослини” [308, с. 392]. 

Очевидно, назва кульбаба – це “вторинне утворення на основі початкового 

*
кульбава з праслов’янської “kulbava” – схильна до згинання (округлості). Пор. 

з укр. “бульбастий” – горбатий, загнутий. Назва зумовлена тим, що обірване 

стебло кульбаби, коли діти беруть його в рот (примовляючи при цьому 

“кульбабо, розвернися”), розривається в кінці на три або чотири поздовжні 

частини, які при цьому закручуються (загинаються) назовні” [292]. 

Поодинокими прикладами представлені індивідуально-авторські назви, 

як-от дурненька та жовтенька: … он і кульбаба між рейками в мазуті, 

дурненька, розцвіла, наче місця собі не могла знайти, але цвіте, цвіте, 

жовтенька, на розлуку… [323, с. 267]. У наведеному контексті експлікуються 

два концептуальні смисли, позначені зниженими конотаціями: “та, що росте в 

“нечистих” місцях” і “та, що символізує розлуку”. 

Автор не пише про лікувальні властивості рослини, натомість наголошує, 

що вона є поживою для худоби, нею смакують бджоли і джмелі. Це демонструє 

семантичний компонент “та, якою ласують тварини і комахи”: Мер блиснув 

зайчиками на Соколівку, на принишклу задумливу Маню з жовтою кульбабою у 

незрадливих устах… [323, с. 189] або Наїдені на кульбабах між хрестами 

гундосили джмелі… [323, с. 137]. 
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Характерними ознаками кульбаби є її яскрава жовта квітка, п’янкий 

запах, особливості форми. Уявлення про це есплікуються в таких 

концептуальних смислах: “та, що має жовтий колір, п’янкий запах” (Тоді… 

татусь зірвав жовтеньку молоденьку кульбабку, збив щолобаном з неї бджолу, 

понюхав сам, дав понюхати плаксі і поніс ту кульбабу понюхати коневі [323, 

с. 190]); “яка асоціюється із сонцем” (Милуючись золотим рідним промінням 

рідного сонця і жовтими пахучими сонечками рідних кульбаб, Маня, мов 

зачарована, стояла і слухала… [323, с. 187]).  

У розглянутих текстах письменник уживає багато епітетів, які 

розгортають семантику концептуалізованої одиниці, на зразок: циганська, 

рідна, жовтенька, молоденька, пахуча. Нерідко використовує порівняння, 

наприклад, зіставляючи кульбаби із сонечками (позиція суб’єкта зіставлення) 

або, навпаки, порівнюючи білі пивні бокали з білими кульбабами (позиція 

об’єкта зіставлення): Хлопці ніжно тримали білі пивні бокали, бокали білими 

кульбабами в їхніх горіхових пальцях, підпливали до темних степових губ… 

[323, с. 243] (“бокали з пивом, як кульбаби”).  

Автор гіперболізує рослину: Заходимо в школу – кульбаби цвіли де-не-де. 

Вийшли – від кульбаб жовтіло усе шкільне подвір’я, аж Галя зажмурилася 

[323, с. 136]. Тут концепт об’єктивує смисли “ті, що мають магічну силу”, “які 

вражають дитячу уяву”, що конотують радість, захоплення, здивування.  

Лінгвалізація концепту “кульбаба” засвідчує його семантико-когнітивну 

багатогранність. Етнокультурні смисли в його семантичній структурі 

становлять 38%, індивідуально-авторські – 62%. Останні, ковзаючи на 

аксіологічній лінійці, демонструють особливості індивідуально-авторського 

світобачення (див. додаток Л. 5). 

У творах для дітей М. Вінграновського ядерним у мікроконцептосфері 

“трав’янисті рослини” є також концепт “будяк”, що корелює з концептом 

“бур’ян” у прозі Є. Гуцала. Семантику флористичного образу значною мірою 

визначає етнокультурне розуміння: рослина, в заростях якої водилася нечиста 

сила, котра лякала (полохала) людей; водночас нею відганяли нечисту силу, 



180 

 

 

оберігали домашню худобу [293, с. 644]. У загальномовних словниках слово 

будяк тлумачать як “колюча трав’яниста рослина-бур’ян” [308, с. 249]. 

Основним вербалізатором вказаного концепту в досліджуваних творах є 

будяк (будяки): Обминаючи мордочкою голчасте листя, він [коник] наблизився 

до малинового меду свої пасльонові очі, приготувався до нюхання, як раптом 

будяк шпигонув йому колькою в носа! [323, с. 8–9] (у наведеному контексті 

представлена також індивідуально-авторська номінація малиновий мед, що 

вживається на позначення будякового цвіту).  

Крім того, до номінативного поля цього концепту належить назва 

прикладкового типу будяк-цар (Я здогадався, кого стеріг цей нерухомий будяк-

цар: він вичікував своїх ворогів [323, с. 119]) та різноструктурні найменування, 

які письменник вживає для називання заростей будяків, як-от: будячиння (Вони 

поклали його [плуг] на зрубане будячиння, а через хвилину поруч з ним поклали 

ще один [323, с. 170]); будякове військо (Видно, будяки воювали вночі, і тепер, 

коли він виводив у степ своє будякове військо – якраз ми з матір’ю і йшли… 

[323, с. 120]); будякова темнота (В червонястій від місяця будяковій темноті 

з-під наших ніг вже нічого не спурхувало і не злітало [323, с. 121]). 

Щодо семантики концепту “будяк”, то вона акумулювала смисли, які 

передають народні та індивідуально-авторські уявлення про відповідне 

рослинне поняття. Будяки самі розсіваються, ростуть, де їм заманеться, є одним 

із видів бур’яну, який постійно намагаються викорінити землероби з посівних 

територій. Уявлення про це у структурі досліджуваного концепту об’єктивують 

такі смислові компоненти: “ті, що ростуть самі” (Будяки ростуть, їх і садити 

не треба, на те вони й будяки… [323, с. 118]); “які глушать інші рослини” 

(Миколка нагнувся і зашарудів між лапатими будяками: під будяками щось 

росло [323, с. 153]); “яких треба позбуватися” (Будяків не стало, замість них 

засріблилася шовкова якась трава, – ковила, чи що? [323, с. 121]).  

Загалом інтерес письменника до цієї рослини зумовлений 

неоднозначністю її сприйняття. Автор постійно наголошує на тому, що будяки 

зачаровують своїм гарним цвітом, приваблюють до себе дітей, і водночас 
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застерігає, аби не жартувати з цією рослиною, бо вона колюча і підступна. Усе 

це знайшло підтвердження в аналізованих текстах, де концепт конотує такі 

смисли: “ті, в яких люблять гратися діти” (… подумав я, кинув лопату і побіг до 

сарая, схопив “шнайсер” і заліг у будяки, щоб було видно вигін [323, с. 141]); 

“котрі служать пристанищем для птахів і звірів” (В червонястій від місяця 

будяковій темноті з-під наших ніг вже нічого не спурхувало і не злітало [323, 

с. 121]); “той, що приваблює своїм цвітом і запахом” (Метелики помітили нас й 

перелетіли на малинову голову будяка [323, с. 8] чи Вона [квітка будяка], 

пахуча видно, задурила голову Орликові добряче, бо йому закортіло її не лише 

понюхати, а ще й лизнути [323, с. 8]). За допомогою метафори вона [квітка 

будяка] задурила голову автор застерігає від того, аби не поколотися будяками. 

Це об’єктивує смисл “той, що асоціюється з небезпекою”: – А ти, сину 

повідтягуй будяки, тільки не поколись, на купу, та на тобі сірники та попали їх 

[323, с. 171].  

Зазначимо, що позитивні конотації супроводжують концептуальні 

смисли, в яких експлікуються уявлення про привабливий цвіт і приємний запах 

рослини, а негативні – ті, що демонструють небезпеку, пов’язану з будяками. 

Характеризують рослину також численні епітети, через які виражаються 

такі концептуальні смисли: “ті, що є високими і міцними”: … якраз саме там 

росли найвищі будяки: треба ж було цьому “тигрові” увігнатися в такі 

добрячі будяки [323, с. 153] (епітети найвищі і добрячі) або “який є старим, 

одиноким, самотнім”: Посередині моріжка, ніби навмисне кимось посаджений і 

забутий, як та сирота, малиновою квіткою-головою цвів старий довгов’язий 

будяк… [323, с. 8] (епітети забутий, старий, довгов’язий). У другому контексті 

семантику концепту визначає також індивідуально-авторський смисл, що 

реалізується в позиції суб’єкта зіставлення, “той, що асоціюється із сиротою”. 

Подібну семантику досліджуваний концепт об’єктивує і в такому контексті: 

Один лиш старий довгов’язий будяк, позбувшись своєї єдиної малинової квітки, 

стояв сиротою поміж черепахами на моріжку й ніяк не міг дошолопати, як з 

ним на старість таке могло сколотитися… [323, с. 16]. 
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М. Вінграновський звертає увагу на те, що будяки підвладні природним 

стихіям. Це засвідчує семантичний компонент “ті, що залежать від вітру, води”: 

Вітер підривав їх [будяки] легко і весело, ніби грався… [323, с. 128]; Злиденний 

улітку струмок у долинці тепер сильно розбух, затопив будяки… [323, с. 220].  

Письменникові вдається змалювати настільки олюднений образ будяка, 

що читач сприймає його як живу істоту. Цього він досягає, використовуючи 

насамперед численні персоніфікації, наприклад: дивився своїм сухим 

непорушним видом, терпляче очікував (Але нічого – будяк як стояв, так і 

дивився своїм сухим непорушним видом кудись поперед себе у темінь і когось, 

не мене, терпляче очікував [323, с. 119]); легенько кашлянув (Будяк з досади 

легенько кашлянув [323, с. 120]) та ін. 

Із певною стилістичною настановою, пишучи для дітей, митець порівнює 

будяки з військом, на чолі якого стоїть будяк-цар. Це зближує прозові твори 

М. Вінграновського з усною народною творчістю та дає змогу окреслити смисл, 

що корелює з етнокультурними, як-от “ті, що лякають, вселяють страх”. 

Натомість як індивідуально-авторські тлумачимо концептуальні смисли, 

що реалізуються в позиціях зіставлення. Зокрема, голова будяка нагадує дитині 

голову соняшника: А один будяк з головою – як у соняшника, видно, будяк-цар, 

зненацька з’явився із темноти, що я відплигнув убік і схопився за “шмайсер” 

[323, с. 119] (“той, що своєю головою схожий до соняшника”); тоді як яскравий 

малиновий цвіт у сприйнятті вовка асоціюється з рясною великою кров’ю: У 

таку пору він любив, як цвітуть будяки, їхні малинові голови під ластівками 

навпроти хмар нагадували вовкові рясну велику кров, він засинаючи, медово 

позіхав [323, с. 62] (“цвіт якого нагадує кров”); а колючки в уявленні коня 

стають схожими на батіг: Орлик відскочив від нього [будяка], ніби від батога, й 

не тямлячи, що відбулося, дременув до Манюні! [323, с. 9] (“той, що 

небезпечний, як батіг для коня”). 

Через зіставлення дерев із будяками, представлене в позиції об’єкта 

зіставлення, реалізується семантичний компонент “дерева, що уподібнюються 
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до будяків”: Невже може таке бути? Не вірилося мені, бо як же це так, куди 

не глянеш – дерева! Що вони – будяки в степу? [323, с. 118].  

Отже, концепт “будяк” у прозових творах для дітей М. Вінграновського 

характеризується полісемантичністю, амбівалентністю (негативні конотації 

супроводжують передусім ті смисли, що демонструють уявлення про цю 

рослину як бур’ян, шкідника на полях; позитивні – ті, в яких об’єктивуються 

дитячі враження від сприйняття рослини). Інтенсіональне поле 

концептуалізованого образу формують передусім індивідуально-авторські 

смисли (75%), меншою мірою – етнокультурні (25%). Загалом концепт “будяк” 

у текстах М. Вінграновського виявляє чимало спільного з концептом “бур’ян” у 

прозі Є. Гуцала (див. додаток Л. 6). 

 

4.1.3. Мікроконцептосфера “назви городини” 

Специфіку концептосфери “флора” у творах М. Вінграновського визначає 

мікроконцептосфера “назви городини”, ядерними в якій є концепти “буряк” і 

“кавун”. Буряк, хоч і є однією з поширених культур, передусім на півдні 

України, в народній традиції не має чітко сформованого символічного 

значення. Проте назви на позначення концепту “буряк” виявляють високу 

продуктивність вживання та несуть важливе функціональне навантаження в 

аналізованих текстах. До таких, зокрема, належить назва буряк: Мати сиділа на 

обочині, чистила буряки, перепочивала і дивилася на обичайку [323, с. 129].  

У загальномовній практиці слово буряк тлумачать так: “1. Городня 

рослина, однорічний і багаторічний овочевий коренеплід. 2. Корінь цієї 

рослини, що вживається як їжа і корм для худоби, а також є сировиною для 

промисловості” [308, с. 262]. У “Словарі української мови” за редакцією 

Б. Грінченка зафіксовано ще такий ЛСВ, як: “кушанье изъ изжаренной свеклы” 

[303, с. 115]. Слово буряк виявляє зв’язки з назвою борач: серб.-хорв. бор̀ач,̑ 

чес. boraḱ, boraǵ, діал. burak ‘цукровий буряк’ [318, с. 243].  

Номінативне поле концепту “буряк” включає також зменшено-пестливу 

форму бурячок: … ох, і бурячком і коржиком на олійці пахне… [323, с. 120]; 
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пейоратив бурячище на позначення бурякового поля: … Клава, Валя і Женя, і не 

моя вже Магда у своїх празникових плюшах і парадних на кнопках ботах 

звернули на бурячище… [323, с. 36] та індивідуально-авторську номінацію 

прикладкового типу буряк-лев: За сяйливим оркестром, за Магдиною-

прапороносицею, транспарантом та буряком-левом тримало напрям районне 

начальство [323, с. 33]. 

До вербалізаторів аналізованого концепту зараховуємо й ті 

найменування, що використовуються письменником для називання великої 

кількості буряків або ж поля, засіяного ними, наприклад: бурякові купи (Вона 

[Магда] та її з козами ланка зійдуть із пригірка і протемніють куфайками до 

тих ще кількох бурякових куп, які вони не дочистили вчора [323, с. 30]); сірі 

піраміди буряків (Оточений сірими пірамідами буряків молоденький завод не 

встигав давати їм ради [323, с. 208]); бурякове поле (Зліва від нас, нахилене 

внизу, лежало німе бурякове поле [323, с. 17]).  

Найбільш повно семантика концепту “буряк” розкривається в повісті 

М. Вінграновського “Манюня”, де письменник розповідає про свято “День 

Буряка”, присвячене цій рослині.  

Для уродженця степового краю М. Вінграновського буряк з дитинства 

сприймався як одна з тих рослин, яку вирощували і в полі, і на городі. Тому в 

структурі досліджуваної концептуальної одиниці об’єктивуються передусім 

смисли, в яких експлікуються народні уявлення, пов’язані з процесами садіння, 

доглядання, збирання буряка, на зразок: “ті, що є важливою технічною 

культурою, вирощування якої забирає багато часу”: Землянку я би викопав і 

перекрив ще до літа, та не було коли: то сіяли буряки, то шарували їх, то 

восени їх копали… [323, с. 141]; “ті, що дають добрий урожай”: Бурякових полів 

тут – море, де не ступиш – буряки [323, с. 31] (автор вдається до гіперболи, 

аби передати, як багато буряків росте на полях); “збирання яких потребує 

чимало зусиль”: … прислали окремий загін моряків ордена Червоного прапора 

Чорноморського флоту по допомозі трудящим колгоспникам для вивезення 

буряків на цукровий завод! [323, с. 52]. 
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Нерідко семантика концепту “буряк” акумулює інформацію, пов’язану з 

використанням цієї рослини як цінної сировини для промисловості, як предмета 

їжі, як корму для худоби і таке ін. Це демонструє розгорнутий семантичний 

компонент “ті, що є корисними для людей і тварин”. При цьому письменник 

конкретизує, в чому саме полягає цінність буряка. Подібне засвідчують такі 

індивідуальні смисли в структурі досліджуваного концепту: “ті, з яких роблять 

цукор” (Наше [моряків] море – на морі, а сюди, у степи, кинули нас на 

допомогу трудящим колгоспникам для вивезення буряків на цукровий завод 

[323, с. 42–43]); “виготовляють напої” (… хтось, видно, йшов уночі з бутлем 

червоного квасу з буряка, поковзнувся і впав… [323, с. 114]); “з яких готують 

смачні страви” (… буряки… і вони добрі, може, найдобріші – та молоко!.. [323, 

с. 104]); “ті, що є кормом для тварин” (– Дай йому [коневі] буряка. Лише гляди, 

щоб він тебе не вкусив. Краще поклади буряка перед ним і нехай собі їсть! [323, 

с. 130]). 

За гарну роботу під час збирання буряків селян часто нагороджували 

подарунками або ж, навпаки, карали за недогляд. Пор.: Їх [боти] минулої осені 

видали нам за буряки [323, с. 35] та – Їй-богу, Магдо, я не з тих, що пильнують 

тебе і ловлять за клумок буряків [323, с. 25]. Тут експлікується індивідуально-

авторський семантичний компонент “ті, що асоціюються з винагородою чи 

покаранням”. До авторських належать і ті смисли, що їх об’єктивує концепт в 

контекстах, де письменник описує свято “День Буряка”. М. Вінграновський 

звеличує буряк, зауважуючи, що на честь нього селяни придумали свято, йому 

складають пісні, виражаючи у такий спосіб шанобливо захоплене ставлення. У 

семантичній структурі концепту це засвідчують такі іронічно марковані 

концептуальні смисли, як: “той, на честь якого придумали свято” (– Нехай же 

вічно живе наш поголовний і міжнародний, інтернаціональний, а в недалекім 

майбутньому – двічі на рік Всесвітній День Буряка! Один раз, коли ми його 

сіємо, а другий – коли збираємо! [323, с. 37]); “якого пошановують маршем, 

звеличують у піснях” (Та якби вони знали, що їм не один грає оркестр, а два – 

один з-під землі кротячий…, а другий дядьківський з маршем “День Буряка”, 
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то їхнє щастя сягнуло б неба [323, с. 34]); “іменем якого називають сільський 

ансамбль” (Своїм коронним, спеціально для вас приготовленим номером вас 

віншує тричі лауреат районного огляду художньої самодіяльності, наш 

колгоспно-агітаційно-інструментальний ансамбль “Бурячок”! [323, с. 49]). 

Саме такі смисли, що конотують іронічне, жартівливе ставлення до буряка, 

демонструють амбівалентну природу концептуалізованого образу. 

Загалом же у прозових творах для дітей М. Вінграновського концепт 

“буряк” більшою мірою позитивно маркований. В уявленні селян буряк завжди 

асоціювався зі своїм, а відтак, чимось найкращим і найсмачнішим. В 

аналізованих текстах це засвідчують відповідні мовні засоби, а саме: вживання 

стилістично умотивованого присвійного займенника наш: … а буряки бачите, 

не такі, як у нас, – наш буряк уже землю застелив [323, с. 336] (“той, що 

найкращий, бо свій, рідний”); епітетів солодкий, печений: Він [кінь] ще раз 

пирхнув, ніздрі його роздулися і затріпотіли: його тепер вже вовчий нюх 

солодкий печений буряк відчув відразу [323, с. 131] (“той, що є солодким і 

смачним”).  

Індивідуально-авторське світовідчуття більшою мірою виявляють 

семантичні компоненти, репрезентовані в позиції суб’єкта зіставлення, на 

зразок: “той, що є дуже великим, як чотири кулаки” (Ще в один менший, для 

мене, мішечок мати поклала вдвоє складеного коржа і здоровенний, як чотири 

кулаки, печений буряк [323, с. 118]); “твердим, як акацієва кора” та “солодким, 

як мед” (Буряк був твердий, як акацієва кора, і солодющий, як сто медів 

разом!.. [323, с. 26]). М. Вінграновський також порівнює рослину з градом, 

твариною, людиною. Це об’єктивують такі концептуальні смисли: “ті, що 

нагадують град” (– Ура! – хитнули небом його послушники [моряки] й 

накинулися на бурякові купи, що буряки з їхніх рук, наче град, забарабанили по 

днищах автомобілів [323, с. 45]); “який схожий на гривастого лева” (Вона 

тримала його [буряк] перед собою, і він з кошлатою гривою на боках величаво 

круглів перед її лицем і нагадував гривастого лева [323, с. 33]) та “на якого 

подібна людина” (А привітний який і чемний [секретар районного комітету 
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партії]! Наче надрізаний бурячок, що так і хочеться його лизнути! [323, с. 39]) 

(останній реалізується в позиції об’єкта зіставлення).  

Використовуючи метафори та повтори, автор виводить персоніфікований 

образ буряка: А коли видихнули [музиканти], то гримонули трубами так, що 

буряки в бурякових купах заворушилися [323, с. 36] або – Чок, чок, чок нас вітає 

бурячок... [323, с. 51] та ін. Помітно увиразнюють концептуальну семантику 

численні епітети (здоровенний, солодющий), порівняння (наче град, як чотири 

кулаки), гіпербола (солодющий, як сто медів), демінутивні і пейоративні форми 

(бурячечок, бурячище) тощо.  

Як бачимо, концепт “буряк” у творах для дітей М. Вінграновського є 

полісемантичною, амбівалентною одиницею. Крім етнокультурних, що 

становлять лише 30%, його структуру визначає низка індивідуально-авторських 

смислів (70%), представлених здебільшого в позиції суб’єкта зіставлення (див. 

додаток Л. 7).  

До ядерних у мікроконцептосфері “назви городини” у прозі 

М. Вінграновського належить також концепт “кавун”. В українській 

лінгвокультурі відповідний флористичний образ не має символічних значень, 

проте згадується в етнокультурних джерелах (словник-довідник 

В. Жайворонка). 

Вербалізаторами концепту в досліджуваних текстах є кавун (кавуни) 

(основне ім’я), кавунчик, кавунці, кавуняра, кавуниця, голуб, рябий лежацюра, 

кавунець-туманець. Зауважимо, що в українській мові слово кавун має два 

значення: “1. Баштанна сланка рослина з великими їстівними плодами. 

2. Круглий соковитий плід цієї рослини з солодкою червоною серединою” [308, 

с. 67]. Наприклад, у М. Вінграновського: До моїх ніг котиться один кавун, 

другий, четвертий… [323, с. 330] або Щось мені після кавунів та бринзи 

захотілося [323, с. 245]. Щодо етимології, то слово кавун запозичене з тур. 

kaun, kаvуn ‘диня’, тат., казах., кипч. kaun ‘кавун, диня’, уйг., чагат. kaɣun 

‘диня’ [318, с. 154].  
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Письменник уживає також зменшено-пестливі форми кавунчик, кавунці, 

збільшено-згрубілу кавуняра, номінацію кавуниця, наприклад: – Як добре 

стемніє, бери мішок та приходь, а я тобі кавунчика виберу [323, с. 325]; От 

каже мені небо: бери мішок і приходь по кавунці [323, с. 326]; А якщо пильно, не 

поспішаючи, пошукати в найвищих і найгустіших бур’янах, скажімо, у тому ж 

буркуні чи мушійці, то можна надибати на такого кавуняру, що годі й 

підняти! [323, с. 107]; Ховалися кавунчики й кавуниці… [323, с. 107]. 

Привертають увагу й такі індивідуально-авторські назви, як голуб (Коли б 

не густа та висока мушійка, лежав би ти, голубе [кавун] вже десь на столі у 

дядька, а той летів би кудись аж за Полярне поле в гості до альбатросів!.. 

[323, с. 108]) та рябий лежацюра (… важко лежить рябий лежацюра [кавун] 

на землі, аж прогнув її під собою, заховався, принишк, не говорить і, наче в 

тумані, у сизому інеї наче, замаскувався під власним листком… [323, с. 107–

108]). Тут концепт об’єктивує смисли: “той, що росте в бур’янах”, 

“характеризується великими розмірами”, “який транспортують далеко за межі 

України”, “той, що має характерне забарвлення”. 

У Південно-Східній Азії кавун є символом родючості і часто 

використовується в обрядовості. В українській етнокультурі рослину частіше 

асоціюють із солодкими плодами, котрими охоче ласують комахи, звірі та 

люди, що засвідчують контексти: То не орда – то оси гризли кавуни [323, 

с. 107]; Лисиця, що так само змалечку марить кавунами, вгризти його, 

круглого, приміром, не може, а шукає вже репнутого чи розбитого [323, 

с. 107]; Іди собі на баштан, живись кавунами та рости… [323, с. 329] 

(конотують семантичний компонент “який смакує тваринам, комахам і 

людям”). Підсилюють його такі концептуальні смисли, як “той, що вселяє 

неабиякий апетит”: Тоді ж як оси усім своїм кодлом накидаються і 

прогризають кавунову шкіру з ходу і з бойовою на крилах піснею вгризаються в 

нього – тільки держись!.. Буває, у кавуні вони [оси] і ночують, лягають на 

зернятах спати, щоб удосвіта, коли ще ні світ ні зоря, все почати спочатку… 

[323, с. 107] або – Діду, а скільки ж ви дасте мені кавунів, скільки донесу, га? – 
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Скільки донесеш. – А коли я ще одного на баштані з’їм? – З’їси [323, с. 325] 

(тут реалізується ще один семантичний компонент “ті, що ростуть на баштані”); 

“дарує відчуття щастя”: … лише лизни чи вкуси якого, як душа твоя від щастя 

зомліє і тобі вже ніколи і нічого не захочеться, окрім цього маленького 

переспілого непідібраного людьми кавунчика! [323, с. 107]; “викликає 

несподівані асоціації”: А Київ першого студентського вересня став для мене 

столицею світу, захоплюючих лекцій, репетицій, футболу, кавунів і віршів [323, 

с. 344]. Автор наголошує на тому, що передусім кавуни люблять діти: Два 

кавуни знайшов, а тут ще мами десь нема [323, с. 315].  

Як і буряки, кавуни потрібно стерегти від злодіїв або ж ними можна 

преміювати. Це в структурі аналізованого концепту засвідчують такі 

концептуальні смисли: “ті, що їх треба охороняти” (Над розкраяними кавунами 

підвівся незнайомий мені чоловік і простягнув руку: – Дід Василь. А по-

вуличному – Гугенот. А це мої кавуни! Я сторож на баштані [323, с. 239]) та 

“якими винагороджують” (За це одержав “гонорар”: кавун, оселедець, а хліба – 

скільки з’їси [323, с. 343]).  

  Певні концептуальні ознаки реалізуються через тропеїчні структури. Так, 

уявлення про розмір, зовнішній вигляд, смакові якості тощо експлікуються за 

допомогою епітетів: круглий, маленький, переспілий (… тобі вже ніколи і нічого 

не захочеться, окрім цього маленького переспілого непідібраного людьми 

кавунчика! [323, с. 107]); тріснуті, репнуті, проглянуті, недобачені, 

кривобокенькі (… ще десь під пирієм чи щиром, чи лободою, осотом ховалися 

кавунчики і кавуниці: тріснуті, репнуті й так, об коліно надбиті, а то й 

проглянуті та недобачені, кривобокенькі, що за ними ніхто не схотів 

зігнутися… [323, с. 107]). Тоді як уявлення про кавуни як персоніфіковані 

істоти демонструють частіше метафори: ховалися кавунчики і кавуниці; лежить 

рябий лежацюра; летів би аж за Полярне поле та ін. Як до живих звертається 

до кавунів персонаж з оповідання “Літньої ночі”: – Кавуни-кавуни, а де ж це 

ваш сторож, а мій дід Андрій? [323, с. 329].  
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Деякі з концептуальних смислів експлікуються в позиціях зіставлення. З 

одного боку, кавуни всі, як один, ніби натоптані пурпуровим солодкавим 

жаром [323, с. 107] (“ті, що всередині схожі на жар”), а з іншого – на кавунчик-

туманець схожий хлопчик: Тим часом з намету вирачковує ошелешений мій 

малий,… рот відкритий, язик на губі, темною голівкою – таким собі 

кавунчиком-туманцем – і туди, і сюди, – батька нема, пропав десь батько! 

[323, с. 185] (“дитина з головою, подібною до кавунчика-туманця”). Перший зі 

смислових компонентів представлений у позиції суб’єкта зіставлення, другий – 

об’єкта зіставлення.  

Як бачимо, у прозових творах для дітей М. Вінграновського концепт 

“кавун” характеризується семантико-когнітивною багатогранністю, яку 

значною мірою забезпечують індивідуально-авторські концептуальні смисли, 

що є здебільшого позитивно маркованими і становлять 77%, та незначна 

кількість етнокультурних (23%) (див. додаток Л. 8). 

Проведений аналіз засвідчив, що концептосфера “флори” в дитячій прозі 

М. Вінграновського, на відміну від прози Є. Гуцала, включає, по-перше, не дві, 

а три мікроконцептосфери та, по-друге – більше концептуалізованих образів, 

які позиціонують себе як ядерні саме в художньому тексті (“кавун”, “буряк”). 

Усі проаналізовані концепти є полісемантичними. Перевага позитивно 

маркованих смислів над негативно конотованими у структурі більшості з них 

зумовлена передусім жанрово-тематичною специфікою досліджуваних текстів, 

написаних для дітей. 

 

4.2. Мовна об’єктивація тваринних концептів у прозових творах для дітей 

М. Вінграновського 

 

4.2.1. Мікроконцептосфера “тварини” 

Проблему сприйняття дітьми навколишнього світу М. Вінграновський 

намагався розкрити також, змальовуючи тваринний світ. О. Климчук зазначає: 

“Прозаїк Вінграновський виявляє себе дужим зоопсихологом, йому є що 
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сказати від імені бідового Гусенятка й горопашного Сіроманця (обом загрожує 

зло від людей), ефект одухотворення дивовижний: “лисиця рве боки зі 

сміху”,… мовчить, коли треба мовчати, бочкастенька корівка Маня з “довгими, 

зроду нефарбованими віями”. Дружить із Сіроманцем чутливий, як павутинка, 

хлопчик Сашко… Живим, узгоджено-цілісним світом живуть діти й тварини, 

діти – слава їм! – допомагають дорослим відчути себе часткою єдиного й 

неминущого” [112, с. 14].  

Концептуалізовані образи зі сфери фауни, як і в прозі Є. Гуцала, 

формують в індивідуально-авторській картині світу М. Вінграновського дві 

мікроконцептосфери – “тварини” і “птахи”. Ядерними в першій із них є 

концепти “кінь”, “корова”, “собака” та “вовк”, у другій – “лелека”, “ворона”, 

“сорока” і “гуси”. Диференційними ознаками для виділення ядерних концептів 

у них слугували ті ж, що й у творах для дітей Є. Гуцала. Виявлено також 

чимало інших концептуалізованих образів, як-от “кіт” чи “горобець”, які 

реалізуються помітно рідше. 

Так, до ядерних у мікроконцептосфері “тварини”, як і в етнічній картині 

світу українців та міфопоетичній Є. Гуцала, належить концепт “кінь”, що 

репрезентує в народній традиції одну з найбільш міфологізованих тварин.  

Номінативне поле цього концепту в досліджуваних текстах досить 

розгалужене, передусім завдяки власним назвам. Найуживанішим є 

вербалізатор кінь: Кінь не вставав, дрібно тремтів, падали краплі на нього, і 

від кожної краплини він здригався, як від пострілу [323, с. 62]. Крім того, на 

позначення маленького коня автор використовує зменшено-пестливі форми 

лошатко, коник: Розвертаю світило в поле, свічу в теміні по бур’янах, коли, 

бачу, пасеться коник [323, с. 43]; номінацію апозитивного типу коник-хлопчик 

(… цей коник-хлопчик зловив у свої придощені очі сороче гніздо й розмірковує, 

що воно за таке?.. [323, с. 6]) та назви на зразок дитина, синочок (Приколисана 

проти ночі скіфськими могилами… Манюня не оглядалася не лише на мене, але 

і на свого синочка Орлика, – чи не відставав… [323, с. 5]).  
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Оскільки коні є частими героями в оповіданнях та повістях 

М. Вінграновського, тому письменник намагається певною мірою 

індивідуалізувати їх і з цією метою по-різному називає, наприклад: Гивор 

(Гивор додивився, як Петро Мамарига сховався під водою, і тоді вискочив на 

горб і кинувся в степ [323, с. 333]); Уран (Деякі з коней зареготали. – Ану, 

давай, Уране, з ним по-німецькому [323, с. 301]); Сивко (Здивована решта коней 

повідривали очі від сіна і, в свою чергу, витріщилися на Сивка [323, с. 301]); 

Гнідко (Батько закурює і каже: сідай на Гнідка та їдь до дядька [323, с. 316]); 

Мухач (Не загарчав, а заіржав, згадавши, що він [кінь] ніякий не вовк, і звався 

від нині – Мухач [323, с. 131]) та ін. Одного з коней він називає людським 

іменем – Валентин, чим, власне, і прирівнює до людини: Валентин, наче 

нехотячи і випадково, повертає свою загнуздану голову до Десни, до нашого 

намету і тихо пирхає [323, с. 181]. Також автор використовує номен Волга, що, 

ймовірно, корелює з назвою машини, через який імплікуються уявлення про 

коня як швидкісний транспортний засіб: Я вже бив Волгу по морді, затуляв 

полою кожуха очі – Волга здуріла і носилася, як тороплена… [323, с. 239]. 

Помітно розширюють номінативне поле концепту “кінь” як 

однокомпонентні назви, в тому числі субстантиви, так і двокомпонентні, що 

включають також перифрастичні номінації. Пор.: офіцер (Офіцер у сумирному 

колі трьох корів… жував у яслах кукурудзяні переїди і докірливо дивився на 

мене, мовляв, куди ти мене завів і як мені далі жити? [323, с. 138]); 

божевільний (Василь зупинився і, пильно придивившись до коня, обернувся до 

мене. – Божевільний якийсь, ти глянь! [323, с. 298]); білокопитний красень 

(Артист з усіх сил намагався завернути коня, ударив його нагайкою по морді, 

але вигодуваний на кінематографічних хлібах білокопитний красень відразу ж 

дав такого сторчака, що артист, як птах, скинув руками, вилетів із сідла і 

впав обличчям на землю [323, с. 300]); істота жива (Валентин – не віз. Ваш 

віз – предмет не одухотворений, а Валентин – істота жива… [323, с. 196]); 

сивий товариш (Лелека ж дивився на мене своїм чорним крапелястим оком 

так, неначе він, лелека, і його сивий товариш спіймали мене на якійсь 
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підступності… [323, с. 297]); старе стерво (– Цигани Маню видоїли! Не 

догнав!.. Та хіба їх оцим старим стервом доженеш? [323, с. 188]).  

На позначення кількох (багатьох) коней автор вживає, з одного боку, 

форми множини на зразок: коні-коняги (Коли із-за пагорба на нас вихопився 

кавалерійський полк – мої коні-коняги кинулися його кусати [323, с. 239]) або 

конячки (… Микола Іванович подивився на конячок, на мене і посміхнувся [323, 

с. 241]); з іншого – іменники зі значенням сукупності, як-от кіннота (Вашу 

кінноту завтра розбавимо моїми кіньми, і от ви побачите, що буде! [323, 

с. 239]) та іронічно забарвлені військо (Я пішов до коней, до свого війська [323, 

с. 93]) і товариство (Сивко [кінь] мовчав, хоча говорити умів і знав і німецьку 

мову, вона сиділа йому в печінках, але, за відсутності в роті зубів, йому не 

хотілося падати обличчям в калюжу перед таким вишуканим товариством 

[323, с. 301]).  

Певну специфіку номінативне поле концепту виявляє в повісті “Манюня”, 

де головним героєм є маленька конячка, яку письменник називає Манюня, а 

також – лошичка, маленька, манюнечка: – Лошичка, – уточнив я. – Моя 

маленька. Моя манюнечка, – пожалів Дузь Манюню й нахилився до її вуха [323, 

с. 43]. Своєрідність поля визначає якраз використання індивідуально-

авторських найменувань, реалізованих у позиції суб’єкта зіставлення або 

представлених контекстуальними синонімами, наприклад: сліпуча сфериста 

куля (До мене котилася вже не Манюня, а як буває під час грози, утворена 

громом й налита розплавленими блискавками, виникає сліпуча сфериста куля 

[323, с. 39]); біжуче полум’я (Ще один раз вона [Манюня] стала біжучим 

полум’ям і освітлила собою все… [323, с. 39]); блискавка-куля-вибух-Манюня 

(Тепер та блискавка-куля-вибух-Манюня допливла до мене… [323, с. 40]) 

(експлікуються смисли “та, що нагадує блискавку, кулю” і “яка асоціюється зі 

сліпучим полум’ям”).  

В українській етнотрадиції поширеними є легенди, згідно з якими кінь 

уважався важливим атрибутом козацтва. Як зауважив у XVII ст. один 

західноєвропейський літописець, “важко знайти щось органічніше, аніж союз 
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козака і коня, хіба що мати з немовлям можуть посперечатися з оним... 

Смертельно поранений під час несподіваної зустрічі із ворогом козак просив 

коня “розповісти” про загибель хазяїна в Січі. Загиблих у бою воїна і коня 

ховали разом. Причому часто-густо збруя похованого коня коштувала набагато 

більше, аніж спорядження і одяг його господаря” [174]. Про такий нерозривний 

зв’язок йдеться в оповіданні “Козак Петро Мамарига”, в якому виведений 

гіперболізований образ коня Гивора.  

У цьому творі концепт “кінь” характеризують такі смисли: “той, що 

наділений надприродною силою” (І Гивор це зробив: він став на свої передні і 

побіг ними у степ. Татарська сторожа вклякла, попадала і повмирала [323, 

с. 335]); “сміливий, спритний, винахідливий” (Та кінь козака Петра Мамариги 

був не з тих коней, що підставляють свою голову: Гивор сам по собі розігнався 

і перескочив татар із їхніми кіньми [323, с. 333]); “вірний товариш козака, 

готовий прийти на допомогу” (– Оце його кінь! Ловімо його коня! Без коня 

козак Петро Мамарига далеко не втече! [323, с. 333]).  

За січовою традицією, козаком міг стати той, хто навчився тримати 

шаблю і сидіти на коні. У структурі досліджуваного концепту це засвідчує 

іронічно маркований смисл “той, що асоціюється з козацтвом”: – Випряжіть, 

Семеновичу, Валентина, та посвятимо мого малого сьогодні в козаки, бо він 

мені жити не дає [323, с. 188].  

В оповіданні “Літо на Десні” М. Вінграновський описує коня як 

безправну, залежну від людини тварину. У структурі концепту це демонструє 

іронічно забарвлений смисл “той, якого можна програти в карти”: – Граємо на 

Валентина з вашої сторони, а з моєї сторони я можу грати на все, що в мене є 

[323, с. 193]. Програвши коня, власник будь-яким способом хоче його 

повернути: О, я знаєте що, я вам за Валентина бідон свіжого меду дам і 

півмішка в мене є сушених білих грибів на додачу [323, с. 198] (“той, що є 

важливим для господаря”). Подібні смисли конотують співчуття, жаль і 

захоплення водночас. До індивідуально-авторських у семантичній структурі 

концепту “кінь” у творах для дітей М. Вінграновського належать і такий 



195 

 

 

компонент, як “той, що може жити в місті”: Візьму Валентина як істоту живу, 

одухотворену, площа мені дозволяє, запишу його на своє прізвище і пропишу… 

Не бійтесь, Валентин у Києві не пропаде [323, с. 196-197]. 

 Змальовуючи коня через призму дитячого сприйняття, письменник 

втілює думку, що для дітей тварина завжди була не лише об’єктом 

спостережень, а й однією із заповітних мрій. Кожен хотів хоча б раз погладити 

її, проїхатися верхи тощо. Це засвідчують такі концептуальні смисли: “той, що 

викликає захоплення у дитини” (Та мій малий на посту: синій від холоду, він 

лежить за наметом у верболозі на піску і поїдом їсть очима коня [323, с. 181] 

(увиразнює смисловий компонент фразеологізм поїдом їсть очима коня)); “на 

якому хочеться покататися” (– Тату, дай мені коня, – Андрійко мало не плакав 

[323, с. 235]); “який загалом асоціюється з дитинством”: Наш Київ по шию 

стоїть у селі. А що киянам, учорашнім молодим селянам, у бетоні і склі вранці 

почути голос коня і в його голосі голос свого дитинства, почути голос своїх 

стареньких соколівських, наприклад, тата і мами [323, с. 197]. Подібні смисли 

різною мірою корелюють із тими, що характеризують концепт “кінь” у творах 

Є. Гуцала.  

Розгортає семантику відповідного концепту смисл “той, що уособлює 

розлуку”: … і ходять люди біля осідланих коней, і плаче на коні розлука… [323, 

с. 206] (презентований за допомогою персоніфікації плаче на коні розлука).  

Письменник часто використовує фразеологізм на коні і його 

трансформований варіант на кобилі. Пор.: Я дав короткий годинний 

перепочинок,... а раптом зглянеться над нами немилосердне світло, хоча б на 

годиноньку, хоч на пів, і тоді – тоді ми на коні… [323, с. 229] і Чок-чок-чок, нас 

вітає бурячок, Йосип його на кобилі! [323, с. 229].  

У художній картині світу М. Вінграновського концепт “кінь” 

лінгвалізується за допомогою різних мовно-виражальних засобів. Так, для 

зображення масті тварини автор використовує епітети чорний (Чорні коні 

біжать темною низкою по кукурудзі, задні ноги викидають назад… [323, 

с. 331]); світло-вороний (Крежисту, світоло-вороної масті її [кобилу] підвели 
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вже осідлану, і як тільки я вклав ногу в стремено і заніс було другу, як вона 

цапнула мене для знайомства за руку… [323, с. 208]); описову конструкцію з 

чорненькими мушками на боках (… Валентин – істота жива з живими 

чорненькими мушками на боках [323, с. 196]), втілюючи в такий спосіб смисл 

“той, що має прикметну зовнішність”. Експлікується цей смисл і за допомогою 

таких епітетів, як присадкуватий (… на присадкуватому конику сидів мій 

закіптюжений довгов’язий нащадок і гладив свого коника шаблею по шиї [323, 

с. 240]); сухоребрий, маленький, замурзаний (… на тарабанячім возі-каруці, 

запряженому сухореброю конячиною, замерехтів і сам Йона [323, с. 59] або 

Учитель і та (в ботах) жінка сіли на двоколку, вона взяла віжки, і замурзаним 

коником, завбільшки з горобця, покотили на Забари [323, с. 136]). 

Зауважимо, що через епітети об’єктивується також чимало інших 

концептуальних ознак, що вказують на особливості вдачі тварини, як-от: 

“навчений, грамотний” (На кожному возі стояло по чорному циганові, і, чорно 

поганяючи своїх навчених коней, білою пісковою дорогою вони тарабанили 

вниз… [323, с. 187] чи Уран справді був не тільки грамотною конякою, але і 

мав, як казали, вищу освіту, правда, не закінчену… [323, с. 301]); “хитрий” (І 

хитрий [кінь], ішов наче попаски, наче пасся, а сам позирав: де ми, чи далеко 

пішли? [323, с. 131]); “спокійний” (А Валентин – коник смирний, він не 

кусається [323, с. 182]). Це дає змогу окреслити розгорнутий концептуальний 

смисл “той, що є хитрим, навченим, смирним”. 

Молодому конику письменник протиставляє старого (сивого) коня. Пор.: 

Оце буде діло: привезу молоденького коника, підпряжу до Валентина, напну на 

возі ваш програний намет та й поїду на оце саме місце восени на пісок [323, 

с. 193] і За віковічним посивілим прадубом стояв старий сивий кінь і дивився на 

мене своїми сивими очима [323, с. 297] (“який характеризується за віковою 

ознакою”). Обидва приклади демонструють позитивне авторське ставлення. У 

першому випадку його засвідчує атрибутивна синтагма, виражена 

прикметником та іменником, вжитими в демінутивних формах (молоденький 

коник), у другому – тотожний повтор (сивий кінь із сивими очима). 
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В уявленні М. Вінграновського кінь обов’язково має комусь належати. Це 

в структурі концепту підтверджує смисл “той (ті), що є чиїмось (мій, свій, 

колгоспні, радгоспні тощо)”. Наприклад: Моя Волга, як президентська коняка, 

стала під окремою лампочкою… [323, с. 220] або Колгоспні та радгоспні коні, з 

такими трудами виканючені в колгоспів та радгоспів, тихо стояли під 

брезентовими дахами і дружно розвивали свій апетит [323, с. 203]. 

Увиразнюють характеристику образу такі мовні засоби, як порівняння (як 

президентська коняка), метафори (розвивали свій апетит). 

Аксіологічно маркованими в структурі досліджуваного концепту є 

передусім ті смисли, що реалізуються в позиціях суб’єкта та об’єкта 

зіставлення, на зразок: “той, що малий, як горобець” (Учитель і та (в ботах) 

жінка сіли на двоколку, вона взяла віжки, і замурзаним коником, завбільшки з 

горобця, покотили на Забари [323, с. 136]); “злий, як собака” (Гарчить, як 

собака [323, с. 130]); “схожий на німецького офіцера” (У стайні биндою з 

Галиного парашута я перев’язав Мухачу око, і він став схожий на німецького 

офіцера [323, с. 138]); “подібний до всіх чортів” (Кінь. Лише на всіх чортів 

схожий [323, с. 130]) (позиція суб’єкта зіставлення). 

Позицію об’єкта зіставлення демонструють контексти, в яких із конем 

(кіньми) порівнюються люди, звірі: … один [чоловік] дув і перебирав пальцями, 

а другий кивав головою, мов кінь у спеку… [323, с. 274]; Миші тупотіли на нім 

[баштані], як коні [323, с. 57] (“люди, тварини, що поводяться, як коні”) або 

інші види транспорту: Валентин – ото і все моє метро [323, с. 196] (“той, що є 

швидким і надійним, як метро”). 

Одухотворені автентичні образи, що є втіленням української 

ментальності (кінь, собака, жайворонки, бджоли, кульбаби та ін.), 

М. Вінграновський виводить у повісті “Манюня”. Твір є реальним шматком із 

життя самого письменника. Як згадує дослідник його творчості Д. Кіт, “одного 

разу, гостюючи на своїй малій батьківщині у Кумарах, Микола Степанович 

попросив двоюрідного брата купити для нього коня, упряж і віз, а згодом 

надіслав і гроші на те “замовлення”. І по приїзді на Миколаївщину роз’їжджав 
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по околицях, “вигойдуючи” у возі, побіля реальної Манюні (так лагідно звав ту 

конячку), натхнення для нової повісті, “проживаючи” та обдумуючи її колізії – 

переплетіння спогадів, думок, вражень” [111, с. 52]. Як бачимо, 

М. Вінграновський протягом усього життя мав пристрасть до коней, він жив у 

світі своїх вигадок, тому складно зрозуміти, що в повісті є реальним, а що ні.  

Особливо письменникові вдався образ Манюні, що акумулював у творі 

такі смисли, як: “та, що є вірним, надійним товаришем” (Я пустив віжки й 

поклався на Манюню – нехай везе куди хоче і де зупинимося, там і будемо [323, 

с. 15]); “терпелива, витривала” (Нога за ногою, понуривши голову, Манюня 

потихеньку тягнула купленого позаторік у циганів любого мені воза [323, 

с. 16]); “та, що відчуває себе щасливою, бо потрібна людям” (Манюня усе ж 

раділа: вона любила кудись іти [323, с. 58]); “яка допомагає втілити мрію” (– 

Дівчата, а коли зробимо так: запряжемо Манюню й усім нашим гуртом до 

моря поїдемо [323, с. 55]). Із кобилою можна не лише подорожувати, а й 

поспілкуватися, як із справжнім другом. Це об’єктивує іронічно-маркований 

смисл “та, з якою приємно проводити час” (Наливши чарчину, я привітав 

Манюню з нашим новим пристанищем, цокнувся з її одним і другим відром, і ми 

випили [323, с. 17]).  

Автор персоніфікує тварину, котра, як і людина, може любити і 

страждати, сумувати й радіти. Це демонструють такі концептуальні смисли: 

“та, що має душу” (… її очі стояли навпроти моїх і я, тихо вдивляючись в них, 

бачив, що в них було – там туманіла невідома мені безсловесна душа… [323, 

с. 18]); “яка бачить сни” (Снилося щось на ходу і Манюні [323, с. 5]); “та, що 

асоціюється з дбайливою матір’ю” (Манюня пішла спокійніше. Вона 

заспокоїлася ще й від того, що, час від часу, до неї з воза подавав живий голос 

Орлик [323, с. 15]). Зауважимо, що такі смисли не властиві концепту “кінь” у 

творах для дітей Є. Гуцала. 

Важливим у структурі досліджуваного концепту є семантичний 

компонент, через який есплікується інформація про те, як були приборкані дикі 

коні, “та, предків якої приручили давно і надовго”: … я налив свою темну 
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чароньку й підняв за здоров’я Манюні, за шість тисяч Манюнених років, бо 

саме отут, в тутешніх степах, шість тисяч років тому чорняві, схожі на 

мене хлопці зловили дику її і приборкали [323, с. 18] або Потім подумали ще – 

змайстрували воза та й запрягли в нього Манюню навіки-віків… [323, с. 18].  

За довгий час люди навчилися не тільки використовувати коней, а й дбати 

про них. Це знайшло відображення в розгорнутому смислі, що конотує любов, 

співчуття, захоплення та стосується концептуалізованого образу Манюні, як-от 

“та, про яку дбають, яку жаліють, захищають”. Пор.: Я вже підсипав Манюні 

вівса, дав їй води, злагодив упряж… [323, с. 58]; Тим часом Манюня потиху 

тюпачила і, коли йшлося під гору, мої дівчата з воза зіскакували і підпихали 

його [323, с. 59]; Якщо ти прийшов по коня, то знай, що я не дрімаю. В руках у 

мене коса і, поки не пізно, чухай туди, звідкіля приваландав [323, с. 27]. 

Симпатії М. Вінграновського до конячки, яка асоціюється з його власною, 

засвідчує смисл “та, що зачаровує”: Порівнявшись із Манюнею, автомобілі 

призупинялися, визнавали її за свою і від душі сигналили. Вони вітали Манюню, 

бо де ще зустрінеш таку, ніби вилиту з міді, справну кобилку…[323, с. 58] (крім 

вказаного, тут реалізується смисл “гарна, ніби вилита з міді”, презентований 

позицією суб’єкта зіставлення).  

Автор постійно акцентує увагу на органічному зв’язку коня з 

навколишнім світом. Це підтверджує семантичний компонент “яка перебуває в 

гармонії з природою”: Випряжена з воза Манюня стояла над річечкою і, 

похиливши шию на шию Йониній конячці, слухала деркача [323, с. 60]. Подібний 

семантичний компонент характеризує відповідний концепт і в творах 

Є. Гуцала. 

Знайшли вираження в досліджуваних текстах й етнокультурні уявлення 

про зв’язок тварини із циганами: Потім вона подивилась на мене, ще трохи 

постояла і разом з Орликом пішли за циганами. Манюня пішла за ними… [323, 

с. 60] (“та, що асоціюється із циганами”). 

Об’єктивація низки смислів пов’язана з образом лошати, у змалюванні 

якого простежуємо багато спільного з поведінкою малої дитини, наприклад: 
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“те, що почувається безпечно поряд з матір’ю” (Орлик відскочив від нього 

[будяка], ніби від батога, й не тямлячи що відбулося, дременув до Манюні [323, 

с. 9]); “веселе, безтурботне” (… і знову летів [Орлик] на пару з Султанчиком, 

ганяв обіч воза і вмить ціпенів, коли з-під його копитець зривалися коники-

стрибунці [323, с. 16]); “цікаве, допитливе” (Вона [квітка будяка], пахуча, 

видно, задурила голову Орликові добряче, бо йому закортіло її не лише 

понюхати, а ще й лизнути [323, с. 8]); “яке хоче якнайшвидше стати дорослим” 

(Вночі Манюня ставала жаркішою. Орлик те знав і тому на ніч, лежачи на 

бур’янці перед нею, не скручувався калачиком, а влягався на всю свою довжину, 

бо так уві сні швидше ріс – вранці прокинешся, коли глянь, а ти вже на чверть 

копитця зробився вищий… [323, с. 18]). Загалом у досліджуваних текстах автор 

втілює думку про те, що лоша дуже схоже на дитину: Ще один за сьогодні кінь, 

лише дитина: на гінких горіхових ніжках, з іще невідсохлим пупком під 

тугеньким животиком… [323, с. 6] (“те, що нагадує дитину”). 

Отже, концепт “кінь” в індивідуально-авторській картині світу 

М. Вінграновського є когнітивно багатоплановою мовно-ментальною 

амбівалентною одиницею, представленою розгалуженою системою 

вербалізаторів. У структурі концептуалізованого образу експлікується 20% 

етнокультурних смислів і 80% індивідуально-авторських, що свідчить про 

особливе ставлення письменника до тварини. Лінгвокультурну природу 

концепту як символу української етнокультури засвідчують численні 

мовностилістичні засоби – епітети, метафори, порівняння, фразеологізми тощо 

(див. додаток Н. 1). 

До ядерних у прозових текстах для дітей М. Вінграновського, як і в 

етнокультурі та творчості Є. Гуцала, належить концепт “корова”, 

репрезентований насамперед в оповіданнях “Первінка” і “Бинь-бинь-бинь...” 

У словянській традиції корова займає важливе місце: вона не лише 

забезпечує людей продуктами харчування, а й виступає об’єктом багатьох 

обрядів і магічних ритуалів. До найбільш регламентованих належать такі, як: 

“отелення корів; перший вигін череди і ритуальне доїння; забезпечення 
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дійності корів, у тому числі шляхом магічних дій на посуд для молока; 

позначення тварин; купівля-продаж корів та їх забиття; а також ритуали, що 

здійснюються у випадку смерті тварин” [302, с. 608–609].  

Номінативне поле концепту “корова” є розгалуженим і охоплює 

передусім назви на позначення корови та теляти, як-от корова, корівка, 

сименталка, біленька, Маня, Первінка, мама, теля, телятко, руденьке, Биня, 

Биндочка, бинь.  

Найпоширенішими номенами концепту у прозових творах для дітей 

М. Вінграновського є корова: Зараз батько прив’яже корову до береста на 

причілку хати. Потім витягне з криниці відро води, нап’ється і дасть 

напитися корові [323, с. 322] та зменшено-пестлива форма корівка: Доки 

тіточка скоцюрбленими пальцями і сухими губами перелічувала гроші, Миколка 

ще раз оглянув корівку [323, с. 151].  

До вербалізаторів, що вказують на породу чи зовнішню ознаку тварини, 

належать такі, як сименталка (Отож, поки ми говорили про батькову професію 

та розглядали корів на базарі, як уже наш батько веде сименталку по дорозі 

від райцентру в наше село додому… [323, с. 321]); біленька (– І скільки ж дає 

ваша біленька? – запитав чоловік у власника корови [323, с. 150]); руденьке (– 

Не бійся, руденьке! Це ми з Нериком [хлопчик із псом] [323, с. 316]).  

М. Вінграновський, як і Є. Гуцало, індивідуалізує корів за допомогою 

власних назв (Маня, Первінка): Маня з жовтою кульбабою в губах з того 

лисячого боку озера дивиться на тебе і стоїть [323, с. 184]; – Мамо, я купив 

корову! Дід Рятушняк у сарай повів! Первінкою звати [323, с. 158].  

У народних віруваннях тварина символізує материнську любов: “Кожна 

корова своє теля лиже” [293, с. 306]. У досліджуваних творах це засвідчує 

контекст із номеном мама: Та ось теля відірвалося від дійки, послухало на собі 

палицю ще раз, потім підковзнуло під животиком мами на той бік, скочило на 

молоді ноги і, радісно облизуючись, дременуло за очерет [323, с. 105].  
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Розширюють номінативне поле концепту індивідуально-авторські 

найменування Биньочка (Та це ж телятко! Биньочка! [323, с. 316]); бинь 

(Тільки ж, бинь, ти не мукай! [323, с. 316]). 

Послуговується письменник також номенами на позначення багатьох 

корів, репрезентованими іменниками у формі множини: корови (Можна було б і 

запитати, де продають корів, але як ти його будеш питати, коли ти малий і 

коли в тебе за пазухою двісті тисяч грошей – ще довідаються та заберуть! 

[323, с. 148]) і корівки (Ходять по мені оце зараз корівки, травичку пасуть… 

[323, с. 324]) та іменником зі значенням сукупності череда (За довге своє 

степове плюскотіння, замукана чередами корів,… Кодима вже не знала й сама, 

хто вона є насправді [323, с. 7]).  

Лінгвокогнітивний аналіз концепту “корова” продемонстрував його 

полісемантичну природу, засвідчену як етнонаціональними, так й 

індивідуально-авторськими смислами. До основних із них належать ті, що 

об’єктивують народні уявлення про тварину, а саме: “та, що дає молоко, є 

годувальницею” (Первінка з задоволенням схилася над тазиком, а дід узяв білу 

алюмінієву літрову кружку і заходився доїти [323, с. 160]), а відтак, “яка 

робить дитину щасливою” (Миколка сів напроти Первінки і слухав голос 

молока. Таким щасливим Миколка ще не був ніколи – тонке дзюрчання молока 

сповнювало його душу небесною мелодією [323, с. 161]). 

Запам’ятавши з дитинства трепетне ставлення до корови-годувальниці, 

письменник змальовує, як люди доглядають тварину, якою турботою оточують 

її. Це демонструють такі смисли: “та, про яку дбають, піклуються, яку 

оберігають”. Пор.: … припнув Маню ближче до озерця – захоче Маня в обід 

води, то нап’ється [323, с. 179]; – Діду, буду я цієї ночі та ночувати біля 

Первінки. Бо тої ночі ввесь час ходило та гупало коло сарая [323, с. 161]. 

За народними віруваннями, що знаходять вираження й у прозі 

М. Вінграновського, корову потрібно було охороняти, аби в неї не забрали 

молоко: … і не встигла Маня ще раз кліпнути своїми довгими, зроду 

нефарбованими віями, як циганочка підставила під Маню своє голубе, як 
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Манині очі, відерце, і Маня вже вдруге за сьогоднішній день тремко відчула, що 

з неї тече молоко [323, с. 187] (“та, що підвладна впливу людей, наділених 

надприродною силою”). Часто, перед тим як купити корову, на неї ворожили: 

Тепер поворожу на корову, – думає Миколка і дає дядькові ще двадцять [323, 

с. 147] (“яка є об’єктом ворожіння”). 

Багато магічних та ритуальних дій здавна виконувалося для того, щоб 

корова добре доїлася, була сумирною. М. Вінграновський розширює семантику 

образу, описуючи, як селяни намагалися збільшити надої молока. Подібну 

інформацію конотує іронічно маркований індивідуально-авторський смисл “та, 

надої якої залежать від зелених окуляр”: – А той Кибальчик… придумав для 

корів окуляри: бере він зелені з-під пива пляшки, відрізає з пляшок денця, робить 

з тих денець окуляри і чіпляє на ніс корові. Корова їсть солому, а через зелені 

окуляри їй здається, що вона їсть сіно і зразу ж на три або й чотири літри 

молока більше [323, с. 197-198].  

Зазвичай корова асоціюється з покірною, беззахисною твариною: І, як 

тільки Миколка взяв налигач, корівка слухняно потьопала за ним по сірій 

базарній землі у Миколчине село, додому [323, с. 151] (“та, що є смирною, 

слухняною”) або Первінка тулилась до Миколки і дрібно тремтіла, коли вони 

поминали постріляних корів, чи коней, чи навіть верблюдів [323, с. 152] (“яка 

потребує захисту”).  

Загалом більшість семантичних компонентів у структурі досліджуваного 

концепту експлікується в текстах, головними героями яких є діти. Так, 

персонаж повісті М. Вінграновського “Первінка” Миколка, аби врятувати сім’ю 

від голоду, за передані батьком гроші з фронту сам купує на базарі корову. Тут 

письменник торкається проблеми тяжкої долі дітей у воєнні та повоєнні роки. 

Купівля корови є дуже відповідальною справою, для Миколки це те саме, що 

воювати на фронті. І хоч на базарі є багато спокус, він пам’ятає, заради чого 

прийшов: І пахне духами, так пахне духами, що і не вилазив би із цієї перукарні, 

а навіть жив би у ній і з ранку до вечора нюхав би цей золотий запах духів, якби 

не корова [323, с. 147] (“та, що є заповітною мрією дитини”). Не кожен 



204 

 

 

господар міг собі дозволити купити після війни корову, бо коштувала вона 

дорого: – А скільки ж ви за неї [корову]? – поспитала жінка. – Та так, за 

чотириста – то можна було б і віддати… Чотириста тисяч! Миколка відчув, 

як його двісті тисяч за пазухою почали холодно ворушитись, як живі… [323, 

с. 150] (“яка дорого коштує”).  

Миколці вистачило, щоб купити худеньку, маленьку корову, проте 

хлопчик проникається до неї симпатією та співчуттям: Те, що вона була вся 

геть – чисто чорненька, – півбіди. Миколці навіть сподобалося, що вона вся 

чорненька і ріжки віночком. Але вона хиталася од вітру і світила ребрами, і 

вим’я під нею було як маленьке яблуко... [323, с. 150]. Інформацію про це в 

структурі концепту конотують смисли “та, що подобається”, “яка викликає 

співчуття”: Тепер вона була його, їхня, домашня, і з цієї хвилини корівка 

сподобалася йому на все життя… [323, с. 151]. Своїй мамі хлопчик описує 

корову так, щоб вона їй теж сподобалася: Чорненька. На весь базар вона одна 

така тільки й була. І роги віночком. Три стакани на день дає. І не б’ється [323, 

с. 158].  

У розглянутих контекстах через різні мовно-виражальні засоби 

експлікується також семантичний компонент “та, що вирізняється своєю 

незвичною зовнішністю” (епітет чорненька, порівняння ріжки віночком, вим’я, 

як маленьке яблуко, фразеологізми хиталась од вітру, світила ребрами). 

За словами І. Берези, життєстверджувальною у творі є картина підготовки 

до сну поруч із коровою (аби не вкрали, не з’їли вовки), в якій “панує 

сподівання і спокій за майбутнє” [13, с. 5]: Глибоко і тепло дихала Первінка, від 

її тепла пахло літом, нагрітим літнім вечірнім камінням [323, с. 164] 

(об’єктивується смисл “та, що символізує гармонію”).  

В. Жайворонок зазначає, що в народних віруваннях корова є “символом 

жінки, в українських народних піснях – нареченої у весільному вбранні” [293, 

с. 306]. Асоціації з жінкою-матір’ю в аналізованих творах засвідчує контекст, у 

якому очі корівки нагадують материні: Корівка кліпнула, і в її очах на мить 

промайнуло щось таке, як ото, бувало, у матері над батьковим листом, що він 
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живий і здоровий [323, с. 151] (“та, що нагадує матір”). Через позицію суб’єкта 

зіставлення реалізується також смисл “яка асоціюється з дівчиною”: Ага, за 

тим оно возом іде корова на продаж: і роги, і вим’я, і нога під нею, як під 

доброю дівкою… [323, с. 321].  

Позицію об’єкта зіставлення демонструють контексти, в яких із коровою 

порівнюються молода циганка та жінка, що продавала корову: ... з возу 

сплигнула молоденька, як Маня, циганочка [323, с. 187]; Продавала корову така 

сама й тітонька: на ній не було навіть куфайки, а лише сірий піджачок з 

рукавами по лікті та на ногах – одна чуня, а друга калоша, прив’язана до ноги 

кабелем [323, с. 150]. Тут концепт об’єктивує аксіологічно протилежні смисли: 

“молода циганочка, як теличка” і “жінка, що виглядає жалюгідно, як і її 

корова”.  

Чимало концептуальних ознак експлікується через епітети: чорно-біла, 

бочкастенька (За бочками йшла його чорно-біла бочкастенька корова… [323, 

с. 179]); чорненька (Але ті дві корови були продані, а третя стояла за возами 

така, що до неї ніхто і не підходив. Те, що вона була вся геть-чисто чорненька, 

– півбіди [323, с. 150]); тихенька (… пролинув зелений лужок, де завжди 

припинав свою тихеньку Маню пастися [323, с. 179]). На думку Т. Салиги, за 

присвійними займенниками “свій”, “свої” і т. под., які часто використовує 

письменник, “криється безліч найрізноманітніших конкретних прикмет. Це і 

спосіб поетичного мислення, і манера оповідати, і своєрідність 

кінематографічного сприйняття, що, очевидно, включає в себе специфіку 

діалогів, лаконізм фрази, і ще багато інших рис, які властиві Вінграновському 

як людині” [204, с. 133].  

Деякі індивідуально-авторські смисли, що входять до інтенсіонального 

поля досліджуваного концепту, лінгвалізуються за допомогою метафор і 

метонімій, як-от пропливала у синьому небі, з’їла всю вулицю, наприклад: 

Миколка стояв і дивився, як пропливають мати і він з Первінкою та дідом у 

синьому небі в краї далекі… [323, с. 167] (“та, що з’являється у видіннях”) або 
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Минали дні, і Первінка з’їла всю вулицю за якийсь тиждень, чесно віддаючи свої 

три стакани молока [323, с. 160] (“яка багато їсть”). 

Помітно розширюють семантичне поле концепту “корова” концептуальні 

смисли, пов’язані з образом теляти. В оповіданні “Бинь-бинь-бинь…” 

М. Вінграновський змальовує життя дитини під час окупації. Незважаючи на 

складні умови життя (батько на фронті, матері важко самій вести 

господарство), хлопчик переймається долею сполоханого телятка, яке 

знаходить в яру. У структурі аналізованого концепту це демонструють такі 

смисли: “те, що викликає хвилювання, занепокоєння, співчуття” (Іди сюди, а я 

тобі проса! А змерз же! Скільки вже живеш у цьому яру, га? Сховався від 

німців, га? Не виходь, бо повне село румунів і німців [323, с. 316]); “доля якого 

асоціюється із сирітською долею дитини” (Чий ти? А де твоя мама? На проса 

ще. На-на. А що ж ти їси і де ти ночуєш? А як зима, га? [323, с. 316]). 

Т. Салига, досліджуючи творчість письменника, зробив висновок, що як і в 

інших прозових творах, так і в цьому оповіданні, автор прагнув показати 

“конкретні людські вияви доброти, щирості і великості душі. Характерно, що 

все високе проявляється в житті його героїв у чомусь звичайному й буденному” 

[204, с. 136]. 

Отже, у прозових творах для дітей М. Вінграновського концепт “корова” 

акумулював смисли, що відображають народне та індивідуально-авторське 

світобачення. Перші охоплюють 48% від загальної кількості, другі – 52%. 

Зазначимо, що в текстах обох письменників актуалізуються передусім уявлення 

про корову як сакральний образ, годувальницю сім’ї, члена родини. 

Досліджуваний концепт є більшою мірою позитивно забарвленим, знижені 

конотації супроводжують іронічно марковані смисли (див. додаток Н. 2). 

До ядерних у мікроконцептосфері “тварини” М. Вінграновського 

належить також концепт “собака”, представлений розгалуженою системою 

вербалізаторів, серед яких назви на позначення дорослого собаки, цуценяти, а 

також групи тварин. Основним репрезентантом концепту є номінація собака: 

Собака – так той уже щось їв під грушкою унизу [323, с. 170]. Рідше 
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письменник використовує пейоратив собацюра: Глянь – собацюра йде від степу 

садом додому [323, с. 167] та демінутив собачка: Якби зараз мені та пригодився 

біля нашого погреба отой собачка! [323, с. 184]. Слово, на думку М. Фасмера, 

запозичене із “ср.-ір. *sabāka-, парси sаbаh, авест. sраkа-, прикметник ‘собачий’, 

sрā ‘собака’. Іранське походження його є малоймовірним, швидше тут маємо 

запозичення з тюркської мови kobak ‘собака’” [318, с. 702–703].  

На позначення зграї собак автор уживає форму множини собаки, назву 

породи фокстер’єри (Треба сказати, ці, як правило, фокстер’єри, молоді чи 

старі, проводили час у дружбі та злагоді… [323, с. 101]) та збірні іменники 

собачня (Повалило снігом, потонули в ньому хати і дерева, невидима собачня 

потягнула свої зморені голоси по своїх домівках [323, с. 75]); собацтво, 

собарництво (Собацтво розскочилося, але догризати стегно не стало – 

собарництво любило щось пашистіше і свіжіше [323, с. 11]).  

Розширюють номінативне поле такі одно- та двокомпонентні 

індивідуально-авторські назви, як здоровило (Вигналося здоровило [про собаку] 

таке, одним свої виглядом кого хоч злякає [323, с. 155]); геракли (Біля собак він 

перевів подих, і розчарування потрясло йому душу: де не глянь – продавалися 

самі геракли… [323, с. 69]); козарлюга (– О, а звідки ж оцей козарлюга? – Дід 

побачив собаку [323, с. 156]); чотириногий мисливець (У такі моменти 

Миколка зупинявся, аби не зашкодити чотириногому мисливцеві своїм 

необережним кроком [323, с. 163]); капела (– Біжіть, хлопці, та розженіть цю 

галасливу капелу, – звернувся Чепіжний до малечі, показуючи ключем на собак 

[323, с. 78]), через які об’єктивуються смисли: “той (ті), що є великим” 

(здоровило, геракли), “приблудним” (козарлюга), “зосередженим мисливцем” 

(чотириногий мисливець), “які заважають своїм гавкотом” (капела).  

За переказами, собака має відношення до нечистої сили. Цим, очевидно, 

можна пояснити використання номінацій песиголовці (Потім песиголовці 

метнулись до Кодими... [323, с. 11]) і приблуда чортова (– Ах ти ж, приблудо 

чортова, ану геть від криниці, щоб і духу твого тут не було чути [323, с. 160]), 

через які імплікується смисл “той, що асоціюється з нечистою силою”. 
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Номінативне поле досліджуваного концепту включає також вербалізатори 

на позначення собачат, а саме: цюця, цуцик (Саме тоді з безгомінного поля 

цуцикові почулося щось таке, що вушка його настовпужилися [323, с. 10]); 

цюцюньчик (Тепер цюцюньчик їхав на кожусі верхи [323, с. 28]); песьо (… 

помертвілий песьо такого дав горака, такого дав свічака, що опинився нарівні 

з сорочим гніздом і ледве його не осідлав [323, с. 28]). Деякі з них виражені 

атрибутивними конструкціями на зразок: рябенька почвара (Та коли рябенька 

почвара обіперлася лапками на одну із лисок і, гикаючи, прийнялася лисиці щось 

на вушко мугикати, отетерілі коти і лисиці дали драпака… [323, с. 57]); 

рябенький сучий синок (На таке моє слово ряденький сучий синок став на собі 

ловити блоху, що з лисички на нього скікнула… [323, с. 57]).  

Здебільшого такі назви мають зменшено-пестливу форму, як-от: песики 

(Ті очеретини, які песики прикропили, заблищали навпроти вечірнього сонця, 

наче новенькі [323, с. 11]); гавкунчики (Перекидаючись через голови, чорно 

лискучі гавкунчики почали відмічатись на всьому, що навкруги лежало і росло 

[323, с. 11]); барбосики (Побачивши огрядного, з дугами екіпажа, а на ньому й 

немалого мене з віжками в темних руках, вертольотні барбосики знітилися і 

немов за командою, гунули всі назад, під обвислий пропелер [323, с. 11]). 

Поширеними у досліджуваних текстах є іменники із збірним значенням, що 

називають сукупність собачат: собраття (Правда, Султанчик, шкірячи проти 

свого собраття свої войовничі зубки, про всяк випадок, став відступати до 

воза… [323, с. 11]); потомство (Вовкодавиха винувато дивилася на Чепіжного, 

а її піврічне криволапеньке потомство забилося в куток клітки і тремтіло 

хвостиками на знак протесту за такі приниження [323, с. 91]). 

Рідше письменник вживає номени мати, діти, синочок: Цуцик теж був 

сліпий, йому не минуло тижня, і з його рота пахло пряженим соняшниковим 

насінням, та й мати його стуманілими від важкого передчуття очима просила 

мене, щоб я не забирав її грудного синочка… [323, с. 184]. 

Зазвичай собаці прийнято давати ім’я (кличку). Подібної традиції 

дотримується й М. Вінграновський, використовуючи такі власні назви: Нерик 
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(Нерик дивиться на мене і плаче [323, с. 319]); Геракл (“У-у-у!” – з усієї сили із 

сльозами на очах затяг від сараю Геракл [323, с. 74]); Султанчик (Султанчик! 

Я ще не бачив його й не знав, як звати, але одного разу якоїсь ночі саме його 

дзявкотіння з подвір’я хати моєї сестри долетіло до мене через Атлантичний 

океан у Сполучені Штати [323, с. 6]); Собака (А поскільки я не знаю, як тебе 

звати, а називати тебе вже пізно, бо ти вже здоровий, то я буду так тебе і 

називати – Собакою [323, с. 160]); Вовкодавиха (Увечері, пізно ввечері 

Чепіжний поїхав на Київ – повіз Вовкодавиху з її дітьми на базар [323, с. 102]) 

(більшість із номенів виникли внаслідок метонімізації).  

Як і в народній традиції, собака перш за все є символом вірності і 

пильності. Це одна з перших тварин, яку приручила людина. Тому здавна люди 

вбачали в ній відданого помічника, надійного друга. Уявлення про це знайшли 

відображення в структурі досліджуваного концепту, де засвідчені такими 

смисловими компонентами: “той, що охоче, радісно служить людям, зокрема 

дитині” (Виходить на поріг Миколка – відразу ж Собаку наче хтось підкидає – 

встає, дивиться: що робити? [323, с. 168]); “який охороняє двір, худобу” 

(Миколка вийшов у двір і сказав Собаці: – Ти ж мені гляди: цієї ночі не ходи, 

щоб не вкрали Первінку. Чув? Гляди ж. А я буду в сараї [323, с. 165]).  

Відомо, що собаки є надзвичайно чутливими та емоційними тваринами: 

вони сумують, коли господаря немає поряд, відчувають його повернення, 

прагнуть тепла й ласки. Інформацію про це об’єктивують такі смисли, як: “той, 

що любить свого господаря” (А як Султанчик заскімлив, коли мій натхненний 

літак повертався назад додому… [323, с. 6]); “прагне ласки” (… Султанчик 

перебрався до мене й поліз під руку поластитись, щоби тоді, як я його 

приголублю, лизнути в щоку і потім гавкати усю ніч, коли треба й не треба… 

[323, с. 18]); “який сповіщає про прихід гостей” (І хоча Собака ніколи й не бачив 

Миколкиного тата, але раптом він оголосив і мамі, і Миколці, і всім у селі, що 

йде господар з війни… [323, с. 168] (пор.: собака бреше – гість буде)); “є 

емоційним, сентиментальним” (Собака вискочив на зустріч Миколчиному 

татові, Миколка за Собакою, коник злякався, а Собака був уже на татових 
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медалях і голосно плакав татові в поранене обличчя [323, с. 168]) (виражається 

за допомого персоніфікації Собака голосно плакав).  

М. Вінграновський змальовує тварину доброзичливою та товариською, 

причому проявляється це як у її стосунках із людьми (дітьми), так й з іншими 

тваринами: Раптом собака висолопив червоного як жар язика, і не встиг 

Миколка опам’ятатися, як він лизнув його в щоку [323, с. 160] або З 

посоловілими очками, він попростував поміж ними і всім попідряд, по черзі 

почав роздавати поцілунки – лизькати їх у писки. Від Султанчикового 

панібрацтва в котів і лисиць стався серцевий напад [323, с. 57] (“той, що є 

приязним, доброзичливим”). Указаний смисл супроводжують іронічні, 

жартівливі конотації. 

В етносвідомості поширеними є уявлення про собак як тварин, що 

полюють заради їжі або яких залучають до полювання люди. У структурі 

аналізованого концепту це демонструють смисли “той, що допомагає 

мисливцям” (– Мені потрібен собака на вовка [323, с. 70]) і “той, що полює 

заради їжі” (– А хто знає, де він [собака] був. Десь, видко, ходив, по зайців, 

мабуть. Треба ж і йому чимось та харчуватися … [323, с. 161]). Хоча автор 

часто іронізує з приводу останнього. У його зображенні собака то з мишами 

воює (А Нерик їх [мишей] душе, душе! Та хіба їх усіх передусиш? Але души, 

Нерику, души! [323, с. 315]); то думає, якби поцупити впольовану здобич у 

господаря (В нім раптом з’явився мисливський запал, і цюця хапав ту [качку] 

або ту за шию й тягнув за діжечку чи за каністру [323, с. 30]).  

Хорошими мисливцями й охоронцями собаки вважаються завдяки 

тонкому слуху, гострому нюху, скрадливій вдачі, що допомагає їм швидко 

віднайти здобич чи попередити про прихід чужака. Це знайшло відображення в 

такому семантичному компоненті, як “той, що має добрі відчуття, вправні 

рухи”: Тоді він на мить зупинявся і дуже серйозно, по-хазяйському поводив 

носом у тому напрямку, обережно зупиняв ніс, ще раз втягував у себе той 

запах і включав першу собачу швидкість – не йшов, а плив, стелився над 

землею, не оглядаючись нікуди, неначе від звіра, і до його собачого носа була 
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протягнута пряма-прямісінька струна, нікому не видима, а видима лише йому, 

і він ішов по ній, як і належить іти по струні [323, с. 163].  

Деякі із семантичних компонентів, зокрема ті, що об’єктивують уявлення 

про злого пса, супроводжують конотації страху, як-от “той, що вселяє страх” 

(Первінка з несподіванки аж присіла. А собака гримкотів своїм голосовим 

страхіттям, і кожен гавкіт його виривався із горла, як снаряд. Таким голосом 

можна було загавкати і до неба! [323, с. 155]. Із цією метою автор 

використовує метафору (гримкотів свої голосовим страхіттям), порівняння 

(гавкіт виривався, як снаряд), гіперболу (загавкати і до неба). Через позицію 

суб’єкта зіставлення тут реалізується смисл “гавкіт якого нагадує вибух 

снаряда”. 

До індивідуально-авторських зараховуємо смисли, в яких об’єктивуються 

уявлення про собаку як символ рідної землі або в яких він асоціюється зі 

спогадами про дитинство, батька. Пор.: … саме його [Султанчика] 

непосидючий голос щебетав мені крізь простір і час в Америці… [323, с. 6] та А 

ввечері знову зникає [собака] на всю ніч, щоб вранці пахнути лисицями, тінями 

і ще чимось, як ото, буває, пахне батьком, коли він на війні і коли його довго 

нема, так нема, що аж сумно [323, с. 168] (“той, що асоціюється з рідним 

краєм, дитинством”, “який навіює спогади”). 

Письменник уживає багато епітетів, через які, зокрема, експлікуються 

концептуальні ознаки, що характеризують тварину за зовнішніми рисами чи 

особливостями поведінки. Так, собака змальовується М. Вінграновським як 

рябенький, руденький, заплаканий, здоровий, із червоним, як жар, язиком, 

радісними очима, притишеними вушками, непосидючим голосом та ін. (“який 

характеризується виразною зовнішністю”). 

Чимало концептуальних смислів реалізується в позиціях зіставлення, 

наприклад: “той, що схожий на вовка” (відомо, що собаки з’явилися у процесі 

еволюції вовків, тому в них збереглося багато спільного): – Цуценятко – слава 

богу! – сказав Петро. – Щось змахує на вовка [323, с. 86]; “той, що 

уподібнюється до святого”: Собака відразу ж покинув свій тягар, бахнув об 
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землю хвостом і сів перед Миколкою, як святий [323, с. 165]; “який зовнішнім 

виглядом нагадує чорта”: А сьогодні на тобі – сувій чорного сукна прихекав із 

поля і сам у реп’яхах та болоті, як чорт [про собаку] [323, с. 168]; “той, що 

легкий, як пух чи павутинка”: Собака ліг на землю... Не ліг, а опустився на неї, 

як пух, як павутинка, дарма що важив добрих два пуди… [323, с. 163]; а 

“гавкання якого схоже на звук танка”: Не встиг Миколка проговорити ці слова, 

як ударило щось об стіну раз і вдруге, щось захарчало, заляскало, і гавкнув, як 

танк, Собака [323, с. 165] (позиція суб’єкта зіставлення). 

Позицію об’єкта зіставлення засвідчують контексти, де транспортування 

гармати автор порівнює з водінням на повідку собаки, а схованку дитини – із 

собачою будкою: Гриша вже курить, а Петро гармату веде за собою на 

канаті, як собаку [323, с. 318]; Між тим щитом зі мною і стіною зробилася 

така собі халабуда, така собі затишна, наче собача будка [323, с. 257] 

(“гармата, як собака на повідку”, “халабуда, наче собача будка”). 

Часто засобами лінгвалізації концепту виступають також метафори, 

фразеологізми, інши мовні засоби, наприклад: собака спав, лишаючи вуха – 

міцно спав (Собака важко лягав під сараєм і спав, лишаючи вуха [323, с. 168]); з 

усіх чотирьох ніг кинувся садом до хати – дуже швидко побіг (Раптом Собака 

підняв голову, потягнув повітря, тихо заскімлив, завищав і з усіх чотирьох ніг 

кинувся садом до хати, від хати через подвір’я на вигін [323, с. 168]); дав 

горака – втік (Султанчик вдруге дав горака [323, с. 28]); відібрало мову, 

покрейдів – перелякався (Раптом кожух під Султанчиком став спухати 

горбом. В цуцика відібрало мову. Він зиркнув під лапки й покрейдів [323, с. 28]); 

завивав так, що темніло в очах – дуже сильно гавкав (Тієї ночі собаки подуріли: 

навіть Геракл завивав так, що йому темніло в очах [323, с. 74]). Зазначимо, що 

в етнокультурі виття собаки віщує щось лихе – нещастя, голод, смерть і т. ін. 

[293, с. 552]. 

Трапляються в досліджуваних текстах також фразеологізми з 

прикметником собачий. Уживаючи їх у стосунку до людей, автор виражає 

негативне ставлення до персонажів, а в стосунку до тварин – співпереживання. 
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Пор.: собача душа (Та там же ж міни, собача твоя душа! [323, с. 167]) і 

собаче життя (… качки за стінами люльок ховалися від мисливців та їхніх 

собак, що дрібно гавкали на землі і проклинали своє собаче безкриле життя 

[323, с. 103-104]).  

Отже, у творах для дітей М. Вінграновського концепт “собака” є 

полісемантичним, амбівалентним, репрезентованим численними назвами та 

лінгвостилістичними засобами. З одного боку, в його семантичній структурі 

реалізуються етнокультурні концептуальні смисли (38%), що передають 

уявлення про собаку як друга людини (дитини), вправного охоронця, спритного 

мисливця, а з іншого – індивідуально-авторські (62%), які засвідчують 

подібність тварини із чортом, святим, пухом, танком тощо (див. додаток Н. 3). 

Серед ядерних фаунонімічних концептуалізованих образів, що 

репрезентують мікроконцептосферу “тварини” в дитячій прозі 

М. Вінграновського, привертає увагу і концепт “вовк”. Основними 

вербалізаторами його є назви вовк та Сіроманець. Одним із значень слова вовк є 

“хижак родини собачих, звичайно сірої масті” [288, с. 1130]. Походить воно від 

праслов’янського 
*
vьlkъ [318, с. 338]. Щодо назви сіроманець, то вона 

утворилася основоскладанням від слів сірий (основна зовнішня ознака – сіра 

масть) та манити (притаманна дія для хижаків). Лексикографи зауважують, що 

слово сіроманець “уживається як сталий епітет вовка, часто у прикладці вовк-

сіроманець” [288, с. 153]. Таку прикладку можна знайти в народних думах та 

художніх творах. М. Вінграновський слово сіроманець використовує як власну 

назву на позначення вовка, що є головним героєм в однойменному творі: Звали 

його Сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі [323, с. 61]. 

Як і в українській етнокультурі, де вовк виступає символом хижацтва, 

породженням злої сили, творінням Сатани [293, c. 103], так і в досліджуваних 

текстах його характерною рисою є невгамовний голод, що перетворює звіра в 

жорстокого мисливця. У структурі концепту це засвідчують смисли: “той, що є 

кровожерливим, хижим” (Не один кінь з передсмертним кривавим хрипом 

падав на траву чи на сніг од зубів Сіроманця [323, с. 61]); “підступним, хитрим” 
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(Вовк лежав мертвий. Ворон подивився на сніги, на біле небо, підняв крило, 

друге і вискочив вовкові на спину: вовчий хвіст порішив ворона одним махом… 

[323, с. 86]); “непідвладним своїм інстинктам” (Це у твого вовка голова не 

варить: загнав дядька Чепіжного в холодну воду по шию. Тепер хай тікає, куди 

очі бачать [323, с. 66]). Вигляд Сіроманця та створений навколо нього образ 

хижака лякав людей. Це виражає концептуальний смисл “той, якого бояться”: 

Галя Грушенька як стояла, так і сіла: з ліщини вийшов Сіроманець [323, с. 95]. 

Проте специфіку індивідуально-авторського світобачення засвідчують 

насамперед ті смисли, які конотують захоплення, співчуття тощо та є цілком 

умотивованими в текстах для дітей, наприклад: “той, що не залишає в біді” 

(Вовк жалібно вив. Покидав Андрійка, сам відбігав, вив на всі боки, прислухався, 

повертався до Андрійка знову, знову закидав його на спину і ніс далі [323, 

с. 89]); “є вірним товаришем дитини” (Сіроманець провів Сашка до узлісся, 

потерся об Сашка плече і так стояв, аж доки запах його нового товариша не 

ослаб у глибині темного листопадового вітру… [323, с. 68]); “якого люблять” 

(– А вовка я, може, люблю, тату! [323, с. 79]); “про якого піклуються” (– 

Сіроманця треба вилікувати, аби він прозрів. Твій тато зможе? – запитав 

Сашко в Галі [323, с. 95]). Письменник на прикладі взаємин дітей із цим звіром 

показує дорослим, що потрібно жити в злагоді з навколишнім світом, усім 

живим, що нас оточує. Це імплікується в смислі “стосунки з яким символізують 

гармонію в природі”. 

До індивідуально-авторських належить також смисл “той, що асоціюється 

з вихователем, наставником дітей”: Хлопчики гасали навколо Сіроманця, 

перекидувались, падали, сварились, виходило часом не без бійки та сліз: тоді 

Сіроманець подавав голос, і вся ватага рушала за ним снігами у виселок додому 

[323, с. 88].  

За словами В. Кизилової, “автор майстерно психологізував 

“одухотворення” звіра, вибудувавши у такий спосіб художню модель “людина і 

природа” на основі змалювання найбільш вражаючих фактів” [108, с. 25]. 

М. Вінграновський наділяє Сіроманця людськими рисами, формуючи образ із 
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нетиповими для тварини ознаками. Зокрема, у структурі концепту це 

підтверджує смисловий компонент “той, що емоційно реагує на світ”: 

Сіроманець плакав [323, c. 94] або Потім вовк заспівав [323, с. 61]. 

Персоніфіковану природу вовка демонструють різні лінгвовиражальні 

засоби, зокрема метафори (… вовк сидів і махав на прощання Сашкові лапою 

[323, с. 76]; … він [вовк], засинаючи, медово позіхав [323, с. 61]); гіперболи 

(найстаріший вовк у світі); фразеологізми (– Не треба, Сіроманцю, лише 

падати духом [323, с. 71]; … вовк не потрапляв на очі [323, с. 85]; … вовк 

ставав на великий піст [323, с. 61]) та ін.  

Виводячи олюднений образ вовка, в якому проглядаються мудрість, 

хитрість, кмітливість, витривалість, письменник засвідчує своє позитивне 

ставлення до тварини, утверджує думку про необхідність гармонії в природі, 

наголошує на вічності буття: Сірий степ із вовнистими хмарами над собою 

лежав у Сіроманця перед лапами [323, с. 102].  

Отже, якщо в народній уяві сформувався більшою мірою негативно 

маркований образ вовка, який символізує жорстокість, небезпеку, лихо, 

підступність, то в повісті “Сіроманець” М. Вінграновський змальовує його 

частіше як позитивного персонажа. Інтенсіональне поле концепту “вовк” 

включає 40% етнокультурних смислів та 60% індивідуально-авторських (див. 

додаток Н. 4). 

 

4.2.2. Мікроконцептосфера “птахи” 

Такими природними, органічними, як образи тварин, у творах для дітей 

М. Вінграновського є орнітологічні образи, що формують мікроконцептосферу 

“птахи”, ядерними в якій є концепти “лелека”, “ворона”, “сорока” і “гуси”.  

Щодо концепту “лелека”, то він належить до ядерних також і в 

українській етнічній картині світу, і в індивідуально-авторській картині світу 

Є. Гуцала, хоча в прозі М. Вінграновського представлений незначною кількістю 

вербалізаторів, як-от лелека, злодій та лелека-каліка: Зоря гаряча, застрягає у 
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горлі, лелека ковтнути не може, студить зорю, клекіт із горла – кла-кла-кла. 

Злодій [323, с. 326]. 

З етнокультурних джерел відомо, що селяться лелеки частіше поблизу 

людей, символізуючи щастя й добробут, тому кажуть: “Де лелека водиться, там 

щастя родиться” [293, с. 331-332], знищують зловісних рептилій і тому є 

сонячними птахами. Як істоти, пов’язані з водою і рибою, асоціюються з 

водами творіння... Також символізують прихід весни і нового життя, а тому є 

благовіщимими [295, с. 10]. 

У структурі аналізованого концепту подібні уявлення об’єктивуються у 

смислах: “той, що селиться поблизу людських жител” (А тут ще лелека на 

хаті: – То я прийду, діду! [323, с. 326]); “який довіряє людям і чекає від них 

допомоги” (Лелека, так той уже примостився під полою її [жінки]… Уявляю, 

як тремтить його змерзле тіло від раптової кожухової теплоти [323, с. 299]). 

Спільним у змалюванні образу лелеки у творах обох письменників є те, 

що він описується як птах зі своєрідною зовнішністю та особливостями 

поведінки. Це демонструє смисл “той, що має характерну зовнішність і 

поведінку”: Стоїть на хаті на одній нозі, скине головою в зоряне небо – шия 

довга, дзьоб до зір, та й хап зорю [323, с. 326] (автор використовує численні 

мовностилістичні засоби – епітет (довга шия), гіперболу (дзьоб аж до зір), 

метафору (хап зорю). Крім того, він помітно увиразнює семантику концепту в 

цьому напрямку, зображаючи лелеку з перебитим крилом, обчухраним і худим: 

Біля коня з перебитим крилом стояв обчухраний і худий лелека [323, с. 297].  

У текстах М. Вінграновського, як і в етнокультурі та прозі Є. Гуцала, птах 

символізує щастя та спокій у домі. У структурі концепту це об’єктивує 

семантичний компонент “той, що приносить щастя, дає відчуття надії” (… і ще 

люблю небо найбільше тоді, коли в ньому летить лелека до нашої хати… [323, 

с. 326]), який супроводжують конотації захоплення, радості. Водночас 

семантику досліджуваного концепту характеризує смисл “який викликає 

співчуття”, що конотує жаль і смуток: З тих пір він [кінь] так і перейшов жити 

в ліс, та оце ще звідкілясь лелека-каліка приблудився, та так і доживають 
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удвох… [323, с. 301]. Поєднання аксіологічно протилежних смислів засвідчує 

амбівалентну природу концептуалізованого образу. 

Як і в Гуцалових творах, лелека подобається дітям, вони готові годинами 

спостерігати за його поведінкою. Це експлікується в смислі “за яким з 

інтересом спостерігають діти”: Дивлюсь на чорнобривці, на вітер, піднімаю 

голову на лелеку: – Кла-кла-кла-кла! – каже лелека і летить зі стріхи [323, 

с. 326].  

Специфіку концептуалізованого образу лелеки в текстах 

М. Вінграновського значною мірою визначають семантичні компоненти, 

репрезентовані в позиціях суб’єкта та об’єкта зіставлення. Вони дають змогу 

встановити ті кореляції, в які вступає образ птаха, та простежити особливості 

індивідуально-авторського світобачення. До таких у структурі концепту 

належать: “той, що асоціюється зі злодієм” (Це наш лелека – злодій. Увечері, 

коли ніхто не бачить, він краде зорі з неба [323, с. 326]); “подібний до діда” 

(Лелека повертає спросоння голову і, як дід, засинає відразу ж [323, с. 332]) 

(позиція суб’єкта зіставлення) та “на якого схожий оператор крана” (У цю 

хвилину якраз понад нами вгорі між пришерхлих золотими кранами дубів 

пропливала стріла операторського крана, і на кінці її, як лелека в гнізді, сидів 

мій оператор [323, с. 297]) (позиція об’єкта зіставлення). 

Амбівалентну природу аналізованого концепту демонструють численні 

мовно-виражальні засоби. З одного боку, лелека вражає своєю довгою шиєю, 

якою дістає аж до неба, зачаровує своїм аж до зір дзьобом, привертає увагу 

задоволеним поглядом, а з іншого, навпаки, викликає співчуття своїм 

жалюгідним виглядом – перебитим крилом, худим тільцем тощо. Змальовуючи 

зовнішність та поведінку птаха, письменник використовує епітети (обчухраний, 

крапелясте), метафори (студить зорю, краде зорі, задоволено виглядає, 

сміється), порівняння (як дід), гіперболи (дзьоб до зір). 

Як і інші концепти, “лелека” у творах М. Вінграновського акумулював 

етнокультурні та індивідуально-авторські смисли. Перші становлять 44%, 

другі – 56%. І хоча в текстах М. Вінграновського проаналізований концепт 
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реалізується меншою мірою, ніж у Гуцалових, проте це не впливає на його 

семантико-когнітивну багатогранність (див. додаток Н. 5). 

До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” належить концепт “ворона”, 

який виявляє чимало спільного з концептуалізованим образом сороки. Пор.: На 

ріку накинулися ворони і сороки. Зголоднілі за зиму, з бойовим, невтомним 

карканням і скрекотінням вони роздзьобували річку на очах… [323, с. 113] (тут 

концепт “ворона” об’єктивує два смислові компоненти – “ті, що є ненаситними, 

зажерливими” та “які видають специфічні звуки”). 

У народних віруваннях чітко простежується диявольська природа сім’ї 

воронячих. Зокрема, зазначають, що “ворона чорна тому, що створена 

дияволом. Чорт може приймати подобу чорного ворона або ворони. В образі 

ворона чорт літає вночі по дворах і запалює стріхи... Вважалося, що відьму 

можна розпізнати по чорному ворону, який прилітає до її хати” [289, с. 401]. 

Проте автор, змальовуючи ворону, помітно відступає від етнотрадиції, 

видозмінюючи в такий спосіб семантику досліджуваного концепту. 

Основним репрезентантом досліджуваного концепту, як і в етнокультурі, 

є номінація ворона (ворони): Одна така тонка ворона крикнула так, що я 

відкрив очі [323, с. 122] або Деякі із ворон, ніби щось згадавши, не хотячи, не 

кваплячись, обпираючись на крилах вскакували у відкритий люк і там, у 

баштані, щось робили, бо їх звідти довго не було видно… [323, с. 114]. У 

загальномовній практиці слово використовується на позначення “хижого птаха 

із чорним або сірим пір’ям, що живе на деревах поблизу населених пунктів” 

[308, с. 740]. Походить воно від праслов’янського 
*
vorna, спорідненого з 

литовським várna: ворона визначається як пов’язана із вороном [318, с. 353]. 

Цим, очевидно, можна пояснити також вживання номена ворон: Ворон ішов 

важко, наче мав на ногах пудові чоботи [323, с. 86].  

На думку В. Кононенка, на ґрунті негативного сприймання в слові ворона 

виділилося значення “та, що безтямно щось робить” [124, с. 139], яке знайшло 

своє вираження в прозі для дітей М. Вінграновського: Тепер ця рожева 
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бурякова пляма мандрує на голубій крижині і чорна ворона довбе її дзьобом 

[323, с. 114] (“та, що бездумно виконує якусь дію”).  

Часто семантика концепту реалізується через різні тропеїчні структури, 

передусім епітети. Зокрема, через епітет чорна (чорні) об’єктивується смисл 

“та, що характеризується чорним кольором”: А наді мною розлогими повільними 

колами, високо-високо, одна за одною, строго по порядку, ковзаються, наче на 

ковзанах, по синьому небу чорні ворони [323, с. 112]. Інші концептуальні ознаки 

засвідчують епітети ситі, вдоволені, найбільша, наприклад: На баштані 

чистили пера ситі, вдоволені ворони,... з її пливучої висоти споглядали наше 

сіре, в хатах і землянках, село [323, с. 114] (тут експлікується семантичний 

компонент “ті, що є спостережливими”).  

Концепт “ворона” у досліджуваних текстах є амбівалентним. У творах 

для дітей письменник нерідко зображає пташку кмітливою, спритною, 

безстрашною. Це конотує смисл “та, що є сміливою і спритною”: Погойдали 

носами, хвостами [ворони], і тоді одна із них, найбільша, очевидно ворон, 

пішла до вовка [323, с. 86] або Якась ворона літала з ложкою. Та ця була за 

сороку спритніша: як тільки, щоб відібрати, на неї налітали інші ворони, вона 

тією ложкою била їх по дзьобах [323, с. 113]. З іншого боку, він не відступає 

від етнотрадиції і змальовує ворону як хитру, небезпечну істоту: … ворона 

ухитрилася вхопити його за вухо, підняла і понесла над крижинами на той 

протилежний берег, та лисенятко вивернуло мордочку догори і вкусило ворону 

за лапу [323, с. 115] (“та, що є хитрою і підступною”).  

Щоб надати оповіді реалістичності, митець використовує рядки з 

української пісні: Ой що ж то ай за ворон, що по морю кряче!.. [323, с. 54], в 

яких імплікується смисл “той, що є самотнім”.  

Значно рідше семантика концепту реалізується в позиції зіставлення, 

наприклад: “ті, що є неповороткими, наче ведмеді” (Ворони і ті літали по харч 

важко, наче ведмеді [323, с. 113]). 

Загалом етнокультурні смисли у структурі концепту “ворона” становлять 

56%, індивідуально-авторські – 44%. У творах М. Вінграновського їх 



220 

 

 

супроводжують як негативні, так і позитивні конотації, що засвідчує 

амбівалентну природу концептуалізованого образу (див. додаток Н. 6). 

Ядерним у досліджуваних текстах є також концепт “сорока”. У народній 

традиції птах є “символом пліткарства (“Сорока на хвості принесла” – не лише 

новини, а й плітку), балакучої дівчини або жінки (“Ото сорока!”); об’єктом 

численних народних порівнянь: “примостився, як сорока на тину”, “зазирає, як 

сорока в кістку” [293, с. 369]. В українській міфології побутують вірування, що 

сорока була створена чортом і правила йому за коня, а тому вбиту сороку 

вішали у стайні як оберіг [289, с. 413].  

Номінативне поле концепту в текстах М. Вінграновського об’єднало 

вербалізатори на позначення одного птаха і їхньої зграї: сорока, корінна 

жителька лісосмуги, сороче плем’я, сороче кодло, базарище, родичі, 

сорокопуденята. Найпоширенішою назвою є сорока: Сіре повітря між вечером 

і ніччю текло собі яром до лісу, і в такому повітрі над Сашком летіла чи то 

сорока, чи інший хто [323, с. 67].  

 У СУМі слово тлумачать так: “1. Лісовий птах родини воронових з 

довгим хвостом і чорно-білим пір’ям, що видає характерні звуки – скрекотіння” 

[308, с. 463]. Науковці допускають його походження від праформ 
*
sorka і

 

*
svorka, які порівнюють із литовським šárka ‘сорока’, з латинським cornīx 

‘ворона’ [318, с. 723].  

Зазвичай уявлення про сороку асоціюються із шумом багатьох птахів, 

тому автор частіше змальовує не одну сороку, а зграю, називаючи її: сороче 

плем’я (Сороче плем’я, що вікувало по навколишніх лісосмугах в наскрізь 

продутих гніздах, не забарилося [323, с. 27]); сороче кодло (А ще – заскрекотіла 

сорока. Почувши її, на цвинтарний її голос позліталося з лісосмуг ціле сороче 

кодло [323, с. 19]); базарище (Аби сховатися десь від його базарища [сорок], 

Орлик забіг під Манюню [323, с. 20]); родичі (Одна сорока посередині річки 

знайшла на крижині дзвоника і з тим дзвоником, обдзвонюючи береги, так і 

літала, а за нею, луплячи її крильми, гналися родичі [323, с. 113]). Вказані 

вербалізатори мають різне семантико-когнітивне навантаження й конотативне 
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забарвлення: з одного боку, характеризують сорок як добре організованих 

птахів, що тримаються зграї (плем’я, родичі), а з іншого – як таких, що 

створюють багато шуму і викликають пересторогу (кодло, базарище).  

Щодо назви перифрастичного типу корінна жителька лісосмуги, то за 

допомогою неї експлікується концептуальний смисл “та, що живе в 

лісосмугах”: Ну як тут не пригостити корінну жительку лісосмуги? [323, 

с. 56]. Тоді як номінацію сорокопуденята письменник використовує для 

називання малих пташенят: Бігла біла вода, відцвітав пізній глід, пищали 

сорокопуденята, і синє небо переходило в небеса [323, с. 102]. 

Лінгвоконцептуальний аналіз, здійснений на матеріалі оповідань та 

повістей М. Вінграновського, продемонстрував полісемантичну природу 

концепту “сорока”, засвідчену різними мовними засобами. Здебільшого в його 

структурі об’єктивуються традиційні для української етнокультури 

концептуальні смисли, як-от “та, що любить за всім спостерігати, допитлива, 

уважна”: За мною з воза стежив Султанчик, а з кінчика прапора, що досі 

стирчав перед Манею, водила оком сорока [323, с. 55]; Допитливим оком 

сорока вже провела вздовж лісосмуги нашого воза, простерегла Манюню… 

[323, с. 5-6]. Характеристику образу увиразнюють фразеологізми водила оком, 

провела оком, епітет допитлива (допитливе око). Указаний концептуальний 

смисл корелює із семантичним компонентом “яка скрізь пхає свого носа 

(дзьоба)”: Не побоялась. Злетіла. Встромлюючи дзьоба в чароньку і задираючи 

його над собою,... сорока віскі пила з охотою [323, с. 56]. Поширеним у 

народній культурі є повір’я, згідно з яким сорока часто краде яскраві речі: 

Сорока любила колір. Вона вже мала в гнізді гільзу з патрона й уламок 

алюмінієвого гребінця… [323, с. 34] (“та, що любить яскраві предмети”). 

Розглянуті смислові компоненти засвідчують уявлення українців про сороку як 

допитливого, спостережливого птаха, що любить усе яскраве. 

Крім того, семантику концептуалізованого образу характеризує низка 

інших смислів, через які індивідуалізується його природа, на зразок: “та, що 

любить смачно поїсти”: Смаковита духмяність просто-таки її оповила і в неї 
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набралося повен дзьоб слини! Сорока вже було ворухнулась до тих каструль, 

коли її погляд зупинився на Магді [323, с. 34]; “яка схожа на рябу латку”: Рябою 

латкою по ній [землі] скакала сорока, ніби комусь на згадку [323, с. 103] 

(реалізується в позиції суб’єкта зіставлення і корелює з етнокультурним “та, що 

має прикметну зовнішність”); “та, що видає специфічні звуки”: А ще – 

заскрекотіла сорока. Почувши її, на цвинтарний її голос позліталося з лісосмуг 

ціле сороче кодло [323, с. 19] (приклад сакралізації образу); “яка цінує тепло і 

затишок”: … сорока, аби не мокнути на всохлім вершку деревини, склавши 

човником крила, впірнула в колючу свою домівку, в її темний і круглий отвір, і 

там, у рябій, як і вона, гніздичковій теміні тепленько вмостилася, слухає 

дощик й мовчки сидить [323, с. 5]. Лінгвалізацію концепту тут демонструють 

такі мовно-виражальні засоби, як метафори (впірнула в домівку), порівняння 

(ряба, як і вона, гніздичкова темінь), епітети (цвинтарний голос) та ін. 

По-авторськи розгортається в досліджуваних текстах етнокультурний 

смисл, в якому об’єктивуються поширені в міфології вірування про зв’язок 

сороки з кіньми, зокрема такий, як “та, що оберігає коней”: Виручила сорока. 

На мій опівнічний голос вона вистромилася з гнізда і засікла приблуду [крадія]. 

Вона його заловила і застрочила, що прийшли по Манюню [кобилу] [323, с. 27]. 

Своїм криком сорока нерідко попереджає про небезпеку й інших звірів: … 

вони [мисливці] гуданули так, що від їхнього гудища сонна сорока дременула з 

гнізда, а за сорокою все, що вже примостилося на ніч у лісосмузі й на баштані, 

придрімало на лапах і животах, порснуло врозтіч – залопотіло, побігло і 

поповзло!.. [323, с. 44] (“яка застерігає від небезпеки”). Подібні смисли 

засвідчують, що письменник помітно симпатизує цьому птахові, тому зображає 

його по-житейському хитрим і мудрим. Хоча більшість концептуальних 

смислів у структурі аналізованого концепту характеризується іронічним 

забарвленням, що підтверджує його амбівалентну природу. 

Отже, якщо в народній традиції сформувався швидше негативний образ 

сороки, що виявляє причетність до нечистої сили, символізує балакучість, 

пліткарство, то в дитячій прозі М. Вінграновського він є амбівалентним. Це 



223 

 

 

підтверджує мовна об’єктивація концепту “сорока”, семантика якого 

акумулювала і негативно, і позитивно марковані смисли. Частка 

етнокультурних смислів в інтенсіональному полі концепту дорівнює частці 

індивідуально-авторських і становить 50% (див. додаток Н. 7). 

До ядерних у мікроконцептосфері “птахи” належить концепт “гуси”, 

репрезентований в оповіданні “Гусенятко”. Цей твір справедливо можна 

назвати одним із кращих зразків зоопсихологічної прози, в якому представлені 

лисиці, тхори, куниці, кібчики, приблудні коти, собаки і цілий табун гусей та 

їхніх ворогів – ондатр, видр, сомів, судаків, щук тощо. Зображаючи 

представників зі світу фауни, за словами В. Кизилової, письменник, “з одного 

боку, немовби намагається “вловити” психологію птаха, з іншого ж – 

акцентувати увагу на людському” [108, с. 26].  

Зауважимо, що в роботі назву концепту подаємо в множині передусім з 

огляду на традицію тлумачення відповідного символічного образу в українській 

етнотрадиції, зокрема в словнику-довіднику “Знаки української етнокультури” 

В. Жайворонка. Науковець відповідний етносимвол пояснює так: “Ці свійські й 

дикі птахи з довгою шиєю символізують пліткарство, поговір…; є 

провісниками весни, тому дикі гуси символізують повернення до витоків; у 

народних уявленнях гуси близькі до журавлів і лелек…; за поведінкою птахів 

угадували погоду…” [293, с. 162]. 

Відтак, переважають у номінативному полі концепту “гуси” 

вербалізатори на позначення багатьох гусей (зграї), як-от: гуси (Серед ночі гуси 

знялися і полетіли [323, с. 288]); птиця (– Птиця! – закричали з баржі. – 

Птиця! [323, с. 290]); табун (З відльотом табуна гусак відчув, як ніч раптом 

поважчала і стала тиснути своєю мокрою темінню гусака на гніздо… [323, 

с. 288]). З-поміж них привертає увагу індивідуально-авторська перифрастична 

номінація гусячий малий народ (Вода. Солодка, добра для гусячого малого 

народу… [323, с. 291]). Семантику концепту тут визначають смисли, в яких 

об’єктивується ідея стадного життя, на зразок: “ті, що живуть гуртом”, “разом 

відлітають у вирій”, “страждають від самотності”.  
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Інтимізуючи образ гусей, письменник олюднює його. Описуючи пригоди 

родини гусей в оповіданні “Гусенятко”, М. Вінграновський на позначення 

членів пташиної сім’ї використовує номени, властиві людям. Це дозволяє 

малому читачеві більше перейнятися долею птахів. Частіше подібні назви 

стосуються концептуалізованого образу гуски, вербалізаторами якого, крім 

аналогічної лексеми, виступають іменники мама та жінка: Він [гусак] поправив 

крило і сказав мамі [гусці]: – Лети повечеряй. Але дивися, не попади під літак 

над озиминою [323, с. 286]; Пролітали якось з жінкою [гусак з гускою] над 

заводськими трубами і наковталися диму, що більше тут не літали [323, 

с. 291] (тут реалізуються два концептуальні смисли “ті, що демонструють 

почуття відповідальності, любові” та “які є спостережливими, розумними”).  

Через постійні небезпеки, що переслідують гусей, мало хто з них доживає 

до старшого віку (Гуси до дідівства не доживали [323, с. 286]). Тому гуску 

автор змальовує як єдиного живого представника старшого покоління: … з 

очеретів піднялася така стрілянина, що тепер із свого покоління лишилася 

вона [гуска] одна… [323, с. 285] (“ті, яких винищують”); досвідченого 

проводиря цілого табуна: Гуска повела їх [табун] крізь мряку у небо і не 

втрималась, крикнула щось своєму гусакові на прощання [323, с. 288] (“та, що 

бере на себе відповідальність за інших”); дбайливу матір: Гуска думала: що 

робити? Летіти з дітьми через три моря і так нелегко, а це сьоме, 

сьогоднішнє, куди? Під крило його [гусеня] не візьмеш і на спину не покладеш – 

упаде [323, с. 285] (“яка турбується про своє потомство”, “розважлива, мудра”).  

Окремі концептуальні смисли експлікуються через епітети. Так, гуска в 

М. Вінграновського – стара, довголітня, хитра, обережна: І старій гусці 

вперше не захотілося жити. Вона вважала себе довголітньою, бо прожила 

вже три літа і три зими [323, с. 285] або – Не бійся. Ти, головне бережи табун 

і дітей. Будь хитра і обережна [323, с. 287]. 

До поширених вербалізаторів аналізованого концепту належить і 

фаунонім гусак: Гусак випірнув і сперся забитим крилом на воду – крило 

заболіло, запекло, наче сперся він ним не на воду, а на вогонь [323, с. 291]. 
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Зауважимо, що в українській мові слово гусак характеризується одним 

значенням: “Самець гуски” [308, с. 197]. Щодо етимології, то найбільш 

ймовірно, що “споконвічно слов’янське 
*
zǫsь під впливом німецького gans 

змінилося в gǫsь” [318, с. 478].  

Образ гусака досить поширений у народній демонології, де нерідко є 

негативно маркованим. У прозі М. Вінграновського, навпаки, він більшою 

мірою позитивно забарвлений. Не виявлено жодних натяків на його стосунки з 

нечистою силою. Письменник зосереджує увагу на таких рисах птаха, як 

спритність, обізнаність, спостережливість, засвідчених відповідними 

концептуальними смислами: “той, що є спритним і кмітливим” (Гусак пірнав, 

випірнав, ухилявся від блешень і так і сяк… [323, с. 291]); “який добре 

орієнтується на місцевості” (Гусак добре знав про цю ГЕС з високими заводами 

по її степових берегах [323, с. 291]).  

Автор симпатизує птахові, тому зображає його величним і зграбним: … у 

тата [гусака] були сторожкі очі, висока очеретяна шия… [323, с. 286] або … 

гусенятко не могло надивитись на свого зграбного тата [323, с. 289] (“той, що 

є досконалим”). Різні концептуальні ознаки тут також експлікуються через 

епітети: сторожкі (очі), очеретяна (шия), зграбний (вигляд). 

З образом гусака пов’язане і розгортання концептуального смислу “якому 

постійно загрожує небезпека”. М. Вінграновський конкретизує, звідки саме її 

слід чекати: чи від людини, в тому числі рибалок (… чолов’яга був саме перед 

ним, впав на коліна і схопив обома руками гусака за шию [323, с. 290] або І ось 

біля гусака зачали золотесенько вибухати блешні, рибалки будь-що, а хотіли 

піймати гусака на блешню [323, с. 291]); чи від хижих звірів, як-от ондатри (… 

перед гніздом з рибиною в зубах випірнула ондатра, ненажерливо подивилася 

на гусака, бо ондатра знала – гусак лишився з малим сам [323, с. 288]).  

Із цим смислом в структурі концепту “гуси” корелює такий, як “той, що 

будь-яким способом намагається врятуватися”: Тоді гусак зібрав свої крила наче 

в одне, і вже не бачачи куди і що, а лиш би відірватися від своєї погибелі, 

темно і тяжко злетів [323, с. 292].  
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Ті труднощі та поневіряння, що їх переживає гусак, М. Вінграновський 

передає за допомогою різних тропеїчних структур: епітетів худий, облізлий 

довгий, сірий (… худий, облізлий, довгий – городом від води по картоплянім 

бадилинні до гусенятка йшов сірий тато [323, с. 293]); порівняння чорний, як 

ніч (Чорний, як ніч, він [гусак] знову летів, тиснув грудьми темінь, і голова 

його теліпалась з крила на крило [323, с. 290]) (семантичний компонент 

“чорний, як ніч” реалізується в позиції суб’єкта зіставлення); метафор косився 

[очима] на середину річки, пас рибалок (Одним оком гусак косився на середину 

річки на баржу, другим пас рибалок [323, с. 291]); фразеологізму родився в 

щасливій сорочці (… але гусак родився в щасливій сорочці, бо блешня тільки 

ковзнула по дзьобу і метнулась разом із своїми гаками у воду [323, с. 291-292]). 

Гусака, як і гуску, автор також зображає зразковим сім’янином, 

називаючи татом і чоловіком: З поля від озимини тарахнуло, тричі тарахнуло 

і від очерету, діти [гусенята] висмикнули голови з крил і подивилися на тата: 

– Летіти чи сидіти? [323, с. 287]; Та й чоловік її [гуски] – молодий, на вирій 

молодший від неї… [323, с. 286]. Загалом на прикладі гусячої родини 

письменник намагається показати ідеальні стосунки в сім’ї: злагоджену працю 

батька й матері, турботу про дітей, наприклад: Гніздо було нове, сьогорічне, і 

складав його гусак з жінкою з позаторішнього очерету… [323, с. 289] (“ті, що 

символізують сімейний затишок, благополуччя”); Тепер: де ж гусенятко, де 

саме воно вистрибнуло у воду..? Гусак завмер. Ледве втримуючи одним крилом 

гніздо, другим крилом він підчерпнув з води гусенятко і вкинув його назад у 

гніздо [323, с. 289–290] (“які дбають про своє потомство”). 

В українській етнокультурі гуси, як і журавлі та лелеки, символізують 

повернення до витоків, є провісниками весни і тепла. Пригадаймо звичай, коли, 

побачивши гусей, люди кидали їм услід соломинки з побажанням: “Гуси! Гуси! 

Нате вам на гніздечко, а нам на тепло!” [293, с. 162]. Усе це певною мірою 

об’єктивується і в семантиці аналізованої концептуальної одиниці, яка включає 

такий смисл, як “ті, що асоціюються з приходом весни”: – А я постараюсь на 

весну прилетіти до вас з малим [323, с. 287]. 
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До вербалізаторів концепту “гуси” належать також ті, що вживаються на 

позначення гусенят. Крім однойменної назви у формах однини і множини, 

автор часто використовує номени діти, сестрички, брати: Між очеретом за 

лугами при озимині з прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак – 

летів-летів і прилетів [323, с. 286] або … двоє його [гусенята] братів і 

четверо сестричок народилися ще у травні, весною… [323, с. 285].  

Образ гусеняти чи не найбільше вдався М. Вінграновському, який 

майстерно описує народження пташеняти, показує його маленьким і 

беззахисним, що зумовлює бажання допомогти йому з боку гусей і дітей. У 

семантичній структурі концепту “гуси” це засвідчують такі компоненти, як: “те, 

що символізує народження нового життя” (Гусенятко розплющило одне очко, 

потім друге, пискнуло і – народилося [323, с. 285]); “яке потребує батьківської 

любові” (Мав тато і високі, м’які сірі груди, Гусенятко пірнуло в них, і так 

йому стало тепло, що воно відразу ж заснуло знову [323, с. 287]); “викликає 

симпатію і бажання допомогти з боку дитини” (… я в бочку тебе [гусеня] на ніч 

посаджу біля сарая, щоб тебе часом ніхто не зобидив, бодай тебе мої-наші 

гуси не били… [323, с. 293]). 

Авторові вдається створити переконливий олюднений образ гусеняти, 

котре, як і діти, любить гратися, виявляє цікавість до всього, що його оточує, 

часто забуває про обережність, буває неслухняним, чим доставляє прикрість 

своїм батькам. Інформацію про це об’єктивують позитивно і негативно 

марковані індивідуальні смисли, що підтверджують амбівалентність 

досліджуваного концепту. Зокрема, концептуальний смисл “те, що є 

беззахисним” конотує співчуття, а смисловий компонент “яке нехтує 

небезпекою” позначений зниженими конотаціями. З іншого боку, авторське 

позитивнооцінне ставлення демонструють вербалізатори концепту, 

представлені зменшено-пестливими формами: гусенятко (Гусенятко підпливло 

до човна…, вибрало під його боком затишне місце і прикурнуло [323, с. 293]); 

гусачок (– Мале, дивися, в нас яке – тільки народилося, а вже говорить. 

Гусачок! [323, с. 288]); мізинчик (Гуска підняла крило і глянула на свого 
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мізинчика: гусенятко кисло кліпнуло на маму і заснуло [323, с. 286]) (смисл “те, 

що асоціюється з мізинчиком” реалізується в позиції суб’єкта зіставлення). І 

навпаки, знижені конотації супроводжують номени, виражені субстантивами: 

дурне (– Я тобі дам, дурне, сполоснутися! Я тобі дам! А соми, а щуки, а 

судаки! [323, с. 289]); мале (“Пропало мале, і я пропав, – подумав гусак…” [323, 

с. 290]). 

Змальовуючи гусеня, М. Вінграновський розвиває думку про те, що 

безтурботне дитинство пташеняти асоціюється з раєм, на відміну від дорослого 

життя гусей, тому гусенятко так боїться дорослішати: І наснилося йому 

[гусенятку], що воно вже велике, живе серед гусей, і гуси на нього кричать, і 

рай його скінчився… [323, с. 293] (імплікується смисл “дитинство для гусеняти, 

як рай”).  

Проводячи аналогії між гусячою родиною і родиною людей, автор 

акцентує увагу на тому, що в них діють однакові закони, де молодші поважають 

і шанують старших, шукають у них поради: Спитати б кого старшого, що їй 

[гусці] робити з оцим малим, так серед гусячого табуна не було жодного діда-

гусака або баби [323, с. 285–286]. У вказаному тексті експлікується ще два 

номени досліджуваного концепту, вжиті на позначення старих гусей, – дід-

гусак і баба, що інтимізує розповідь. 

Певні концептуальні ознаки, пов’язані з образом гусенят, об’єктивуються 

за допомогою різних мовно-виражальних засобів, зокрема епітетів дурне, дике 

(… я не дурне [гусеня], я дике [323, с. 293]); метафор поховали дзьоби, 

поговорювали між собою (Старші діти [гусенята] збилися докупи, поховали 

дзьоби до крил, грілися і поговорювали між собою [323, с. 286]); порівнянь 

жінки, мов на воді вечорові гуси (Жінки вийшли з-поза столів й, тримаючи 

рівно шиї і голови, мов на воді вечорові гуси, повільними парами незаймано 

попливли… [323, с. 38]) (концептуальний смисл “жінки, що танцюють, як гуси” 

реалізується в позиції об’єкта зіставлення).  

Отже, концепт “гуси” у прозових творах М. Вінграновського 

характеризується розгалуженими номінативним та інтенсіональним полями, 
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перше з яких представлене етнокультурними (38%) та індивідуально-

авторськими смислами (62%), друге – загальномовними та авторськими 

номінаціями (див. додаток Н. 8). 

Аналіз фаунонімічних концептів у прозових творах для дітей 

М. Вінграновського, репрезентованих анімалістичними (“кінь”, “корова”, “лис” 

і “заєць”) та орнітологічними (“лелека”, “ворона”, “сорока” і “гуси”) 

концептуальними одиницями, засвідчив, що всі вони є когнітивно 

багатогранними, полісемантичними, амбівалентними. У їхній структурі 

поєдналися смисли, в яких об’єктивуються народні уявлення про тварин і 

птахів, світобачення письменника та уподобання дітей, яким адресуються 

художні тексти.  

Водночас проведений аналіз продемонстрував такі риси анімалістичної 

прози М. Вінграновського, як оптимістичність, любов до життя й до всього 

живого, підтвердивши думку В. Кизилової про те, що пристосовуватися до 

сучасного світу і звірам, і птахам (так само, як і людям) дуже нелегко, чому 

автор, усвідомлюючи це, з почуттям розуміння, співчуття, інколи навіть болю 

закликає їх (а отже, і читачів) жити, триматися, любити [108, с. 26]. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

У четвертому розділі розглянуто особливості мовної реалізації 

концептосфер “флора” і “фауна” у творах для дітей М. Вінграновського. У ході 

аналізу було встановлено, що концептосфера на позначення рослинних образів 

включає три мікроконцептосфери – “дерева”, “трав’янисті рослини” та “назви 

городини”. Ядро першої з них становлять концепти, співвідносні з такими ж 

ядерними в українській етнокультурі та міфопоетичній картині світу Є. Гуцала, 

як-от “дуб” і “груша”, та ті, що сформувалися у світогляді письменника, як 

“берест”. З’ясовано, що найрозгалуженіші номінативне та інтенсіональне поля 

властиві концепту “груша” (див. додаток Л. 3). 
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До ядерних у мікроконцептосфері “трав’янисті рослини” належать 

концепти “очерет”, “кульбаба” та “будяк”, семантику яких частіше визначає 

саме індивідуально-авторська інтерпретація. Щодо концепту “очерет”, то, на 

відміну від української етнокультури, де рослинний образ нерідко асоціюється 

з нечистою силою, в досліджених текстах він об’єктивує передусім позитивно 

марковані смисли на зразок: “той, що стає у пригоді тваринам і людям”, “який 

рятує від смерті” (див. додаток Л. 4). Подібне характеризує і концепт “будяк”, 

що певною мірою корелює з концептом “бур’ян” у дитячій прозі Є. Гуцала 

(див. додаток Л. 6) . Специфіку кожного з названих концептів значною мірою 

визначають смисли, реалізовані в позиціях суб’єкта і об’єкта зіставлення, 

наприклад: “ті, що схожі на сонечка” (концепт “кульбаба”) або “цвіт яких, як 

кров” (концепт “будяк”) (додатки Л. 5, Л. 6) . 

Ядерними в мікроконцептосфері “назви городини” виступають концепти 

“буряк” та “кавун”, появу яких у мовотворчості М. Вінграновського пояснюємо 

його обізнаністю з тим, як вирощують ці рослини та яку роль вони відіграють у 

житті людини. Для автора буряк і кавун асоціюються передусім зі світлими 

спогадами дитинства, тому відповідні концепти є більшою мірою позитивно 

забарвленими. Знижені конотації супроводжують хіба що іронічно марковані 

смисли, як-от: “той, якого звеличують у піснях”, “пошановують маршем”, “на 

честь якого придумали свято” і под. (концепт “буряк”) (див. додаток Л. 7). 

Помітно увиразнюють семантику усіх флористичних концептів різні 

тропеїчні структури, а саме епітети, метафори, порівняння, гіперболи тощо. 

Наприклад, кавун буває круглий, маленький, переспілий, репнутий, 

кривобокенький та ін. 

Щодо концептосфери фауни, то в дитячій прозі М. Вінграновського, як і в 

текстах Є. Гуцала, вона представлена двома мікроконцептосферами – 

“тварини” і “птахи”. До ядерних анімалістичних концептів належать 

лінгвоментальні одиниці на позначення свійських тварин (“кінь”, “корова”) та 

диких звірів (“собака”, “вовк”). Ядерні орнітологічні концепти засвідчені 

такими, як: “лелека”, “ворона”, “сорока” і “гуси”. 
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Встановлено, що концептуалізований образ коня в досліджених текстах 

характеризується розгалуженішою системою вербалізаторів і концептуальних 

смислів, ніж в етнокультурі та творах Є. Гуцала. Зокрема, його номінативне 

поле включає чимало власних назв (Гивор, Уран, Гнідко, Сивко, Орлик, 

Султанчик та ін.), а інтенсіональне – низку смислів, реалізованих у позиціях 

суб’єкта та об’єкта зіставлення (“той, що малий, як горобець”, “злий, як 

собака”, “подібний до всіх чортів” або “люди, що уподібнюються до коней”) 

(див. додаток Н. 1) . 

Спільним у мовній об’єктивації концептів “кінь” і “корова” у творчості 

обох письменників є те, що вони змальовують цих тварини крізь призму 

дитячої уяви. Звідси багато смислів у структурі відповідних концептів 

становлять ті, через які експлікуються уявлення про дитяче ставлення до 

тварин, на зразок “той (та), що подобається дитині”, “викликає захоплення” 

(додатки Н. 1,Н. 2). Проаналізовані концепти переважно позитивно марковані, 

за винятком тих, що містять у своїй структурі іронічно забарвлені компоненти, 

як-от “та, надої якої залежать від зелених окуляр”(див. додаток Н. 2).  

Певною мірою корелюють між собою і концепти “собака” та “вовк”, 

обидва з яких у міфопоетичній картині світу М. Вінграновського є 

амбівалентними, що засвідчують такі аксіологічно протилежні концептуальні 

смисли в їхній структурі, як “той, що уподібнюється до святого” і “який 

асоціюється із чортом” (концепт “собака”) (див. додаток Н. 3) або “той, що є 

вірним другом дитини” і водночас “кровожерливим, хижим звіром” (концепт 

“вовк”) (див. додаток Н. 4). 

Дослідження показало, що важливими мовно-ментальними величинами у 

творах письменника є також орнітологічні концепти. Спільним для етнічної та 

індивідуально-авторських картинах світу Є. Гуцала й М. Вінграновського є 

концепт “лелека”, інтенсіональне поле якого включає передусім етнокультурні 

смисли (“той, що селиться поблизу людських жител”, “який символізує прихід 

весни” та ін.) (див. додаток Н. 5). Певні кореляції простежуються і між 
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концептами “ворона” та “сорока”, що знаходить підтвердження в особливостях 

їхньої лінгвалізації (див. додатки Н. 6, Н. 7). 

Найбільш когнітивно багатогранним у досліджених текстах є концепт 

“гуси”, що акумулював інформацію про гусака, гуску, гусенят та зграю гусей. У 

творах для дітей М. Вінграновського він, як і інші, є полісемантичним, 

полісимволічним, репрезентованим численними лінгвальними засобами. Це 

позитивно маркований концепт, хоча чимало смислів у його структурі 

супроводжують конотації жалю, співчуття і под., зокрема такі, як “ті, що є 

беззахисними”, “яким звідусіль загрожує небезпека” та под. (див. додаток Н. 8). 

Аналіз флористичних і фаунонімічних концептів у дитячій прозі 

М. Вінграновського засвідчив, що письменник талановито змалював 

олюднений образ природи, показав, яку роль відіграють рослини і тварини в 

житті дітей. Флористичні, анімалістичні та орнітологічні образи оживають на 

сторінках його творів, думають, переживають, допомагають дітям. Письменник 

показав себе прекрасним знавцем природи рідного краю, народних традицій і 

звичаїв, української мови загалом.  

За темою четвертого розділу дисертації опубліковано статті [59], [61], 

[277]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках викладено і систематизовано основні теоретичні і практичні 

результати дослідження концептосфер флори і фауни у прозових творах для 

дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського, а саме: 

1. Узагальнивши вітчизняні та світові надбання в галузі 

лінгвокогнітології та лінгвокультурології, під концептом розуміємо мовно-

ментальний феномен, що акумулює у своїй структурі як національно-культурні, 

так й індивідуально-авторські смисли, а етнокультурний концепт тлумачимо, 

вслід за В. Жайворонком, як вмістилище узагальненого культурного смислу, 

коли за словом стоїть не просто реалія (скажімо, рослина чи тварина), а її образ 

або символ, що постають у тому чи іншому етнокультурному просторі. 

Концептосферу визначаємо як сукупність, об’єднаних за тематичною ознакою 

концептів. Розглядаючи проблему її структурування, виходили з того, що 

концептосфера членується на мікроконцептосфери, кожна з яких має ядро і 

периферію.  

2. Сукупність концептів на позначення рослинних образів тлумачимо як 

концептосферу флори, а тваринних – фауни. З огляду на різноплановість 

концептуальних одиниць, що формують ці концептосфери, вичленовуємо в їх 

межах мікроконцептосфери. Встановлено, що в українській етнічній картині 

світу обидві концептосфери представлені двома основними 

мікроконцептосферами. У першій – це “дерева” і “трав’янисті рослини”, в 

другій – “тварини” і “птахи”.  

3. При структуруванні концептосфер і мікроконцептосфер зважали на їх 

польовий характер, що дало змогу виділити в них ядерні і периферійні одиниці. 

У роботі проаналізовано передусім ядерні концептуальні одиниці, що 

характеризуються високою частотністю вживання в етнокультурі і досліджених 

текстах, розгалуженими номінативними полями, семантико-когнітивною 

багатогранністю, образністю, оцінним забарвленням тощо.  
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Опрацювавши матеріали етнолінгвістичних, міфологічних, 

енциклопедичних, загальномовних та інших джерел, визначили такі ядерні 

флористичні концепти в українській етнолінгвокультурі, як “дерево”, “дуб”, 

“калина”, “верба”, “груша”, “яблуня” (мікроконцептосфера “дерева”) та 

“квітка”, “барвінок”, “мак”, “соняшник”, “жито”, “очерет” (мікроконцептосфера 

“трав’янисті рослини”). Щодо концептосфери “фауна”, то її ядро, з одного 

боку, формують анімалістичні концепти “кінь”, “корова”, “собака”, “вовк”, 

“лис”, а з іншого – орнітологічні, як-от: “лелека”, “зозуля”, “ворона”, “сорока”, 

“голуб”. 

4. Вказані концепти репрезентовані в мові широким колом назв, ужитих у 

прямому й переносному значеннях, що виступають дериваційною базою для 

творення похідних вербалізаторів. Семантична структура досліджених одиниць 

включає позитивно та негативно марковані концептуальні смисли, тому 

більшість концептів є амбівалентними. Як етнокультурна ознака, оцінка 

виступає виявом активних реакцій на навколишній світ. Індивідуальні емоції 

переростають у колективну (загальномовну) експресію. Нашарування 

національно-культурних цінностей призводить до нашарування символічних 

рівнів менталітету, а в мові насамперед – до полісемії концептуальних одиниць. 

Встановлено, що значна частина семантичних компонентів у структурі 

етнокультурних флористичних і фаунонімічних концептів реалізується в 

позиціях зіставлення. Нерідко рослинні і тваринні образи в українській 

народній культурі персоніфікуються, звідси уявлення про живу й одухотворену 

природу, кожна форма буття якої не протиставлена людині, а разом з нею бере 

участь у процесах інформаційного обміну у Всесвіті. 

5. Результатом розвитку етносвідомості та культурно-мовних традицій 

суспільства, з одного боку, та індивідуально-мовної свідомості, з іншого, є 

художній текст як сукупність естетичних мовленнєвих актів, що актуалізують 

концептуальну систему автора. Міфопоетична картина світу, сформована 

художнім мисленням, не лише відбиває закріплені в мовній формі уявлення 

письменника про навколишній світ, але й доповнює та розвиває когнітивну 
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здатність реципієнта (читача), який намагається зрозуміти авторський задум. 

Концептосфери флори і фауни знаходять своє найповніше втілення в дитячій 

літературі. Підтвердженням цього стали прозові твори для дітей Є. Гуцала й 

М. Вінграновського, наскрізь пронизані описами природи, в яких рослинні і 

тваринні образи є головними персонажами, через які письменники намагаються 

розкрити психологію дитини.  

6. Встановлено, що ядерними в концептосфері “флора” у творчості обох 

письменників, як і в етнотрадиції, є концепти “дуб” і “груша”. Водночас в 

індивідуально-авторській картині світу Є. Гуцала до ядерних належать 

етнокультурні концепти “калина”, “яблуня”, “соняшник”, “жито”, “мак” та 

“бур’ян”, а в М. Вінграновського – “берест”, “кульбаба”, “очерет”, “будяк”. 

Акумулювавши чимало етнокультурних смислів, вони, проте, в досліджених 

текстах помітно розширюють свою семантику, часто завдяки компонентам, 

реалізованим у позиціях об’єкта та суб’єкта зіставлення (“дівчина, як калина”, 

“дитинство, як велика квітка маку”, “голова, як у соняшника”, “кавун, що 

всередині схожий на жар”). Загалом проаналізований матеріал засвідчує 

особливості індивідуально-авторського світосприйняття. Так, у текстах 

Є. Гуцала об’єктивуються передусім концепти, що є полісемантичними і в 

українській етнокультурі, як-от “калина” чи “жито”, натомість у творах 

М. Вінграновського актуалізуються більшою мірою концептуалізовані образи 

береста, очерета, будяка, які етносимволічних значень набувають саме в 

художніх текстах. 

На відміну від Гуцалових творів, у прозі М. Вінграновського 

концептосферу “флора” формують не дві, а три мікроконцептосфери, зокрема 

“дерева”, “трав’янисті рослини” та “назви городини”. Остання репрезентована 

концептами “буряк” і “кавун”, що акумулювали більше індивідуально-

авторських смислів, ніж етнокультурних, на зразок: “той, якого звеличують у 

піснях” або “той, що дарує відчуття радості”. 

7. Щодо концептосфери “фауна”, то в мовотворчості обох письменників, 

як і в українській етнокультурі, вона представлена двома 
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мікроконцептосферами – “тварини” і “птахи”. Встановлено, що ядерними в 

індивідуально-авторських та етнічній картинах світу є фаунонімічні концепти 

“кінь”, “корова” і “лелека”. З анімалістичних до ядерних у творах для дітей 

Є. Гуцала належать також концепти “лис” та “заєць”, а в текстах 

М. Вінграновського – “собака” і “вовк”, з орнітологічних відповідно – “зозуля”, 

“одуд” і “качка” (в Є. Гуцала) й “ворона”, “сорока” та “гуси” (в 

М. Вінграновського).  

З’ясовано, що часто концептуальні одиниці вступають у певні кореляції. 

Це характерне для таких концептів, як “лис” і “собака”, чи “зозуля” і “одуд”, 

або “ворона” і “сорока”, в лінгвалізації яких виявлено багато спільного. 

8. Специфіку більшості концептуалізованих образів визначає те, що 

стосунки між тваринами автори проектують на людські. Анімалістична віра, як 

відомо, сповідувала культ одухотворення природи, що включав три елементи – 

анімітизм (оживлення), анімізм (одухотворення) та антропоморфізм 

(олюднення). Ознаки цього світогляду якраз і спостерігаємо у прозових творах 

для дітей Є. Гуцала та М. Вінграновського. Витворені ними образи створюють 

переконливе психологічне тло для відображення внутрішньо-чуттєвого стану 

героя, виступають експресивними відповідниками його настрою, увиразнюють 

події навколишнього світу.  

9. Встановлено, що флористичні і фаунонімічні концепти в досліджених 

творах є полісемантичними, полісимволічними, когнітивно багатогранними, 

здебільшого амбівалентними, презентованими численними мовно-

виражальними засобами. Зокрема, вони характеризуються розгалуженими 

номінативними полями, що включають загальновживані флоро- і фаунолексеми 

та індивідуально-авторські найменування, їх семантика значною мірою 

залежить від денотативно-конотативних особливостей їхніх вербалізаторів. 

Дослідження засвідчило, що концепти зі сфери флори і фауни органічно 

поєднують у своїй структурі етнокультурні й індивідуально-авторські 

концептуальні смисли, що нерідко визначає їхню амбівалентну природу. 

Проаналізований матеріал продемонстрував продуктивність використання з 
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описово-зображальною метою різних епітетів, метафор, порівнянь, 

персоніфікацій, перифрастичних виразів, фразеологізмів, гіпербол тощо. 

Доведено, що система тропів виступає активним засобом реалізації образної 

перспективи концептуалізованих образів і ґрунтується на національних 

орієнтирах та авторській манері образотворення. 

10. З’ясовано, що усі розглянуті концепти в прозових текстах для дітей 

Є. Гуцала та М. Вінграновського є оцінно маркованими. Причому вони 

об’єктивують більше позитивно маркованих смислів, що конотують 

захоплення, радість, співчуття, ніж негативно забарвлених. Людина спочатку 

осмислює різні властивості рослин і тварин, а вже потім надає їм символічного, 

прагматичного значення. Оцінні характеристики концептів зорієнтовані, з 

одного боку, на національно-культурні стереотипи, з іншого – на 

індивідуально-авторські уподобання. При цьому виявлено таку закономірність: 

в етнокультурі концептуалізовані образи частіше конотують негативнооцінні 

смисли, а у творах для дітей – позитивнооцінні, що зумовлено насамперед 

жанрово-тематичною спрямованістю художніх текстів.  

11. У ході дослідження концептосфер “флора” і “фауна” в дитячій прозі 

Є. Гуцала й М. Вінграновського було виявлено багато спільного, що 

пояснюється однаковими національно-етнографічними чинниками, схожою 

етнокультурною семантикою концептуалізованих образів, територіальною 

близькістю земель, з яких походять обидва письменники. Водночас зафіксовано 

чимало індивідуального, що засвідчує авторські пріоритети, уподобання.  

12. Перспективність подібних досліджень убачаємо в тому, що вони 

активізують інтерес до інших концептосфер української мови, реалізованих у 

художній творчості, дають змогу з’ясувати етнокультурне й індивідуально-

авторське в об’єктивації концептуальних одиниць, змоделювати інші 

концептосфери в українській етнолінгвокультурі. 
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Додаток А 

Моделювання релевантних для праці фрагментів концептосфери “флора” в 

українській етнічній картині світу 
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Додаток Б. 1 

Мовна об’єктивація флористичних концептів в етнічній картині світу українців 

Концепт “дерево” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

дерево (дерева)
 

 

“те, що є живим” 

“те, що є центром світу” 

“яке асоціюється з райським деревом” 

“те, що уособлює найвищі цінності – світ і людину” 

“те, що є медіатором між небом і землею” 

“те, що виросло з попелу” 

“яке символізує пізнання” 

“є символом життя, гармонії, вічності” 

“те, що асоціюється з нечистою силою” 

 

 

Додаток Б. 2 

Концепт “дуб” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

дуб
 

 

“той, що втілює ідею світового дерева” 

“є деревом предків” 

“той, що є сильним, твердим, міцним” 

“незламний, величний” 

“вічний, правічний” 

“усвідомлюється як сакральне, святе дерево” 

“той, що асоціюється з парубком (козаком)” 
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Додаток Б. 3 

Концепт “калина” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

калина
 

 

“та, що є символом вічності” 

“яка символізує красу і любов” 

“асоціюється з пролитою на війні кров’ю” 

“є символом сонця і вогню” 

“та, що символізує родинне щастя ” 

“яка асоціюється зі здоров’ям” 

“уособлює пам’ять” 

“та, що асоціюється з дівчиною, повносилою жінкою” 

“яка символізує смуток” 

“є символом рідної землі, асоціюється з Україною” 

 

 

Додаток Б. 4 

Концепт “верба” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

верба “та, що уособлює злагоду і примирення” 

“обдаровує ласкою і благодаттю” 

“уособлює гірку народну долю” 

“та, що асоціюється зі смутком, тугою й печаллю” 

“та, що оберігає та зцілює” 

“яка має лікувальні властивості” 

“та, що проклята Богом” 

“яка є локусом для нечистої сили” 

“та, що асоціюється із закоханими” 

“яка є символом українства” 
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Додаток Б. 5 

Концепт “груша”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

Груша “та, що символізує життя, відродження природи” 

“яка асоціюється зі здоров’ям, продовженням роду” 

“уособлює стійкість і міць” 

“є символом чистоти і непорочності” 

“яка символізує дівоцтво, нещасливу жіночу долю” 

“та, що асоціюється з нечистою силою” 

“уособлює відчай, тривогу, смуток” 

 

 

Додаток Б. 6 

Концепт “яблуня” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

яблуня “та, що є праобразом першодерева” 

“яка втілює людські бажання і прагнення” 

“виступає символом безсмертя, здоров’я” 

“та, що уособлює чуттєвість, сентиментальність” 

“яка символізує щедрість” 

 

 

Додаток Б. 7 

Концепт “квітка” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

квітка “та, що є красивою” 

“яка символізує молодість” 

“уособлює непристосованість до життя” 

“та, що є символом слабкості і беззахисності” 
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Додаток Б. 8 

Концепт “барвінок”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

барвінок “той, що символізує щасливе подружнє життя” 

“той, що уособлює пам’ять про померлих” 

“символізує вічність буття” 

“той, що наділений надприродними властивостями” 

“який служить оберегом від нечистої сили” 

“той, що асоціюється з парубком (козаком)” 

 

 

Додаток Б. 9 

Концепт “мак”  

Вербалізатор 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

мак “той, що має надприродні властивості – таємничий, 

магічний” 

“той, що символізує красу, непорочність” 

“асоціюється з молодістю” 

“той, що є символом швидкоплинності життя” 

“який оберігає від нечистої сили” 

“той, що символізує кров” 
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Додаток Б. 10 

Концепт “соняшник”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

соняшник 

сонях 

соняшничок 

“той, що характеризується яскраво вираженою 

зовнішньою ознакою (жовтоголовий)” 

“величний та гордий” 

“той, що асоціюється зі світлом і сонцем” 

“який є символом краси і гармонії” 

“символізує працю і достаток” 

“той, що є атрибутом української культури” 

 

 

Додаток Б. 11 

Концепт “жито” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

Жито “те, що символізує життя” 

“яке усвідомлюється як сакральне поняття” 

“є символом заможності і плодючості” 

“те, що виступає оберегом” 

“символізує щасливе подружнє життя” 

“те, яке має лікувальні властивості” 
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Додаток Б. 12 

Концепт “очерет” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

очерет “той, що росте біля води, на болоті” 

“який асоціюється з нечистою силою” 

“є локусом для чортів” 

“той, що символізує страждання” 

“який є слабким і беззахисним” 

“той, що усвідомлюється як сакральний символ” 

“який разом з осокою уособлює подружню пару” 

 

 

Додаток Б. 13 

Концепт “берест” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

берест 

в’яз 

карагач 

“той, що є сакральним деревом” 

“високим та міцним” 

“символізує гідність, достоїнство” 

“який уособлює силу та опір” 
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Додаток Б. 14 

Концепт “бур’ян” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

бур’ян 

плевели 

хопта 

лабуз 

лабузиння 

“той, що асоціюється з безгосподарністю” 

“символізує запустіння, занедбаність” 

“виступає символом людей, що завдають кривди іншим” 

“який уособлює все вороже і шкідливе для людини” 

“до якого уподібнюється неграмотна людина” 

“той, що може бути корисним (як корм для худоби, як 

лікувальний засіб, як оберіг тощо)” 

 

 

Додаток Б. 15 

Концепт “кульбаба” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

кульбаба 

молочай 

подуйчики 

сліпота 

“та, що є сакральною рослиною” 

“яка має лікувальні властивості” 

“та, що вирізняється жовтим кольором” 

“яка характеризується магічною силою” 

“асоціюється із сонцем” 
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Додаток Б. 16 

Концепт “будяк” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

будяк, бодяк 

чортополох 

чортогон 

колючка, татарник 

дідовник 

страхополох  

“той, що асоціюється з безгосподарністю” 

“служить оберегом” 

“асоціюється з гріхом і злом” 

“символізує непридатність” 

“є локусом для нечистої сили” 

“той, з яким треба боротися” 

“небезпечний для людини” 

 

 

Додаток Б. 17 

Концепт “буряк” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

буряк “той, що є важливою технічною культурою для українців” 

“корисний для людей і тварин” 

“який має лікувальні властивості” 

“пов’язаний з народними звичаями” 

“той, що асоціюється з дівчиною” 
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Додаток Б. 18 

Концепт “кавун” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

кавун “той, що має великі соковиті плоди, поживні для людей і 

тварин” 

“який росте на баштані” 

“той, що асоціюється з народною дитячою грою” 
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Додаток В 

Моделювання релевантних для праці фрагментів концептосфери “фауна” в 

українській етнічній картині світу 

 
 

 



284 

 

 

Додаток Г. 1 

Мовна об’єктивація фаунонімічних концептів в етнічній картині світу українців 

Концепт “кінь”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

кінь 

коняка  

комонь  

конисько  

шкапа  

шкінька  

стадник  

драбант  

“той, що є священною твариною, яка оберігає від зла” 

“символізує силу, міць, витривалість” 

“який асоціюється з козацтвом” 

“є атрибутом замовлянь у слов’ян” 

“символом багатства і могутності” 

“той, що уособлює прагнення до волі, свободи” 

“асоціюється з вірним, відданим другом”  

“той, що добре виконує свою роботу, працьовитий, 

витривалий” 

“який є атрибутом вищих богів та святих і водночас 

хтонічною істотою, пов’язаною з культом родючості й 

смертю” 
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Додаток Г. 2 

Концепт “корова” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

корова, корівка 

корівонька 

корівочка  

коровиця, миня 

корівчина, коровина 

телиця 

ялівка, ялівчина  

нетель 

“та, що символізує материнство” 

“є символом достатку, благополуччя” 

“асоціюється з годувальницею” 

“та, про яку дбають, яку оберігають” 

“яка підвладна дії нечистої сили” 

“є об’єктом народних обрядів і магічних питуалів” 

*“та, що асоціюється з незграбною, неповороткою 

жінкою” 

 

 

Додаток Г. 3 

Концепт “собака”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

собака 

куций 

собача 

цуценя 

щеня 

пес 

 

“той, що є медіатором між світами” 

“пов’язаний із нечистою силою” 

“той, що є справжнім другом – вірним, надійним” 

“який охороняє дім, допомагає на полюванні” 

“той, що уособлює брехливість” 

“символізує зло і жорстокість” 

“якого слід остерігатися” 

“той, що символізує нещирість, прислужництво” 

*“той, що асоціюється із собакою” 
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Додаток Г. 4 

Концепт “вовк” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

вовк 

сіроманець 

сірий 

“той, що є породженням зла, творінням Сатани”  

“символізує жорстокість, кровожерливість”  

“який є ворожим і небезпечним для людини” 

*“той, що асоціюється з лихою людиною” 

“символізує невдячність” 

“той, що є хитрим і підступним” 

“спритним і винахідливим” 

 

 

Додаток Г. 5 

Концепт “лис”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

лис (лисиця, лисеня) “той, що є хитрим і лукавим” 

“підступним і небезпечним” 

“пожадливим і ненаситним” 

“спритним і відважним” 

“який втілює вогненну символіку” 

“уособлює нечисту силу” 

“який разом із лисицею є дбайливими батьками” 

*“той, що асоціюється з хитрою, лицемірною людиною” 
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Додаток Г. 6 

Концепт “лелека”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

лелека (лелек, 

лелька) 

чорногуз 

бусел 

бузько 

гайстер 

бущель 

жабоїд 

боцян (боцюн) 

дзьобун 

“який має характерну зовнішність і поведінку” 

“оберігає від зла” 

“той, що знищує гадів і жаб” 

“той, що гніздиться поблизу осель добрих людей” 

“приносить щастя і затишок у дім” 

“символізує прихід весни, оновлення природи” 

“той, що виступає провісником нового життя, приплоду, 

врожаю”  

“символізує далеку дорогу” 

“асоціюється з Божою птицею, яку гріх убивати” 

“є символом медитації і споглядання” 

“медіатором між поколіннями” 

*“який разом із лелькою нагадує подружню пару” 
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Додаток Г. 7 

Концепт “зозуля”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

зозуля 

зозулиця 

зозулька 

зозуленька 

зигзиця 

“асоціюється з матір’ю, котра покинула своїх дітей, 

вічною вдовицею або невдячною дочкою” 

“та, що визначає вік”  

“символізує розлуку” 

“асоціюється з горем і смутком” 

“та, що подає надію” 

“виступає провісницею долі” 

“та, що має характерну зовнішність” 

 

 

Додаток Г. 8 

Концепт “ворона” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

ворона (ворон) “та, що характеризується чорним кольором та зловісним 

криком” 

“яка асоціюється зі смертю та нечистою силою” 

“символізує самотність” 

“уособлює первісну мудрість” 

“та, що є зажерливою та невдячною” 

“яка любить пліткувати” 

“із вчинків якої насміхаються” 

“та, що уособлює щось дурне, погане, недобре” 
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Додаток Г. 9 

Концепт “сорока” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

сорока “яка характеризується специфічною поведінкою 

(асоціюється із шумом, гамором, любить яскраві предмети 

тощо)” 

“має прикметну зовнішність” 

“спостережлива, допитлива” 

“злодійкувата” 

“та, що має демонічну природу” 

“символізує пліткарство, розпусту” 

“опудало якої служить оберегом” 

*“та, що асоціюється з балакучою жінкою” 

 

 

Додаток Г. 10 

Концепт “голуб”  

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

голуб (голубка) “той, що є символом Святого Духа” 

“який брав участь у творенні світу” 

“той, що символізує мир” 

“втілює чистоту, непорочність, жертовність” 

“є уособленням ніжності, вірності” 

*“той, що разом із голубкою нагадує закохану пару” 
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Додаток Г. 11 

Концепт “заєць” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

заєць 

вухань  

куций  

куцохвостий  

косоокий  

сплюх  

“той, що уособлює боягузтво” 

“символізує плодючість і хтивість” 

“який пов’язаний із нечистою силою” 

“має характерну зовнішність” 

“асоціюється із приходом зими” 

“є прудким і кмітливим” 

 

 

Додаток Г. 12 

Концепт “одуд” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

одуд 

вудвуд, вудко 

худко, худотут 

одітут 

смердюха, смердюх 

воняк 

гидко  

“той, що має характерну зовнішність” 

“є нечистим птахом” 

“якого необхідно уникати” 

“той, що асоціюється із неприємним запахом” 

“є провісником смерті” 

“з яким пов’язані народні прикмети” 

“який турбується про близьких” 
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Додаток Г. 13 

Концепт “качка” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

качка, качур (качки) 

крячка, маґерка  

вутя, вутка  

тася, таська  

свищ, свіязь 

чернь, чернюк  

крижень, крижак  

кряква  

чирка, чирак  

шилохвіст 

шелихвіст  

“та, що є первовічним птахом” 

“яка символізує забарність, несилу” 

“має характерну зовнішність” 

“виступає символом домосідства” 

“яка асоціюється з нареченою, а селезень – із женихом, 

парубком” 

“та, що уособлює водну стихію” 

“за поведінкою якої можна визначати погоду” 

“яка разом із качуром символізує союз закоханих, 

вірність, взаємоповагу” 

 

 

 

Додаток Г. 14 

Концепт “гуси” 

Вербалізатори 

концепту 

Основні концептуальні смисли в структурі концепту в 

українській лінгвокультурі 

гуси (гуска, гусак) “ті, що є сакральними, жертовними птахами” 

“які є провісниками весни і тепла” 

“виступають символом сімейного затишку, любові, 

вірності” 

“є уважними і пильними” 

“за поведінкою яких визначають погоду” 

“ті, що є атрибутом у дівочих ворожіннях” 

“ті, що асоціюються з нечистою силою (відьмою, 

водяником)” 

 *“ті, що уособлюють наречених на весіллі” 



292 

 

 

Додаток Д 

Моделювання концептосфери “флора” у прозових творах для дітей Є. Гуцала 
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Додаток Е. 1 

Мовна об’єктивація флористичних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу Є. Гуцала 

Концепт “дуб”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

дуб 

деревце (дерево) 

син 

дитина 

“той, що є довговічним” +  

“який приваблює тварин”  + 

“є медіатором між світами” +  

“той, що є свідком історії” +  

“є стійким і незламним” +  

“міцним і величним” +  

“той, що відчуває себе самотнім”  + 

“розуміє мову звірів, птахів”  + 

“є щирим і гостинним товаришем”  + 

“який хоче стати птахом”  + 

“той, що багато знає”  + 

“розуміє навколишній світ і від того отримує 

задоволення” 
 + 

“той, що вміє передбачати майбутнє”  + 

“той, що є лякливим”  + 

“немічним”  + 

“таємничим і загрозливим”  + 

*“той, що асоціюється з юнаком, сином” +  

“той, що здатний на співчуття та допомогу”  + 

“який вірить у зозулине гадання”  + 

“по-житейськи мудрий”  + 

“спокійний і врівноважений”  + 

Тут і далі:  

ЕКС – етнокультурні концептуальні смисли та ті, що з ними корелюють 

ІКС – індивідуально-авторські концептуальні смисли 

* – позначаємо концептуальні смисли, представлені в позиції зіставлення 
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Додаток Е. 2 

Концепт “яблуня”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

яблуня (яблуні) 

дерево 

антонівка  

папіровка  

яблуко (яблука) 

“та, що викликає страх”  + 

“яка асоціюється із чимось загадковим” +  

“та, що має душу”  + 

“яка символізує гармонію людини з 

природою” 
+  

“та, що залишається непізнаною”  + 

“є близькою, біля якої завжди добре 

почуваєшся” 
+  

“та, що притягує до себе”  + 

“пробуджує емоції”  + 

“яка робить людей добрішими”  + 

*“плоди якої нагадують воскові святощі”  + 

*“ті, що асоціюються із жаринами”  + 

*“які схожі на сонце”  + 

“та, що символізує жаль, досаду з приводу 

розлуки” 
 + 

“яка уособлює кінець життєвого циклу”  + 

“та, що асоціюється з дитинством”  + 

 



295 

 

 

Додаток Е. 3 

Концепт “груша” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

груша  

дерево 

груша-гниличка  

 

“та, що символізує життя (відродження 

природи весною, урожай восени)” 
+  

“яка асоціюється зі смертю” +  

“та, що приваблює птахів і людей”  + 

“та, що є самотньою”  + 

“огрядною”  + 

*“яка схожа на велетня”  + 

“та, що асоціюються з дитинством”  + 

*“плоди якої нагадують “відсвіти” жар-птиці”  + 

“яка уособлює силу і велич”  + 

“та, що рясно плодоносить” +  

“велична, споконвічна” +  
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Додаток Е. 4 

Концепт “калина”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

калина 

кущ 

калиновий штур-

пак 

деревце 

 

кетяги ягід 

сузір’я кетягів 

калинові кришта-

лики 

червоні зорі 

 

калинові зарості 

калиновий гай 

калиновий розділ 

калиновий полон 

 

“та, що є атрибутом українства” +  

“та, що символізує вічність, постійність” +  

“яка оберігає, рятує від смерті” +  

“та, що представлена у весільному обряді” +  

“та, що є цілющим лікувальним засобом” +  

“та, що викликає трепетне ставлення, яку 

боготворять” 
+  

“та, що асоціюється із чимось містичним” +  

“з якою пов’язано багато легенд, переказів” +  

“та, ягоди якої піднімають настрій, дають 

відчуття радості” 
+  

“приваблюють своїм яскравим червоним 

кольором” 
+  

“та, на яку з нетерпінням чекають діти”  + 

“ягоди якої смакують і людям, і птахам”  + 

“за яку готові йти на випробування”  + 

“та, яку не можна забути, спомини про яку 

зігрівають душу” 
 + 

“та, що навіває смуток” +  

*“та, що асоціюється з дівчиною” +  

*“та, що подібна до полум’я” +  

*“ягоди якої схожі на кришталики”  + 

*“нагадують червоні зорі або сузір’я”  + 

*“полум’яніють, як жар” +  

*“схожі на кров” +  

*“та, що асоціюється з дорогою річчю”  + 

*“та, що корелює зі світлом, вогнем” +  

*“яка схожа на відблиск сонячного проміння”  + 
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Додаток Е. 5 

Концепт “соняшник” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

соняшник 

(соняшники) 

сонях 

квітка 

кобза 

світильник 

вогненна куля 

дивовижа 

 

“ті, що приваблюють своєю красою” +  

“символізують достаток” +  

“той, що є атрибутом українства” +  

“той, що символізує спокій, умиротворення” +  

“той, що уособлює любов” +  

“асоціюється із чимось дорогим, рідним” +  

“той, що підвладний сонцю” +  

“той, що є втіленням щирості, мудрості, 

допитливості” 
 + 

“незрозумілим, загадковим”  + 

“веселим, уважним і доброзичливим”  + 

“той, що окрилює, дарує натхнення”  + 

*“ті, що уподібнюються до кобз”  + 

*“які нагадують вогненні кулі” +  

*“ті, що схожі на диво”  + 

*“хлопець, як соняшник”  + 

*“рід (родина), як у соняшника”  + 

*“любов, наче соняшник”  + 

*“обличчя людини, ніби соняшник”  + 
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Додаток Е. 6 

Концепт “жито” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

жито “те, що проростає з пісень птахів”  + 

“яке символізує життя” +  

“те, що залежить від волі Бога” +  

“є сакральним поняттям, важливим для 

людини” 
+  

“те, що навіює спогади про рідне село, матір”  + 

“яке може заповнити собою увесь світ”  + 

“те, що хвилює, збуджує уяву”  + 

“з яким асоціюється жайворонкова пісня”  + 

“те, що має п’янкий запах”  + 

“яке символізує гармонію в природі”  + 

“є символом плодючості і достатку” +  

*“яке уподібнюється до води”  + 
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Додаток Е. 7 

Концепт “мак”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

мак (маки) 

тичинки макових 

квіток  

макове насіння 

(зерня) 

“той, що є символом чистоти, непорочності, 

цнотливості” 
+  

“ті, що з’являються у спогадах” +  

*“діти, як маків цвіт”  + 

*“дитинство, як велика квітка маку”  + 

*“маки, як життя”  + 

*“життя, як цвітіння маків”  + 

*“дівчинка, її вбрання, що асоціюються з 

квіткою маку” 
+  

*“вії, як тичинки макової пелюстки”  + 

*“дощ, мов макове насіння”  + 

*“ті, що нагадують зітхання землі”  + 

*“схожі на подих ранку”  + 

 

Додаток Е. 8 

Концепт “бур’ян” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

бур’ян “той, що символізує запустіння” +  

“який швидко розповсюджується” +  

“небезпечний для людини” +  

*“неграмотна дитина, як бур’ян” +  

“який споживають тварини” +  

“який використовують люди” +  

“той, що є пристанищем для звірів”  + 

“служить орієнтиром для сліпих людей”  + 

“той, що міцно тримається на землі”  + 
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Додаток Ж 

Моделювання концептосфери “фауна” у прозових творах для дітей Є. Гуцала 
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Додаток З. 1 

Мовна об’єктивація фаунонімічних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу Є. Гуцала 

Концепт “кінь” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

кінь (коні)  

табун 

конячина  

лошак  

чалий 

карий  

гнідий  

Дикий 

ірод 

грім 

орда  

“той, що працює на людей” +  

“про якого піклуються”  + 

“той, що має крутий норов” +  

“свободолюбивий, незалежний” +  

*“який подібний до грому”  + 

“той, що є розумним, іронічним, хитрим”  + 

“той, що подобається дітям”  + 

“той (ті), що привертає до себе увагу, 

викликає інтерес” 
 + 

“на якому можна покататися”  + 

“чию мову хочеться розуміти”  + 

“той, що асоціюється з найбільшою втіхою, 

радістю” 
 + 

“який живе в дитячих мріях”  + 

“той, що уособлює гармонію”  + 

“який викликає сильні емоції”  + 
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Додаток З. 2 

Концепт “корова”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

корова (корови) 

корівчина  

череда 

Лиска  

Сорока  

Ластівка 

Красуня 

Ряба  

рідна душа 

молочниця  

годувальниця 

 

*“та, що усвідомлюється як член родини – 

рідна душа” 
 + 

“та, що символізує добробут” +  

“є годувальницею” +  

“та, що дорого коштує”  + 

“про яку мріють”  + 

“дбають і піклуються” +  

“та, що викликає заздрість”  + 

“яку можуть наврочити, відібрати в неї 

молоко” 
 + 

“за якою сумують”  +  

“смерть, якої асоціюється з великим горем”  + 

*“втрата якої уподібнюється до втрати батька 

чи матері” 
+  

“та, що символізує материнство” +  

“яка характеризується спокійною, сумирною 

вдачею” 
 + 

“та (ті), що привертає увагу, викликає 

захоплення” 
 + 

“яка асоціюється з гармонією”  + 

теля, телятко  

теличка  

сестричка  

дитина 

мара 

“те, що є малим” +  

“недосвідченим” +  

“те, що викликає співчуття”  + 

“якому часто загрожує небезпека” 
 + 
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Додаток З. 3 

Концепт “лис”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

лис “той, що символізує жорстокість, 

пожадливість і ненаситність” 
+  

“який дбає про своїх дітей” +  

“якого слухають лисенята”  + 

“той, що є спокійним, упевненим у своїх 

діях” 
 + 

“грізним і небезпечним” +  

“мудрим і врівноваженим”  + 

лисиця 

хижак  

переслідувачка  

стара знайома 

матір 

матір-лисиця 

“та, що є небезпечною, підступною” +  

“яка є дбайливою матір’ю для лисенят” +  

“та, яку важко перехитрити” +  

“та, що полює на зайців, позбавляючи їх 

спокою” 
+  

“та, що має характерну зовнішність” +  

“та, що викликає страх” +  

“яка привертає увагу дітей”  + 

“та, що остерігається людей”  + 

“та, що викликає захоплення”  + 

“яка живе в норі” +  

*“та, що асоціюється з полум’ям” +  

лисеня (лисенята) 

звіря (звірята) 

виводок 

брати  

сестри 

“ті, що нагадують дітей (безтурботні, 

відважні, хитрі, винахідливі)” 
 + 

*“які схожі на вервечку”  + 

*“асоціюються з подарунком”   + 

“те, що є найбільшою втіхою для дітей”  + 

“яке також символізує дітей, тягнеться до 

них” 
 + 
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подарунок  

вервечка  

хитрий злодюжка  

голодний малень-

кий пройдисвіт 

непроханий гість  

пухнастий рудько 

знайомий хитру-

нець 

“ті, що захоплюють своєю грою риб, птахів і 

квіти” 
 + 

“те, про яке дбає дитина”  + 

“яке любить рибу” +  

“те (ті), що є беззахисним, неагресивним”  + 

“відважним і кмітливим”  + 

*“ті, що асоціюються з пам’яттю”  + 

“ті, яких хочуть упіймати”  + 

“яких намагаються врятувати”  + 

*“ті, що схожі на доглянутих собачат”  + 

*“які нагадують краплини жовтого срібла”  + 
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Додаток З. 4 

Концепт “заєць” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

заєць (зайці) 

зайча (зайчата) 

вухатий  

довговухий  

сірий  

здобич 

переслідуваний  

дрібнота 

зухвалець 

 

“той, що всього боїться” +  

“який взимку міняє колір” +  

*“той, що асоціюється зі здобиччю”  + 

*“який за розміром уподібнюється до 

дрібноти” 
 + 

*“той, що поводиться, як зухвала людина”  + 

“той, що заздрить мишам, мухам, мурахам, 

ховрахам” 
 + 

“який спить із нашорошеними вухами і 

відкритими очима” 
+  

“який має характерну зовнішність” +  

*“той, що схожий на клубок брудного 

ганчір’я” 
 + 

“той, що має почуття гідності, відважний”  + 

“який вміє швидко бігати і заплутувати сліди” +  

“той, що легко може втекти від лисиці або 

вирватися з рук мисливця” 
+  

“є хитрим і винахідливим”  + 

“той, що нікого не боїться: ні собак, ні дітей, 

ані лисиці чи вовка” 
 + 

“який тягнеться до людей”  + 

“той, що реагує на прихід зими” +  

“який любить різні пори року”  + 
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Додаток З. 5 

Концепт “лелека”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

лелека (лелеки) 

птиця 

птах (птахи) 

чорногуз  

бузько  

боцюн  

цибатий  

повітроплавець  

господар  

пришелепкуватий 

 

лелечиха  

лелька  

лелек  

лелеченя  

пташенята  

діти  

 

лелечий ключ  

лелеча хмара 

побратими 

“ті, що живуть поблизу людей” +  

“які завжди повертаються до своїх гнізд” +  

“ті, локусом яких є рідна земля”  +  

*“для яких село, як одне велетенське гніздо”  + 

“ті, що є медіатором між поколіннями” +  

“ті, що живуть парами, символізуючи 

родину” 
+  

“які оберігають свої гнізда”  + 

“ті, що живуть у дивовижному світі й знають 

те, що не відає людина” 
+  

“ті, що ловлять жаб” +  

“які дбають про лелеченят, висиджують, 

годують, охороняють, навчають літати” 
 + 

“які символізують щастя, вселяють спокій” +  

*“той, що асоціюється з господарем”  + 

“ті, що приносять немовлят” +  

“які вирізняються своєю зовнішністю і 

поведінкою” 
+  

“ті, що привертають увагу дітей”  + 

“які подобаються, захоплюють дух і 

бентежать душу” 
 + 

“ті, що й літають якось по-особливому”  + 

*“дитина під час гри, як лелека (бузько)”  + 

“той, що є другом і порадником дитини”  + 

“той, що страждає від самотності, 

приблудний, старий” 
 + 

“ті, що викликають тривогу”  + 

“готові до самопожертви”  + 

“в душі яких поселилася туга”  + 
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Додаток З. 6 

Концепт “зозуля”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

зозуля (зозулі) 

пташка  

паразитка  

переселенці 

пташка-

віщувальниця 

зозуля-чародійка  

 

 

“та, що має характерну зовнішність” +  

*“яка уподібнюється до паразитки”  + 

*“ті, що асоціюються з переселенцями”  + 

“та, що пророкує вік людині” +  

“передбачає майбутнє” +  

“та, що визначає вік, пророкує долю не лише 

людям, а й рослинам” 
 + 

“та, в чиє пророцтво вірять”  + 

“у якої просять довгих років життя” +  

“та, від якої чекають гарної звістки” +  

“яка може змінити світ” +  

“та, що викликає зацікавлення у дитини”  + 

*“з якою дитина асоціює себе”  + 

*“ті, що уподібнюються до брехливих 

знахарів” 
 + 

“та, що підкидає яйця в чужі гнізда” +  

“яка не хоче висиджувати своїх пташенят” +  
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Додаток З. 7 

Концепт “одуд”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

одуд 

удод 

птаха  

пташка  

друг  

помічник  

 

“той, що дуже подобається дитині”  + 

“який дає відчуття задоволення”  + 

“той, що є другом дитини”   + 

“з яким разом вчать уроки”   + 

*“той, що асоціюється з учителем”  + 

“той, за якого хвилюються, переживають”   + 

“якому хочуть допомогти”   + 

“намагаються не сердити, а навпаки, 

задобрити”  
 + 

*“дитина, що асоціюється з одудом”  + 

“той, якому погано в неволі”  + 

“який тужить за лісом”   + 

“той, що має характерний зовнішній вигляд” +  

*“який подібний до жар-птиці”   + 

*“чуб якого схожий на хвіст індика”  + 
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Додаток З. 8 

Концепт “качка”  

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

качка  

качки  

качечка 

крячка 

розумниця 

невісточка 

табунець 

зграя  

перната дичина  

сім’я 

“ті, що є первовічними птахами” +  

“ті, які мають характерну зовнішність” +  

“та, що є об’єктом загравань з боку качурів” +  

“яка виявляє інтерес до селезнів”  + 

“та, що є прагматичною: думає про майбутнє”  + 

“котра є дбайливою, самовідданою матір’ю”  + 

“та, що є смачною поживою для людей” +  

качур  

селезень  

качур-селезень  

крижень  

норець 

“ті, що уподібнюються до хлопців 

(парубкують, залицяються)” 
+  

“між якими існує конкуренція”  + 

“які хочуть привернути до себе увагу (голосно 

кричать, співають, навіть б’ються)” 
+  

каченята  

виводок  

діти  

дрібнота 

дрібненькі клу-

бочки 

“ті, що є беззахисними” +  

“збентеженими, стомленими і переляканими”  + 

“залежними від злої волі дитини”  + 

“ті, за життя яких дитина готова боротися”  + 

*“ті, що асоціюються з дрібнотою”  + 

*“які схожі на дрібненькі клубочки”  + 
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Додаток К 

Моделювання концептосфери “флора” у прозових творах М. Вінграновського 
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Додаток Л. 1 

Мовна об’єктивація флористичних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу М. Вінграновського 

 

Концепт “дуб” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС  КСГ 

дуб (дуби) 

прадуб 

дерево 

“той, що є міцним, який твердо стоїть на 

землі” 
+  + 

“величний і прадавній” +  + 

“ті, що визначають просторові межі”  +  

“які органічно вписуються в дійсність”  +  

“ті, на яких живуть птахи”  + + 

“листям яких годують тварин”  +  

“деревину яких використовують люди”  +  

“ті, що славляться своєю деревиною”  +  

*“людина, яка уподібнюється до дуба”  +  

“той, що уособлює тривогу, неспокій”  +  

“який викликає зацікавлення у дітей”  +  

 

КСГ – концептуальні смисли, що корелюють з подібними у творах для дітей Є. Гуцала 
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Додаток Л. 2 

Концепт “берест” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

берест *“хлопець, що асоціюється з берестом”  + 

*“берест як символ сина”  + 

“той, що розчинився в природі”  + 

“той, якого люблять птахи”  + 

“той, що є локусом для птахів, вітру, снігу 

тощо” 
 + 

“є міцним, розкішним” +  

“який радіє народженню нового життя”  + 

“той, біля якого люблять гратися діти”  + 

“той, що асоціюється з рідним краєм”  + 

“який здатний відчувати біль”  + 

“самотній”  + 

“той, що не втратив душі”   + 

“який не втрачає надії”  + 

“той, що асоціюється зі смертю”  + 
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Додаток Л. 3 

Концепт “груша” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС КСГ 

груша 

груша-дичка 

груша-ладанка  

гнилиця 

глива 

дуля 

груша-

картоплянка 

сагачка  

бабин знак 

Сива 

“та, що виростає сама”  +  

“чиї плоди пахнуть медом”  +  

“та, плоди якої зберігаються довго”  +  

“плоди якої є гливкими”  +  

“яка має дуже ситні плоди”  +  

“та, що пізно дозріває”  +  

“плоди якої достигають у другій 

половині літа” 
 +  

“та, що символізує відродження 

природи” 
+  + 

“вічна, споконвічна” +  + 

“яка виступає медіатором між 

поколіннями” 
+   

“та, що є локусом для тварин і птахів”  +  

“об’єктом, який приваблює людей”  + + 

“та, що є пристанищем для нечистої 

сили” 
+   

“та, що є знаком відьми” +   

“наділена надприродними 

властивостями” 
+   

“яка уособлює щось загадкове, 

загрозливе” 
+   

“та, що росте в садибах українців”  +   

“про яку дбають”  +   

“та, що викликає емоції”   +  

“навіює спогади”   +  

“яку бачать у сні”   +  

*“та, що колюча, як мороз”  +  

“яка є дуже високою”  +  
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Додаток Л. 4 

Концепт “очерет” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

очерет  

очеретина  

волоть (волоття) 

очеретяні нетро-

щі 

качалочки 

 

“той, що росте поблизу водойм” +  

“який стає в пригоді людям і звірам”  + 

“той (та), що рятує від смерті”  + 

“той, що асоціюється з невідомим, вселяє 

відчуття тривоги” 
+  

“якого хочуть позбутися”  + 

“той, що підвладний вітру”  + 

“який впливає на воду”  + 

*“губи корови, як качалочки очерету”  + 

*“шия гусака, як очеретяне стебло”  + 

“той, що вирізняється своїм зовнішнім 

виглядом” 
 + 

 

 

Додаток Л. 5 

Концепт “кульбаба” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

кульбаба 

(кульбаби) 

кульбабка 

(кульбабки) 

дурненька  

жовтенька 

 

“та, що росте в “нечистих” місцях”  + 

“яка символізує розлуку”  + 

“та, якою ласують тварини і комахи” +  

“та, що має жовтий колір, п’янкий запах” +  

*“яка асоціюється із сонцем” +  

*“бокали з пивом, як кульбаби”  + 

“ті, то мають магічну силу” +  

“які вражають дитячу уяву”  + 
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Додаток Л. 6 

Концепт “будяк” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

будяк (будяки) 

будячиння 

малиновий мед 

будяк-цар 

будякове військо  

будякова темнота 

“ті, що ростуть самі” +  

“які глушать інші рослини”  + 

“яких треба позбуватися” +  

“ті, в яких люблять гратися діти”  + 

“котрі служать пристанищем для птахів і 

звірів” 
 + 

“той, що приваблює своїм цвітом і запахом”   + 

“той, що асоціюється з небезпекою” +  

“ті, що є високими і міцними”  + 

“який є старим, одиноким, самотнім”  + 

*“той, що асоціюється із сиротою”  + 

“ті, що залежать від вітру, води”  + 

“ті, що лякають, вселяють страх” +  

*“той, що своєю головою схожий до 

соняшника” 
 + 

*“цвіт якого нагадує кров”  + 

*“той, що небезпечний, як батіг для коня”  + 

*“дерева, що уподібнюються до будяків”  + 
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Додаток Л. 7 

Концепт “буряк” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

буряк (буряки) 

бурячок 

бурячище  

буряк-лев 

 

бурякові купи 

бурякове поле 

сірі піраміди бу-

ряків 

 

“ті, що є важливою технічною культурою, 

вирощування якої забирає багато часу” 
+  

“ті, що дають добрий урожай” +  

“збирання яких потребує чимало зусиль”  + 

“ті, що є корисними для людей і тварин” +  

“ті, з яких роблять цукор”  +  

“виготовляють напої” +  

“з яких готують смачні страви” +  

“ті, що є кормом для тварин”  +  

“які асоціюються з винагородою і 

покаранням” 
 + 

“той, на честь якого придумали свято”  + 

“якого пошановують маршем, звеличують у 

піснях”  
 + 

“іменем якого називають сільський ансамбль”  + 

“той, що найкращий, бо свій, рідний”  + 

“є солодким і смачним”  + 

*“той, що є дуже великим, як чотири кулаки”  + 

*“твердим, як акацієва кора”   + 

*“солодким, як мед”  + 

*“ті, що нагадують град”  + 

*“який схожий на гривастого лева”  + 

*“на якого подібна людина”  + 
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Додаток Л. 8 

Концепт “кавун” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

кавун (кавуни) 

кавунчик (кавунці) 

кавуняра 

кавуниця 

голуб  

рябий лежацюра 

кавунець-туманець 

“той, що росте в бур’янах”  + 

“характеризується великими розмірами” +  

“який транспортують далеко за межі 

України” 
 + 

“той, що має характерне забарвлення”  + 

“який смакує тваринам, комахам і людям” +  

“той, що вселяє неабиякий апетит”  + 

“які ростуть на баштані” +  

“той, що дарує відчуття щастя”  + 

“викликає несподівані асоціації”  + 

“ті, що їх треба охороняти”  + 

“якими винагороджують”  + 

*“ті, що всередині схожі на жар”  + 

*“дитина з головою, подібною до кавунця-

туманця” 
 + 
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Додаток М 

Моделювання концептосфери “фауна” у прозових творах для дітей 

М. Вінграновського 
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Додаток Н. 1 

Мовна об’єктивація фаунонімічних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу М. Вінграновського 

 

Концепт “кінь” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС КСГ 

кінь (коні) 

Гивор  

Уран  

Сивко  

Мухач  

Валентин 

Волга 

офіцер  

божевільний
 
 

білокопитний 

красень 

істота жива 

сивий товариш  

старе стерво 

коні-коняги  

конячки 

військо  

кіннота  

товариство 

“той, що наділений надприродною 

силою”  +   

“сміливий, спритний, винахідливий” +   

“вірний товариш козака, готовий 

прийти на допомогу” 
+   

“той, що асоціюється з козацтвом” +   

“якого можна програти в карти”  +  

“той, що є важливим для господаря ”  +  

“який може жити в місті”  +  

“той, що викликає захоплення у 

дитини”  
 + + 

“на якому хочеться покататися”  + + 

 “той, що асоціюється з дитинством”  +  

“той, що має прикметну зовнішність” +   

“хитрий, навчений, смирний і под.”  +  

“який характеризується за віковою 

ознакою” 
 +  

“той (ті), що є чиїмось (мій, свій, 

колгоспні, радгоспні тощо)” 
 +  

*“той, що малий, як горобець”  +  

*“злий, як собака”  +  

*“схожий на німецького офіцера”   +  

*“подібний до всіх чортів”  +  

*“люди, тварини, що поводяться, як 

коні” 
 +  

*“той, що є швидким і надійним, як  +  
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метро” 

“який уособлює розлуку”  +  

лошичка 

Манюня 

моя маленька 

манюнечка 

сліпуча сферична 

куля  

біжуче полум’я  

блискавка-куля-

вибух-Манюня  

 

“та, що є вірним, надійним товаришем” +   

“терпелива, витривала”  +   

“та, що відчуває себе щасливою, бо 

потрібна людям” 
 +  

“яка допомагає втілити мрію”   +  

“з якою приємно проводити час”   +  

“та, що має душу”   +  

“яка бачить сни”  +  

“та, що асоціюється з дбайливою 

матір’ю” 
 +  

“та, предків якої приручили давно і 

надовго” 
+ +  

“про яку дбають, яку жаліють, 

захищають” 
 + + 

“та, що зачаровує”  + + 

*“та, що нагадує блискавку, кулю”   +  

*“яка асоціюється зі сліпучим 

полум’ям” 
 +  

*“гарна, ніби вилита з міді”  +  

“та, що асоціюється із циганами” +   

“яка перебуває в гармонії з природою”  + + 

лошатко 

коник 

Орлик 

дитина 

синочок  

коник-хлопчик 

“те, що почувається безпечно поряд із 

матір’ю” 
 +  

“веселе, безтурботне”   +  

“цікаве, допитливе”  +  

“яке хоче якнайшвидше стати 

дорослим”  
 +  

“те, що нагадує дитину”  +  
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Додаток Н. 2 

Концепт “корова” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС КСГ 

корова (корови) 

корівка (корівки) 

сименталка  

біленька  

руденьке  

Маня  

Первінка  

череда 

мама 

 

“та, що дає молоко, є годувальницею”  +  + 

“яка робить дитину щасливою”   +  

“та, про яку дбають, піклуються, яку 

оберігають” 
+  + 

“та, що підвладна впливу людей, 

наділених надприродною силою” 
+  + 

“яка є об’єктом ворожіння” +   

“та, надої якої залежать від зелених 

окуляр” 
 +  

“та, що є смирною, слухняною” +  + 

“яка потребує захисту”  +   

“та, що є заповітною мрією дитини”  +  

“яка дорого коштує”  +  

“та, що подобається”   + + 

“яка викликає співчуття”  +  

“та, що вирізняється своєю незвичною 

зовнішністю”   +  

“та, що символізує гармонію”  + + 

*“яка нагадує матір” +  + 

*“та, що асоціюється з дівчиною” +   

*“молода циганочка, як теличка”  +  

*“жінка, що виглядає жалюгідно, як її 

корова” 
 +  

“та, що багато їсть”  +   

“яка з’являється у видіннях”  +  

телятко  

Бинь-бинь-бинь 

Биньочка 

Бинь 

“те, що викликає хвилювання, 

занепокоєння, співчуття” 
 +  

“доля якого асоціюється із сирітською 

долею дитини”  
 +  
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Додаток Н. 3 

Концепт “собака” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

собака (собаки) 

собацюра 

собачка 

собачня 

собацтво 

собарництво  

фокстер’єри  

капела 

геракли 

козарлюга  

чотириногий мисли-

вець 

здоровило  

приблуда чортова 

цюця 

цуцик  

цюцюньчик 

песьо  

рябенька почвара  

руденький сучий синок  

песики  

гавкунчики  

песиголовці  

барбосики  

собраття  

потомство  

“той, що є великим”  + 

“приблудним”  + 

“зосередженим мисливцем”  + 

“ті, які заважають своїм гавкотом” +  

“той, що асоціюється з нечистою силою” +  

“який охоче служить людям, зокрема 

дитині” 
+  

“охороняє двір, худобу”  +  

“той, що любить свого господаря” +  

“прагне ласки”  +  

“який сповіщає про прихід гостей” +  

“є емоційним, сентиментальним”   + 

“приязним, доброзичливим”  + 

“той, що допомагає мисливцям” +  

“який полює заради їжі” +  

“той, що має добрі відчуття, вправні 

рухи” 
+  

“той, що вселяє страх” +  

*“гавкіт якого нагадує вибух снаряда”  + 

“той, що асоціюється з рідним краєм, 

дитинством” 
 + 

“який навіває спогади”  + 

“характеризується виразною 

зовнішністю” 
 + 

*“той, що схожий на вовка”  + 

*“той, що уподібнюється до святого”  + 

*“який зовнішнім виглядом нагадує 

чорта” 
 + 

*“той, що легкий, як пух чи павутинка”  + 

*“гавкіт якого схожий на звук танка”  + 

*“гармата, як собака на повідку”  + 
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мати 

діти 

синочок  

Нерик 

Геракл  

Султанчик 

Собака 

Вовкодавиха  

*“халабуда, наче собача будка” 

     +          
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Додаток Н. 4 

Концепт “вовк” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

вовк  

Сіроманець 

 

“той, що є кровожерливим, хижим”  +  

“підступним, хитрим” +  

“непідвладним своїм інстинктам”  +  

“той, якого бояться” +  

“той, що не залишає в біді”   + 

“є вірним товаришем дитини”  + 

“якого люблять”   + 

“про якого піклуються”  + 

“стосунки з яким символізують гармонію в 

природі” 
 + 

“той, що асоціюється з вихователем, 

наставником дітей” 
 + 

“той, що емоційно реагує на світ”  + 
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Додаток Н. 5 

Концепт “лелека” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС КСГ 

лелека 

злодій 

лелека-каліка 

 

“той, що селиться поблизу людських 

жител” 
+  + 

“який довіряє людям і чекає від них 

допомоги” 
+   

“той, що має характерну зовнішність і 

поведінку” 
+  + 

“той, що приносить щастя, дає відчуття 

надії” 
+  + 

“який викликає співчуття”  +  

“за яким з інтересом спостерігають діти”  + + 

*“той, що асоціюється зі злодієм”  +  

*“подібний до діда”  +  

*“на якого схожий оператор крана”  +  
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Додаток Н. 6 

Концепт “ворона” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

ворона (ворони) 

ворон 

 

“ті, що є ненаситними, зажерливими” +  

“які видають специфічні звуки” +  

“та, що бездумно виконує якусь дію” +  

“та, що характеризується чорним кольором” +  

“ті, що є спостережливими”  + 

“та, що є сміливою і спритною”   + 

“хитрою і підступною”  + 

“той, що є самотнім” +  

*“ті, що є неповороткими, як ведмеді”  + 

 

 

Додаток Н. 7 

Концепт “сорока” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

сорока 

корінна жителька 

лісосмуги 

сороче плем’я  

сороче кодло  

базарище 

родичі 

сорокопуденята 

“та, що живе в лісосмугах”  + 

“та, що любить за всім спостерігати, 

допитлива, уважна” 
+  

“яка скрізь пхає свого носа (дзьоба)” +  

“та, що любить яскраві предмети” +  

“та, що любить смачно поїсти”  + 

*“яка схожа на рябу латку”  + 

“та, що видає специфічні звуки” +  

“яка цінує тепло і затишок”  + 

“та, що оберігає коней” +  

“яка застерігає від небезпеки”  + 
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Додаток Н. 8 

Концепт “гуси” 

Вербалізатори 

концепту 
Концептуальні смисли ЕКС ІКС 

гуси  

птиця  

табун  

покоління  

гусячий малий на-

род 

“ті, що живуть гуртом” +  

“разом відлітають у вирій” +  

“страждають від самотності”  + 

“ті, яких винищують” +  

“ті, що демонструють почуття 

відповідальності, любові” 
+  

“які є спостережливими, розумними” +  

“ті, що символізують сімейний затишок, 

благополуччя” 
+  

“які дбають про своє потомство” +  

“ті, що асоціюються з приходом весни” +  

*“жінки, що танцюють, як гуси”  + 

гуска 

мама 

баба 

жінка 

“та, що турбується про своє потомство” +  

“розважлива, мудра”   + 

“яка бере на себе відповідальність за інших”  + 

гусак 

тато  

чоловік 

дід-гусак 

 

“той, що є спритним і кмітливим” +  

“який добре орієнтується на місцевості”   + 

“той, що є досконалим”  + 

“якому постійно загрожує небезпека”  + 

“той, що будь-яким способом намагається 

врятуватися” 
 + 

*“чорний, як ніч”  + 

гусеня (гусенята) 

гусенятко 

дурне  

“те, що символізує народження нового 

життя” 
 + 

“яке потребує батьківської любові”  + 

“викликає симпатію і бажання допомогти з 

боку дитини ” 
 + 
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мале 

мізинчик  

жовтеньке тільце 

діти 

сестрички 

брати 

“те, що є беззахисним”  + 

“яке нехтує небезпекою”  + 

*“те, що асоціюється з мізинчиком”  + 

*“дитинство для гусеняти, як рай”  + 

 

 


