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АНОТАЦІЯ 

Микитенко А.В. Моделі семантичного розвитку лексем на позначення 

артефактів у лексичній та фразеологічній системах української, німецької та 

англійської мов. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 ‒ Загальне мовознавство. ‒ Інститут мовознавства імені 

О.О. Потебні Національної академії наук України; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. ‒ Київ, 

2018. 

 

Дисертація присвячена вивченню моделей семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у лексичній і фразеологічній системах української, 

німецької та англійської мов. 

У науковій роботі розглянуто номінацію як багатоаспектне явище та 

складний розумово-мовленнєвий процес та ролі мотивації у ньому, що постійно 

викликає інтерес у вітчизняних та зарубіжних дослідників (М. Ф. Алефіренко, 

Ю. Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, В. В. Виноградов, В. Г. Гак, 

І. О. Голубовська, С. П. Денисова, Л. П. Дядечко, М. Джонсон, С. С. Єрмоленко, 

С. А. Жаботинська, Ю. В. Кравцова, З. Ковечес, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, 

Ю. Л. Мосенкіс, О.О. Селіванова, Г. М. Скляревська, О. С. Снитко, 

О. О. Тараненко, В. М. Телія, Г. А. Уфімцева, Г. М. Яворська та інші).  

Актуальність теми дослідження зумовлена її спрямованістю на системне 

розкриття ще недостатньо вивчених механізмів номінації артефактів як 

результату семантичного розвитку їх переносних значень у лексичній та 

фразеологічній системах української, німецької та англійської мов. Обраний 

напрям дослідження спирається на засади і принципи антропоцентризму, з позиції 

якого стає можливим виявлення як універсальних механізмів фразеологічної та 

лексичної номінації артефактів, так і відмінностей, пов’язаних із історико-

культурними особливостями образного мислення носіїв досліджуваних мов. 
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Для виявлення моделей семантичної транспозиції назв артефактів була 

розроблена ефективна методика, яка дала змогу простежити закономірності та 

відмінності їх побудови у лексичній та фразеологічній системах української, 

німецької та англійської мов. 

Сталі словосполучення з компонентом-назвою артефакту представляють 

вагому частину українських, німецьких та англійських словників. Ключова 

лексема (у нашому випадку лексема на позначення артефакту), яка є компонентом 

сталого виразу, відіграє важливу роль у дослідженні внутрішньої форми 

фразеологізмів. Для здійснення реконструкції того образу, який лежить в основі 

сталого виразу, необхідним є детальне вивчення його мотивації. Залучення до 

аналізу культурного контексту (міфи, звичаї, ритуали, традиції тощо), відомостей 

про історичні події та суспільне життя етносів дало змогу розкрити внутрішню 

форму фразеологізмів. 

Джерелами мотивації переносного значення назв артефактів у 

фразеологічних системах української, німецької та англійської мов є 

екстралінгвістичні фактори, тобто звичаї, традиції, ритуали, історико-суспільні 

джерела, релігійні уявлення тощо. Зафіксовано, що схожості детермінуються 

збігом загальнокультурного буття носіїв української, німецької та англійської 

мов. Разом з тим, різні суспільні погляди, особливості менталітету, звичаї та 

традиції кожного народу стали основою виникнення безаналогових 

фразеологічних одиниць. Появі ідіоматичних зворотів сприяла також професійна 

діяльність людини, зокрема військова та морська справа, де остання була 

представлена лише у німецькій та англійській мовах.  

Властивістю фразеологічних одиниць є їх експресивний характер, що 

виражається у нашаруванні конотацій різного роду. Дослідження стало 

підтвердженням того факту, що більшій частині сталих висловів притаманна 

пейоративна забарвленість, тобто вони виступають носіями негативної оцінки.  

Усі виявлені назви артефактів-компонентів сталих виразів скласифіковано у  

8 тематичних груп: 1) знаряддя праці, інструменти; 2) одяг, його елементи; 3) 

кулінарні вироби, страви, напої; 4) будівлі, споруди та їх елементи; 5) засоби 
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пересування, їх елементи; 6) посуд; 7) предмети меблів та декору; 8) інші штучні 

вироби. 

Механізмами набуття переносного значення усталеними назвами-

артефактами у складі фразеологізмів української, німецької та англійської мов є 

метафоричні та метонімічні транспозиції. Проведений аналіз показав, що 

переосмислення назв артефактів на основі подібності переважає над 

перенесенням за суміжністю, хоча було представлено дві тематичні групи ("Меблі 

та декор", "Одяг та його елементи"), де в аналізованому матеріалі не зафіксовано 

метафоричної транспозиції.   

Здійснений аналіз фразеологізмів з компонентом-назвою артефакту дає 

можливість підсумувати, що вони є стійкими сполученнями з образною 

(експресивною, оцінно-емоційною) семантикою, що мотивуються внутрішньою 

формою найменувань артефактів на основі метафори чи метонімії, що отримають 

різні конотації та відображають світосприйняття українців, німців та англійців, 

їхні релігійні вірування, звичаї та традиції. Сталі висловлення є віддзеркаленням 

культури народу, що робить кожну мову унікальною. 

Установлено дві універсальні моделі семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у трьох мовах ‒ метафоричну та метонімічну.  

Ідентифіковано чотири види метафоричних моделей: 1) "артефакт ‒ 

абстракція", 2) "артефакт ‒ людина", 3) "артефакт ‒ артефакт", 4) "артефакт ‒ 

геометричні фігури", де семантичний розвиток відбувається за векторами: 

"конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ антропометричне", "конкретне ‒ 

конкретне", "конкретне ‒ ритуалізоване" та три види метонімічних моделей, одна 

з яких утворена на основі каузальних відношень "причина ‒ наслідок", а дві 

ґрунтуються на партитивних відношеннях "частина ‒ ціле" та "ціле ‒ частина" 

("вмістилище ‒ вміст"). На відміну від метафоричних моделей остання 

метонімічна модель характерна лише для української та німецької мов. 

Обчислено відсоткові показники співвідношення набуття назвами 

артефактів переносного значення в українській, німецькій та англійській мовах, 

що показують перевагу у кількісному плані метафоричних моделей семантичного 
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розвитку назв-артефактів (укр. 84,7% / нім. 85,6% / англ. 86,3%) над 

метонімічними моделями (укр. 15,3% / нім. 14,4% / англ. 13,7%) у трьох мовах. 

Найбільша кількість переносних значень утворена за метафоричною моделлю 

"артефакт ‒ абстракція" (укр. 78,4% / нім. 55,8% / англ. 75,8%), що пов’язано з 

прагненням людини зафіксувати абстрактне поняття в образі матеріального 

предмета з метою більш доступного сприйняття його розумом та збереження у 

пам’яті. Продуктивність набуття назвами артефактів переносного значення за 

іншими метафоричними та метонімічними моделями відбувається пропорційно: 

метафоричні моделі  "артефакт ‒ людина" (укр. 13,8% / нім. 21,2% / англ. 16,6%), 

"артефакт ‒ артефакт" (укр. 6,1% / нім. 20,4% / англ. 6,8%), "артефакт ‒ 

геометричні фігури" (укр. 1,7% / нім. 2,6% / англ. 0,8%) та  метонімічні моделі 

"частина ‒ ціле" (укр. 85,7% / нім. 68,4%/ англ. 90,5%), "причина ‒ наслідок" (укр. 

9,5% / нім. 26,3% / англ. 9,5%), "вмістилище ‒ вміст" (укр. 4,8 % / нім. 5,3%). 

Зафіксовані універсалії у набутті назвами артефактів переносного значення 

у досліджуваних мовах полягають у частковому збігові фрагментів реального 

світу в різних культурах, оскільки людині притаманна здатність однакового 

сприйняття об’єктивного світу, що має психічне підґрунтя та визначає той факт, 

що представники різних етнокультур можуть мати однакові асоціації щодо 

певних реалій.  

Виявлені відмінності полягають у виборі мотиваційної ознаки, що була 

покладена в основу перенесення. Це пояснюються тим, що шляхи пізнання 

дійсності мають різномотивований характер. Властивості асоціативного 

механізму різних мовних свідомостей вказують на специфіку національно-

образної картини світу та розкривають її унікальність. Крім того, в українській 

мові були зафіксовані переносні значення для лексем, які належать до 

безеквівалентної лексики (хата, рушник, булава, писанка). Ця артефактна лексика 

не є характерною для засвоєння представниками інших етнокультур. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання в лінгводидактиці у процесі викладання дисциплін 

"Загальне мовознавство", "Лексикологія німецької (англійської) мови", "Теорія і 
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практика перекладу", сучасної української літературної мови; 

"Лінгвокраїнознавство"; у лексикографії ‒ для доповнення фразеологічних 

словників, словників метафор та метонімій новою інформацією. 

Перспективами подальших досліджень є залучення до аналізу семантичного 

розвитку найменувань на позначення флори, фауни, природних явищ тощо у 

лексичній та фразеологічній системах української, німецької та англійської мов та 

інших мов світу. 

Ключові слова: номінація, артефакт, переносне значення, метафоричні та 

метонімічні моделі, символ, фразеологізми. 
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SUMMARY 

Mykytenko A.V. Models of semantic development of lexemes denoting artifacts 

in lexical and phraseological systems of Ukrainian, German and English languages. ‒ 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree of Candidate in Philology, Specialіty 10.02.15 – 

General Linguistics. ‒ Institute of Linguistics named after O. О. Potebny of the National 

Academy of Sciences of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted the study of models of semantic development of lexemes 

designating artifacts in lexical and phraseological systems of Ukrainian, German and 

English languages. 

In the scientific work the nomination was considered as a multidimensional 

phenomenon and a complex mental-speech process and the role of motivation in it, 

which constantly fascinates both domestic and foreign researchers (M.F. Alefirenko, 

Y.D. Apresyan, N.D. Аrutyunova, F.S. Batsevich, V.V. Vinogradov, V.G. Gak, 

I.O. Golubovska, S.P. Denisova, L.P. Dyadechko, M. Johnson, S.S. Yermolenko, 

S.A. Jabotinskа, Yu.V. Kravtsova, S. Koveches, O.S. Kubryakovа, J. Lakoff, 

Y.L. Mosenkіs, O.O. Selivanova, G.M. Sklyarevska, O.S. Snitko, O.O. Taranenko, 

V.M. Telia, G.A. Ufimtseva, G.M. Yavorska and others). 

 The topicality of the thesis determined by its orientation towards the disclosure 

of the mechanisms of the nomination of artifacts as a result of the semantic 

development of their figurative meanings in the phraseological and lexical systems of 

Ukrainian, German and English. The chosen direction of research is actualized on the 

principles of the principle of anthropocentrism, from which position it becomes possible 

to identify as universal mechanisms of phraseological and lexical nomination of 

artifacts, as well as differences related to historical and cultural peculiarities of 

figurative thinking of the carriers of the studied languages. 
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To identify models of semantic transposition of artifact names was developed an 

effective methodology that made it possible to trace the patterns and differences of their 

construction in lexical and phraseological systems of Ukrainian, German and English. 

The phraseological units with the component-name of the artifact represent a 

significant part of the dictionary of comparable languages. The key lexem (in our case, 

the lexem for the designation of the artifact), which is a component of the stable 

expression, plays an important role in the study of the internal form of phraseologisms. 

In order to carry out the reconstruction of the image underlying the stable expression, a 

detailed study of its motivation is necessary. Involvement in the analysis of cultural 

peculiarities (myths, customs, rituals, traditions, etc.), information about historical 

events and the social life of ethnic groups made it possible to reveal the internal form of 

phraseologisms.  

The sources of motivation for the figurative meaning of artifact names in the 

phraseological systems of Ukrainian, German and English languages are extralinguistic 

factors, which are customs, traditions, rituals, historical and social sources, religious 

representations, etc. It was recorded that similarities are determined by the coincidence 

of common cultural surrounding reality of Ukrainian, German and English languages 

native speakers. At the same time, different public opinions, peculiarities of mentality, 

customs and traditions of each nation became the basis for the emergence of non-

 analogue phraseological units. The appearance of idioms also contributed to the 

professional activity of a man, including military and maritime affairs, where the latest 

was represented only in German and English languages. 

A property of phraseological units is their expressive character, which is 

expressed in the layout of emotional connotations. The study was confirmed by the fact 

that most of the stable expressions are characterized by the pejoratory process, that is, 

they represent a negative evaluation. 

All identified names of artifacts, components of constants are summarized in 8 

thematic groups: 1) tools, instruments; 2) clothing, its elements; 3) cookery, food, 

drinks; 4) buildings, structures and their elements; 5) means of movement, their 

elements; 6) dishes; 7) furniture and decoration items; 8) other artificial products. 
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Metaphorical and metonymic transpositions are the mechanisms of the 

acquisition of figurative meaning by ready artifact names in the phraseologisms in 

Ukrainian, German and English languages. The analysis showed that the rethinking of 

artifact names based on similarity prevails over the adjacency transfer, although two 

thematic groups ("Furniture and decoration", "Clothes and its elements") were 

presented, where the metaphorical transposition was not recorded in the analyzed 

material.  

The analysis of phraseologisms with the component-name of the artifact makes it 

possible to summarize that they are stable combinations with figurative (expressive, 

evaluative-emotional) semantics, which are motivated by the internal form of the names 

of artifacts based on metaphor or metonymy, which receive different connotations and 

reflect the world perception Ukrainians, Germans and Englishmen, their religious 

beliefs, customs and traditions. Systematic expression is a reflection of the culture of the 

people, which makes each language unique. 

Two universal models of semantic development of lexemes designating artifacts 

in three languages are established ‒ metaphorical and metonymic. 

Four types of metaphorical models have been 

identified: 1) "artifact ‒ abstraction"; 2) "artifact ‒ person"; 3) "artifact ‒ artifact"; 

4) "artifact ‒ geometric figures", where semantic development takes place in directions: 

"concrete ‒ abstract", "concrete ‒ anthropometric", "concrete ‒ concrete", "concrete ‒ 

ritualized", and three types of metonymic models, one of which is based on causal 

relations "reason ‒ consequence", and two are based on partitive relations "part ‒ 

whole" and "whole ‒ part" ("receptacle – content"). Unlike metaphorical models, the 

last metonymic model is typical only for Ukrainian and German languages. 

The percentage indexes of the acquisition of figurative meaning by artifact names 

in Ukrainian, German and English languages are calculated, showing the advantage in 

quantitative terms of the metaphorical models of the semantic development of artifact 

names (Ukrainian 84.7% / German 85.8% / English 86.3%) over metonymic models 

(Ukrainian 15.3% / German 14.4% / English 13.7%) in three languages. The largest 

amount of figurative meanings is formed by the metaphorical model "artifact – 
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abstraction" (Ukrainian 78.4% / German 55.8% / English 75.8%), which is related to the 

desire of a man to fix an abstract concept in the form of a material object with the 

purpose of more accessible perception of his mind and preservation in memory. 

The fixed universals in the acquisition of figurative meaning by artifact names in 

studied languages consist in a partial coincidence of fragments of the real world in 

different cultures, since a man possesses the ability of the same perception of the 

objective world that has a psychological basis and determines the fact that 

representatives of different ethnic cultures may have identical associations regarding 

certain realities. 

The revealed differences consist in the choice of the motivational trait that was 

the basis of the transfer. This is explained by the fact that the ways of learning reality 

are of a diverse nature. Properties of the associative mechanism of various language 

consciousnesses indicate the specificity of the national-figurative world view and reveal 

its uniqueness. In addition, in the Ukrainian language figurative meanings were fixed 

for lexemes, which belong to the nonequivalent vocabulary (хата, рушник, булава, 

писанка). This vocabulary is not typical for learning by other ethnic cultures 

representatives. 

The practical significance of the results of the research is the possibility of their 

use in linguistics in the teaching of the disciplines "General Linguistics", "Lexiconology 

of German (English) Language", "Theory and Practice of Translation", modern 

Ukrainian literary language; "Linguistic Studies"; in lexicography - to supplement 

phraseological dictionaries, dictionaries of metaphors and metonymy with a new 

information. 

Prospects for further research are the inclusion into the analysis of semantic 

meaning of names denoting animals (phenomena of nature, etc.) in lexical and 

phraseological systems of Ukrainian, German, English and other languages. 

Key words: nomination, artifact, figurative meaning, mechanism, metaphorical 

and metonymic models, symbol, phraseologisms. 
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ВСТУП 

Дисертація присвячена вивченню моделей семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у лексичній і фразеологічній системах української, 

німецької та англійської мов. 

Сучасне мовознавство актуалізує дослідження проблем номінації як 

складного пізнавально-мовленнєвого процесу та водночас його результату ‒ 

усталених мовних одиниць. У теорії номінації сформувалися два класичні 

підходи: семасіологічний (Ж.О. Вардзелашвілі [31], В.В. Виноградов [33], 

В.М. Манакін [119], Г. Пауль [153], М.М. Покровський [156], Ф. де Соссюр [187], 

О.О. Тараненко [192] та ін.) та ономасіологічний (Н.Д. Арутюнова [9 ‒ 11], 

В.Г. Гак [36], О.С. Кубрякова [92 ‒ 93], О.О. Селіванова [172 ‒ 173], 

Б.О. Серебренников [179], Г.А. Уфімцева [207], П. Штекауер, Г.Н. Ягафарова 

[233] та ін.), у теоретичних концепціях яких найбільш дискусійною виявилася 

проблема переносного значення номенів, пов’язана з такими категоріями, як 

метафора і метонімія (Ю.Д. Апресян [7], Ф.С. Бацевич [20], М. Джонсон [261], 

С.С. Єрмоленко [54], С.А. Жаботинська [55], Ю.В. Кравцова [83 ‒ 86], З. Ковечес 

[257 ‒ 258], Дж. Лакофф [262], Г.М. Скляревська [182], Й.А. Стернін [189], 

В.М. Телія [194 ‒ 196] та ін.). 

У дискусіях щодо окреслених питань на особливу увагу заслуговує 

аргументація про співвідношення процесів власне номінації та мотивації, де 

мотивація визначає подальший семантичний розвиток будь-якого найменування 

загалом (О.І. Блінова [23 ‒ 24], М.Д. Голєв [39], І.О. Голубовська [40], 

Л.П. Дядечко [52], Ю.Л. Мосенкіс [144], О.О. Потебня [159 ‒ 161], 

В.М. Русанівський [169], П.О. Селігей [175 ‒ 176], І.В. Смущинська [183], 

О.С. Снитко [184] та ін.) та артефактів як штучно створених "продуктів" 

людської діяльності (Т.М. Висоцька [34], І.В. Дукальська [50], Р.О. Каракевич 

[65], Т.С. Толчеєва [198] та ін.) зокрема. Визначена постановка проблеми 

зумовила вивчення назв артефактів у плані розвитку їх семантичної структури 

переважно в таких аспектах: семантичному (Н.М. Божко [27]) та когнітивно-

ономасіологічному (Т.М. Висоцька) ‒ у російській мові, семантико-
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прагматичному (І.В. Дукальская, Е.М. Пастухова [152]) ‒ в англійській, 

функціональному (Р.Д. Керімов  [67]) ‒ у німецькій, а також у зіставленні: на 

матеріалах російської та української мов (Л.М. Бойко [28]), англійської, 

української, французької та російської мов (Т.С. Толчеєва), німецької та 

української мов (Р.О. Каракевич) тощо.  

Під час осмислення номінативної природи артефактів окреме питання 

постало навколо їхньої символіки, яка найбільшою мірою виявляється у 

фразеологічних одиницях (В.В. Жайворонок [57 ‒ 58], В.І. Кононенко [299], 

О.А. Куцик [97], О.П. Левченко [102 ‒ 104], О.О. Нагорна [146], В.Д. Ужченко 

[205], Т.З.Черданцева [215] та ін.) і стає джерелом мотивації їх семантичного 

розвитку (метафоричної та метонімічної транспозицій), потребуючи ґрунтовного 

аналізу моделей такої їхньої динаміки у лексичній та фразеологічній системах 

української, німецької та англійської мов. 

Актуальність теми дослідження зумовлена її спрямованістю на системне 

розкриття ще недостатньо вивчених механізмів номінації артефактів як 

результату семантичного розвитку їх переносних значень у лексичній та 

фразеологічній системах української, німецької та англійської мов. Обраний 

напрям дослідження спирається на засади і принципи антропоцентризму, з позиції 

якого стає можливим виявлення як універсальних механізмів фразеологічної та 

лексичної номінації артефактів, так і відмінностей, пов’язаних із історико-

культурними особливостями образного мислення носіїв досліджуваних мов. 

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

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Національної 

академії наук України. Дисертація є складовою частиною наукової теми відділу 

загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства 

імені О.О. Потебні НАН України "Мова, суспільство й культура у їхніх 

взаємозв’язках" (тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту 

мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, протокол №11 від 25.12.2014 

року). 
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Мета дослідження полягає у виявленні моделей семантичного розвитку 

лексем на позначення артефактів у лексичній та фразеологічній системах 

української. німецької та англійської мов. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

‒ сформулювати теоретичні засади дисертації, на яких ґрунтується 

дослідження семантичного розвитку найменувань артефактів; 

‒ схарактеризувати семантичний процес транспозиції назв артефактів у 

фразеологічній і лексичній системах української, німецької та англійської мов;  

‒ розробити методику дослідження моделей семантичного розвитку назв 

артефактів в українській, німецькій та англійській мовах; 

‒ виявити джерела мотивації переносного значення назв артефактів у 

фразеологічних системах української, німецької та англійської мов; 

‒ розкрити механізми набуття переносного значення усталеними назвами-

артефактами у складі фразеологізмів трьох мов; 

‒ встановити моделі семантичної транспозиції лексем на позначення 

артефактів як метафоричних та метонімічних утворень у трьох мовах. 

Об’єктом дослідження є лексика та фразеологія з компонентом-назвою 

артефакту, метафоричні та метонімічні назви артефактів в українській, німецькій 

та англійській мовах.  

Предметом дослідження є фразеологічні, метафоричні та метонімічні 

транспозиції назв артефактів в українській, німецькій та англійській мовах. 

Джерельною базою дисертації є матеріали тлумачних словників 

української: Словник української мови в 11-ти томах (за ред. І.К. Білодіда), 

Словарь української мови (за ред. Б.Д. Грінченко), німецької: Digitales Wörterbuch 

der deutschen Sprache [Електронний ресурс], Das Bedeutungswörterbuch (Duden) 

[Електронний ресурс] та англійської мов: Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 

[Електронний ресурс], Dictionary. Encyclopedia and Thesaurus [Електронний 

ресурс], English Oxford Living Dictionaries [Електронний ресурс]; фразеологічні  

словники та словники сталих виразів: Фразеологічний словник української мови 

(В.М. Білоноженко), Фразеологічний словник української мови (В.Д. Ужченко, 

https://www.duden.de/Shop/Das-Bedeutungsworterbuch-Office-Bibliothek?eqrecqid=72f35d90-1557-11e8-94e7-c8600054c192
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Д.В. Ужченко),  Redewendungen (Duden) [Електронний ресурс], Wörterbuch für 

Redensarten [Електронний ресурс], Das Wörterbuch der Idiome [Електронний 

ресурс], Oxford Dictionary of English Idioms (J. Siefring), Thesaurus of Traditional 

English Metaphors (P. Wilkson); перекладні словники: Німецько-український 

фразеологічний словник  (В.І. Гаврись), Англо-український фразеологічний 

словник (за ред. К.Т. Баранцева), електронні ресурси: (ABBYY 253 x 3), корпуси 

текстів української, німецької  та англійської мов; енциклопедичні словники 

символів: в українській мові ‒ "Енциклопедичний словник символів культури 

України" (за ред. В.П. Коцюра, О.І. Потапенко, В.В. Куйбіди); словник-довідник 

"Знаки української культури" (В.В. Жайворонок), короткий словник українських 

народних символів (П.В. Качалаба); у німецькій мові ‒ "Lexikon der Symbole" 

(Gerd Heinz-Mohr), "Енциклопедія символів" (Г.Бідерманн), в англійській мові ‒ 

The Watkins Dictionary of Symbols (J. Tresidder) та ін. 

Фактичний матеріал становить 1680 фразеологічних одиниць, 

компонентами яких є назви артефактів (359 одиниць української мови, 629 ‒ 

німецької та 692 ‒ англійської); 326 найменувань артефактів (компонентів 

фразем), які у процесі семантичної транспозиції набули статусу метафоричних та 

метонімічних найменувань (106 одиниць в українській мові, 108 ‒ у німецькій та 

112 ‒ в англійській).  

Методи дослідження. У дослідженні було застосовано описовий метод із 

метою інвентаризації, узагальнення, класифікації та інтерпретації емпіричного 

матеріалу дослідження; структурний метод, зокрема методику компонентного 

аналізу, що сприяла розробці семантичної класифікації фразеологізмів із 

компонентом-назвою артефакту; метод словникових дефініцій ‒ для демонстрації 

шляхів розвитку переносного значення у семантичній структурі найменувань 

артефактів; метод лінгвокультурологічної інтерпретації ‒ для виявлення 

історико-культурних джерел мотивації назв артефактів у складі фразеологізмів 

трьох мов; ономасіологічний аналіз ‒ для розкриття внутрішньої форми 

(мотиваційної ознаки) образно-символічного значення назви-артефакту у складі 

фразеологізмів української, німецької та англійської мов; метод моделювання ‒ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Redewendung
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.redensarten-index.de/suche.php
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для побудови моделей семантичного розвитку метафоричних та метонімічних 

назв на позначення артефактів у трьох мовах; зіставний метод ‒ для виявлення 

закономірностей та відмінностей у моделях семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у досліджуваних мовах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше проведено зіставне дослідження сталих словосполучень із компонентом-

назвою артефакту, що має символічне значення в українській, німецькій та 

англійській мовах; виявлено лексеми-артефакти, що мають переносне значення у 

трьох мовах, і розкрито спільні та відмінні тенденції в особливостях його 

творення; встановлено дві типові / універсальні моделі семантичного розвитку 

лексем на позначення артефактів у трьох мовах ‒ метафоричну й метонімічну; 

визначено чотири види метафоричних моделей семантичного розвитку лексем-

артефактів за векторами: "конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ 

антропометричне", "конкретне ‒ конкретне", "конкретне ‒ ритуалізоване" та три 

види метонімічних моделей, дві з яких ґрунтуються на партитивних відношеннях: 

"частина ‒ ціле" та "ціле ‒ частина", одна ‒ на каузальних: "причина ‒ наслідок"; 

доведено, що метафоричні моделі семантичного розвитку є більш продуктивними, 

ніж метонімічні моделі у трьох мовах; набули подальшого розвитку окремі 

положення теорії метафори, пов’язані з механізмами семантичної транспозиції та 

розвитку назв артефактів; теорії фразеономінації, зокрема ті, що стосуються 

джерел образно-символічної мотивації компонентів фразеологізмів, які є 

позначеннями артефактів. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається тим, що її 

висновки та положення сприятимуть подальшому опрацюванню актуальних 

проблем загальної теорії фразеології, лінгвокультурології, метафорології тощо, а 

також конкретних питань теорії лексичної та фразеологічної номінації в 

українській, німецькій та англійській мовах.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання в лінгводидактиці у процесі викладання дисциплін 

"Загальне мовознавство" (розділи "Мова і мислення", "Лексико-семантична 
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система мови"), "Лексикологія німецької (англійської) мови" (розділ "Фразеологія 

німецької (англійської) мови"), "Теорія і практика перекладу" (розділи "Види 

значення слова", "Переклад фразеологічних одиниць"), сучасної української 

літературної мови (розділ "Лексика", "Фразеологія"), "Лінгвокраїнознавство"; у 

лексикографії ‒ для доповнення фразеологічних словників, словників метафор та 

метонімій новою інформацією. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації апробовані на 

шістьох міжнародних наукових конференціях: "Мова і культура" (Київ, 2015); 

"Актуальні проблеми термінології, перекладу та філології: виклики та 

перспективи" (Чернівці, 2016); "Сучасна філологія: актуальні питання та 

перспективи дослідження" (Люблін, 2017); "Потенціал сучасної науки" (Київ, 

2017); "Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук" (Одеса, 2017), 

"Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі" (Львів, 

2018); раді молодих вчених  Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН 

України (Київ, 2017); звітно-науковій конференції наукових досліджень 

викладачів, докторантів та аспірантів факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, 2018). 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати 

дисертаційної роботи викладено у шести публікаціях: чотирьох статтях, 

надрукованих у фахових виданнях України, в одній статті ‒ періодичному виданні 

іншої держави, в одній статті ‒ міжвузівському збірнику наукових праць молодих 

вчених, та у тезах доповідей чотирьох наукових конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (283 

найменування, з яких 44 ‒ іноземними мовами), списку лексикографічних джерел 

(62 найменування), списку джерел ілюстративного матеріалу (112 найменувань) 

та додатків. Повний обсяг дисертації ‒ 222 сторінки, основний зміст викладено на 

175 сторінках. 
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У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, визначено завдання, об’єкт і предмет дисертації, розкрито наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення одержаних результатів, описано методи 

дослідження та фактичний матеріал, вказано на форми апробації і структуру 

роботи.  

Перший розділ "Теоретичні та методологічні засади вивчення 

семантичного розвитку найменувань артефактів" присвячено критичному 

аналізу семасіологічного та ономасіологічного підходів до вивчення процесу 

номінації у мовознавстві та ролі мотивації в ньому; розкриттю поняття 

"артефакт"; уточненню понять метафори та метонімії у процесі семантичного 

розвитку назв на позначення артефактів, з'ясуванню ролі символу в цьому 

процесі; розробці методики дослідження моделей семантичного розвитку назв 

артефактів у лексичній та фразеологічній системах різних мов. 

У другому розділі "Символіка назв артефактів у фразеологічних 

системах української, німецької та англійської мов" розкрито джерела 

образності назв артефактів як компонентів фразеологізмів у трьох мовах та 

виявлено 8 тематичних груп фразеологізмів, де назви артефактів набули образно-

символічної метафоричної чи метонімічної транспозиції. 

У третьому розділі "Семантичні моделі трансформацій назв 

артефактів" представлено метафоричні та метонімічні моделі найменувань 

артефактів, які набули різноманітних переносних значень у лексичних системах 

досліджуваних мов.  

У загальних висновках підведено підсумки роботи та викладено її основні 

результати, а також окреслено перспективи подальших досліджень. Зокрема 

вирішено такі завдання дослідження: cформулювано теоретичні положення 

дисертації, пов’язані з дослідженням семантичного розвитку найменувань 

артефактів; охарактеризувано семантичний процес транспозиції назв артефактів у 

фразеологічній та лексичній системах української, німецької та англійської мов; 

розроблено методику дослідження моделей семантичного розвитку назв 

артефактів в українській, німецькій та англійській мовах; виявлено джерела 
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мотивації переносного значення назв артефактів у фразеологічних системах 

української, німецької та англійської мов; розкрито механізми набуття 

переносного значення готовими назвами-артефактами у складі фразеологізмів 

трьох мов; встановлено моделі семантичної транспозиції лексем на позначення 

артефактів як метафоричних та метонімічних утворень у трьох мовах. 

Наприкінці подано списки використаної літератури, лексикографічних 

джерел, джерел ілюстративного матеріалу та додатки.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 СЕМАНТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

НАЙМЕНУВАНЬ АРТЕФАКТІВ 

 

1.1 Процес номінації у сучасній лінгвістиці: семасіологічний та 

ономасіологічний підходи 

 

Проблема номінації є актуальним об’єктом дослідження сучасного 

мовознавства, яку розглядають як багатоаспектне явище та складний розумово-

мовленнєвий процес. Під номінацією розуміють: 1) творення і надання назв 

пізнаним і вичленованим фрагментам дійсності, тобто встановлення відношень 

позначального та позначуваного між певною мовною одиницею і відповідним 

предметом (явищем, ознакою тощо); 2) результат цього процесу, тобто сама назва; 

3) називання як використання вже готових найменувань у процесі мовленнєвих 

актів [314, с. 417].  

У мовознавчій науці сформувались два підходи до проблеми найменування‒ 

семасіологічний (Ж.О. Вардзелашвілі [31], В.В. Виноградов [33], Л.О. Кудрявцева 

[94], О.М. Лагута [98], М.В. Нікітін [150], О.О. Тараненко [192] та ін.) та 

ономасіологічний (Н.Д. Арутюнова [9 ‒ 11], В.Г. Гак [36], Г.В. Колшанський [73], 

О.С. Кубрякова [92 ‒ 93], В. Матезіус [125], Б.О. Серебренников [179], В.М. Телія 

[194 ‒ 196], Г.А. Уфімцева [207] та ін.). За лінгвістичним енциклопедичним 

словником В.М. Ярцевої, семасіологія та ономасіологія є розділами семантики, 

що вивчає зміст та інформацію, яку передає мова. Семасіологія досліджує 

значення слів та словосполучень, що використовуються для називання окремих 

предметів та явищ дійсності. Ономасіологія виступає теорією номінації та 

протиставляється семасіології [301]. Отже, ономасіологія досліджує процес 

творення лексичної одиниці, а семасіологія вивчає семантичну структуру та її 

зміни у готових лексичних одиницях [200, с. 7]. Зазначені розділи семантики 
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вивчають одне й те саме співвідношення між елементами плану змісту та плану 

вираження, але під різним кутом зору.  

У словнику лінгвістичних термінів Ж. Марузо різниця між семасіологією та 

ономасіологією полягає у тому, що перша йде від самого слова та вивчає його 

зміст, тим часом остання йде від ідеї та досліджує її вираження, шукаючи 

відповідь на питання: за допомогою яких слів певне поняття виражено у різних 

мовах [302, с. 187]. Незважаючи на те, що два розділи семантики характерні 

різними підходами до значення слова, не можна не враховувати їх тісний зв'язок, 

адже вони досліджують лексичний та/або номінативний інвентар мови з погляду 

створення/наявності форми (зовнішньої сторони) та змісту (внутрішньої сторони) 

[80, с. 14]. 

Протиставлення ономасіології та семасіології має онтологічні причини, що 

пов’язано з тим, що перехід від значення або змісту до форм його вираження 

відповідає діяльності мовця, а перехід від форми до значення ‒ діяльності того, 

хто сприймає. У зв’язку з тим, що вибір того чи того аспекту в процесі аналізу 

явища зумовлений конкретними завданнями дослідника, протиставлення двох 

розділів семантики носить пізнавальний характер [301, с. 346]. Г.С. Щур акцентує 

увагу на тому, що семасіологічний аспект пов'язаний з дослідженням онтології 

мови незалежно від мовця, а ономасіологічний ‒ з особливостями її 

функціонування [229, с. 7]. 

За ономасіологічним підходом, номінація ‒ вербальне вираження ідеального 

змісту (поняття), яке сформувалося у свідомості людини на основі її досвіду як 

відображення фрагментів картини світу, за семасіологічним‒ значення понять, які 

використовують для найменування окремих предметів та явищ дійсності [208]. 

В.М. Телія зауважує, що лексична номінація ‒ це не тільки створення 

самого слова, тобто одиничний акт найменування певного елемента дійсності, а 

постійно повторюваний процес, завдяки якому в мові постійно формуються 

вторинні найменування. Саме тому семасіологічний ракурс розгляду номінації 

привертає більшу увагу лінгвістів [196, с. 97]. 
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Оскільки номінація є процесом та результатом найменування, В.Г. Гак 

зазначає, що відношення між ім’ям та позначуваним ним об’єктом вивчає теорія 

референції. Тому, номінація та референція пов’язані з одним і тим самим явищем. 

Теорія референції орієнтована в семасіологічному плані та намагається з’ясувати 

на що вказує це найменування, та яке його значення. Натомість, теорія номінації ‒ 

в ономасіологічному плані та вивчає, як об’єкти отримують свої назви [235, 

с. 238]. 

Різниця між семасіологією та ономасіологією ґрунтується на тому, що є два 

взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних типи мовної діяльності: 

продукування мови (кодування) та сприйняття мови (декодування). Крім цього, 

наявність двох аспектів зумовлено асиметрією плану вираження та плану змісту. 

Тоді, як один елемент плану вираження може співвідноситись з рядом елементів 

плану змісту, тобто характеризуватися багатозначністю, один елемент плану 

змісту може співвідноситись з рядом способів мовного висловлення, які 

утворюють синонімічний ряд чи семантичне поле [325]. Ф.С. Бацевич описує 

сутність семасіологічного підходу таким чином: одержувач має у своєму 

розпорядженні певний текст (у широкому сенсі), у якому зберігається певна 

інформація (значення, смисли), яку споживач повинен зрозуміти та 

проаналізувати. Іншими словами, потрібно "декодувати" певний текст. 

Ономасіологічний підхід, відповідно,  протиставляється семасіологічному: перед 

відправником постає проблема вибору засобів, за допомогою яких можна 

передати певну інформацію. Отже, потрібно "закодувати" певну інформацію і 

подати в такій формі, яка б стала зрозумілою в середовищі носіїв цієї мови [20, 

с. 23 ‒ 25]. Таким чином, у процесі мовлення слухач декодує текст, а мовець 

породжує його після того, як закодує. 

Автори колективної роботи "Мовна номінація" стверджують, що для 

ономасіологічного підходу характерним є розгляд змістової сторони мовних 

одиниць з погляду предметної спрямованості, тобто співвідношення мовних 

одиниць з позамовним предметним рядом як засобу позначення та найменування. 

На противагу цьому, семасіологічний підхід розглядає мовні одиниці з погляду 
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формування їх внутрішньосистемної значущості та механізму семантичного 

розповсюдження слів та словосполучень [235]. 

Ономасіологію цікавить проблема закріпленості слова за певною сутністю, 

незважаючи на те, чи є цей зв'язок мотивованим. При цьому враховується задум 

мовця і вибір ним мовних засобів для реалізації цього задуму, тобто 

індивідуального змістового завдання того, хто говорить. Семасіологія 

зосереджена на семантичній структурі слова або всій структурі слова та розглядає 

лексичне значення як багатокомпонентну структуру [72, с. 333]. 

Ономасіологічний спосіб розгляду мовних явищ передбачає, що мовець виходить 

у своїй діяльності з певного позамовного змісту та переносить цей зміст у мовну 

форму, а семасіологічний має на увазі знання мовної форми, яку можна 

співвіднести з певним позамовним змістом [44, с. 108].  

У мовознавстві сформувались два підходи до класифікації лексики. На 

засадах першого підходу ‒ ономасіологічного ‒ укладають ідеографічні словники. 

У цьому руслі працюють українські дослідники Н.В. Сніжко та А.Я. Середницька, 

які уклали ідеографічні тезауруси [157]. На основі другого підходу ‒ 

семасіологічного ‒ укладаються тлумачні словники, як, наприклад, Словник 

української мови в 11 томах [311]. 

Ономасіологічний та семасіологічний аспекти представлені у різних мовних 

явищах. Так, ономасіологічний аспект реалізується у таких мовних явищах, як 

синонімія (лексична, морфемна, словотвірна), евфемізація, дублетність, а 

семасіологічний аспект характерний для омонімії та полісемії. Антонімію можна 

віднести до ономасіо-семасіологічного явища, яка відображає представлення 

протилежних, але суміжних значень у самостійній формі [80, с. 15]. За словами 

О.П. Пустошило, омонімія, полісемія та паронімія є переважно лексичними 

мікросистемами семасіологічними, а  синонімія, антонімія, конверсія ‒ 

ономасіологічними [164].  

У тлумачних словниках слово розглядають у семасіологічному аспекті, 

тобто коли певна лексема має якесь певне значення. О.Л. Рубльова вважає 

семасіологічний аспект вивчення слів основним у зв’язку з тим, що він стосується 
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всього, що пов’язано з лексичним значенням слова: лексична семантика та її 

відмінність від граматичної, типологія лексичних значень, способи зміни й 

утворення нових значень та відтінків значень, багатозначність та її види тощо. За 

ономасіологічним аспектом слово розглядають з погляду принципів, способів та 

типів номінації предметів і понять про них. Відповідно до цього, 

ономасіологічний аспект передбачає групування слів за змістом (тотожністю або 

протиставленням), тобто об’єднання слів за їх системними зв’язками (синонімія, 

антонімія). Такі системні ономасіологічні зв’язки фіксуються у тематичних 

(ідеографічних) словниках, словниках синонімів тощо [168]. 

У межах когнітивної-дискурсивної парадигми отримали своє поширення 

такі галузі мовознавства як когнітивна семасіологія (семантика) та когнітивна 

ономасіологія. У сфері когнітивної семантики відомі такі дослідники як 

М. Джонсон, Дж. Лакофф [260 ‒ 262], М. Тернер [277], В.А. Маслова [121 ‒ 123], 

В.М. Манакін [119], М.Ф. Алефіренко [4 ‒ 6], О.О. Селіванова [172 ‒ 174] та ін. 

О.О. Селіванова описує когнітивну семантику як напрям когнітивної лінгвістики, 

який розглядає значення як ментальне явище, пов’язане зі способами отримання, 

збереження і обробки інформації людським мозком [174, с. 382]. Н.Г. Лозова 

описала та проаналізувала когнітивну семасіологію під кутом зору багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Об’єктом вивчення когнітивної семасіології 

залишається не об’єктивний зміст слова, що було характерно для семантики, а 

суб’єктивний. Крім цього, увагу приділяють причинам зміни значення, але які 

зумовлені не мовними, а екстралінгвальними чинниками, які поступово змінюють 

розуміння людиною тих чи тих понять [105, с. 307]. 

Представниками когнітивної ономасіології є О.С. Кубрякова [92 ‒ 94], 

О.О.Селіванова [172 ‒ 174], С.А. Жаботинська [55; 282 ‒ 283], З.А. Харитончик 

[213], А. Бланк [243], П. Штекауер [276] та інші. Основним завданням цього 

відносно нового напряму є пояснення когнітивного механізму породження 

найменувань [174, с. 144‒145]. Сучасні ономасіологічні дослідження характерні 

намаганням відобразити когнітивні, пізнавальні особливості номінативної 

діяльності людини та властивості структур свідомості, що об’єктивуються в актах 
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номінації [93, с. 42]. Зауважимо, що часто ономасіологію ототожнюють з теорією 

номінації. Такий умовивід зробили ще свого часу автори "Мовної номінації", коли 

стверджували, що теорія номінації займається дослідженням співвіднесення світу, 

що нас оточує, мислення та мови, а ономасіологія вивчає номінативну техніку та 

способи номінації [235, с. 3 ‒ 4]. Ми поділяємо думку О.О. Селіванової, яка 

підкреслює, що зазначені галузі науки дуже тісно переплітаються одна з одною у 

зв’язку з експансіонізмом, який виступає актуальним принципом сучасних 

досліджень. Дослідниця виділяє два принципи розмежування ономасіологічного 

та семасіологічного підходів. Перший принцип пов'язаний з наявністю двох 

підходів до аналізу слова, другий ‒ зі зміною лінгвістичних парадигм. Відповідно 

до першого принципу, ономасіологічний аспект дослідження слова спрямований 

на орієнтацію номінативної структури найменування на ментальний зв'язок зі 

світом дійсності. Відповідно, семасіологічний підхід представляє слово по 

відношенню до інших одиниць мови у лінійному ряду або у парадигматичних 

групах. У зв’язку з розвитком комунікативно-функційної парадигми, яка прийшла 

на зміну таксономічній, у мовознавстві починають розглядати два способи 

вивчення мовних явищ. За ономасіологічним способом, мовець перетворює 

позамовний зміст у мовну форму, за семасіологічним ‒ слухач сприймає мовну 

форму та співвідносить її з позамовним змістом [172, с. 16 ‒ 17]. Отже, 

ономасіологічний підхід спрямований на пояснення лінгвальних та 

інтралінгвальних особливостей номінативної структури слова, семасіологічний ‒ 

на аналіз закріпленості за цією структурою певного значення [Там само, с. 19]. 

Основним принципом номінації є намагання показати розвиток інформації, 

набутих знань та досвіду та позначити їх різними способами. Завдяки цьому, 

процес найменування фіксує різні напрямки зв’язків та відношень між 

предметами і явищами дійсності та здійснює інформативні зв’язки, що забезпечує 

безперервність мови та сприяє системності номінації [138, с. 753]. 

Отже, номінація є актуальним об’єктом дослідження сучасного 

мовознавства, що пов’язано з постійною появою нових лексичних одиниць. 

Значення лексичних одиниць вивчають у двох протилежних напрямках: від знака 



30 
 

до значення (семасіологічний аспект) та від значення до знака (ономасіологічний 

аспект). Ці аспекти семантики нерозривно пов’язані один з одним як теорія 

значення та позначення. При семасіологічному підході слово аналізують на основі 

парадигматичних та синтагматичних відношень і співвідносять зі своїм денотатом 

‒ об’єктом позамовної дійсності. При ономасіологічному підході дослідник йде 

від поняття (предмета) та на основі тих самих парадигматичних і синтагматичних 

відношень здійснює відбір засобів вираження для його найменування [325]. Отже, 

предметом семасіології виступає "готове" значення слова, а предметом 

ономасіології ‒ вивчення закономірностей творення нових найменувань. 

 

1.2. Дефініції поняття "артефакт" 

 

Термін "артефакт" (від латинської назви ‒ arte ‒ штучний і factus ‒ 

зроблений) запозичений з археології. Першочергово він використовувався в 

естетиці в буквальному етимологічному розумінні для підкреслення відмінності 

художніх текстів як результату людської діяльності від об’єктів природи [285]. 

Головною сутністю культури як фундаментальної категорії є результати людської 

діяльності та сама діяльність. Саме такими продуктами людської діяльності є 

артефакти, тобто штучно створені людиною предмети і явища [377]. Термін 

"артефакт" був уведений ще за часів Аристотеля, але лінгвістичні дослідження 

цієї частини лексики не є дуже популярними [26, с. 54]. 

Артефакти ‒ це феномени культури, завдяки яким створюється "друга 

природа". На відміну від явищ природи, які мають лише одну об’єктивну 

визначеність, тобто розглядаються як реальність, що існує сама собою незалежно 

від людини, предмети культури мають ще й суб’єктивну визначеність. Це 

пов’язано з тим, що людина надає артефакту певного значення, вкладаючи у них 

свої цілі, уявлення, бажання тощо, тобто вносить до них щось особливе, щось 

специфічно-людське. Отже, предмети несуть у собі відбиток людського духу, 

тобто виступають як предмети духовної активності людини. Цей смисл, який 

люди створюють та надають предметам, існує не в самому предметі, а в культурі, 
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що його породила. Саме тому немає нічого дивного в тому, що значення одного і 

того ж предмета може відрізнятися у різних культурах [285].  

У культурологічному довіднику артефакт визначається як будь-який 

штучно створений предмет, який має як певні фізичні характеристики, так і 

знакове або символічне значення.  До таких предметів культури можна віднести 

предмети, техніку, дороги, теорії, твори мистецтва тощо [285]. Виділяють два 

типи об’єктів артефактів культури : 1) об’єкти матеріального світу ‒ предмети, 

речі, одяг, житло, дороги, створені людьми, тощо; 2) об’єкти духовного світу‒ 

будь-які феномени духовного життя суспільства: наукові теорії, забобони, твори 

мистецтва, фольклор тощо, тобто ідеальна складова суспільного життя [198, 

с. 140]. У ролі носіїв смислів такі одухотворені людиною речі, процеси та явища 

стають знаками, які слугують для придбання, зберігання, переробки та передачі 

інформації [377]. Особливості функціонування артефакта в культурно-

семантичному просторі розглядав у своєму дослідженні А.Б. Красноглазов. 

Артефакт визначається як елементарна одиниця штучного світу, яку дослідник 

описує на основі психоаналізу, семантики та герменевтики. Психоаналіз дає 

можливість розглянути процес виникнення та формування артефакта. Семантика 

‒ визначити особливості його трансформації у ході соціокультурного 

функціонування, а герменевтика ‒ виявити його культурний смисл [89]. 

Є.О. Бєлов розглядає артефакт як елементарну структурну, функційну та 

генетичну одиницю культури, яка має досить складну будову. До її складу 

входить знак, предмет та смисл. В свою чергу знак є носієм інформації про 

артефакт, предмет представляє матеріальне тіло артефакта, а смисл має ідейну 

функцію. Ці складові виступають різними сторонами одного артефакта. 

Дослідник констатує, що фактично жодна з цих складових не може існувати 

окремо, оскільки вони беруть участь у репрезентації разом [21, с. 19]. 

О.В. Наконечна критикує твердження, що артефакт є одиницею культури, 

вважаючи, що він виступає її проявом. Дослідниця вважає, що процес 

дослідження артефактів точніше, ніж результат, відображає особливості 
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культурного досвіду людства. За її словами, він висвітлює одночасно як 

навколишній світ, так і внутрішній світ людини [147]. 

Представники семіотичного підходу, серед яких Ю.М. Лотман [109 ‒ 110], 

Ч.С. Пірс [149; 154; 270], Ф. де Соссюр [187] та ін., розглядають культуру як 

знакову систему, а її явища як тексти. За концепцієї Ю.М. Лотмана, культура ‒ 

система знаків, якою користується суспільство та в якій закодована соціальна 

інформація [110, с. 147]. Таку взаємопов’язану систему знаків називають текстом. 

З цього випливає, що явища культури включають до себе знаки та сукупності 

знаків, тобто тексти. Поняття тексту відноситься до фундаментальних понять 

сучасної лінгвістики та семіотики. Цей текст представляє складний механізм, 

який зберігає багатоманітні коди та здатний трансформувати отримані 

повідомлення і викликати нові [Там само, с. 79 ‒ 90]. Спираючись на 

вищезазначену інформацію, можна відобразити основні постулати у вигляді 

схеми : 

культура =  матеріальна культура (артефакти) + духовна культура (смисли) 

артефакт + смисл = знак 

знак + знак = сукупність знаків (тексти) 

культура = тексти 

У мовознавчій науці назви артефактів досліджували на матеріалі російської 

(Н.М. Божко [27], Т.М. Висоцька [34]), англійської (І.В. Дукальская [50], 

Е.М. Пастухова [152]), німецької (Р.Д. Керімов [67]) мов. Також були проведені 

зіставні дослідження: на матеріалі російської та української мов (Л.М. Бойко 

[28]), на матеріалі англійської, української, французької та російської мов 

(Т.С. Толчеєва [198]), на матеріалі німецької та української мов (Р.О. Каракевич 

[65]). 

На основі того, що усі явища культури формалізуються за допомогою 

знаків, у тому числі мовних, Т.C. Толчеєва робить припущення, що вербалізовані 

явища культури виступають предметом лінгвістичного дослідження. Саме тому 

для їх позначення можна використати термін "артефакт", оскільки його внутрішня 

форма характерна штучністю [198, с. 141]. У своїй роботі Т.C. Толчеєва зазначає, 
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що у мовознавстві термін "артефакт" вживають у дискурсологічних дослідженнях, 

і позначає реальний об’єкт, що не має лінгвальної природи. Відповідно до цього, 

за Дж. Сінклером, артефактом виступає мовна одиниця вищого порядку, що 

визначається лінгвістичною поведінкою індивіда та характерна суб’єктивною 

модальністю та творчістю людської уяви [274, с. 26]. На основі проведених 

досліджень лінгвіст Т.С. Толчеєва пропонує ввести нове термінопоняття ‒ 

сигніфікативні артефакти, які виступають продуктами цілеспрямованої діяльності 

людини та закодованими мовними засобами в процесі розумової діяльності 

людини [198, с. 143]. 

Найменування артефактів були обрані об’єктом лінгвістичного дослідження 

І.В. Дукальської. Дослідниця відзначає, що артефакти займають важливе місце у 

системі людських матеріальних цінностей та породжують багату символіку. 

Аналіз символіки таких номінацій у англійській мові показав, що більшість 

виразів, до складу яких входять назви артефактів мають біблійне, міфологічне або 

літературно-художнє походження [50]. 

Термін "артефакт" використовують не тільки у гуманітарних, а й у 

природничих та технічних: медицині, біології, інформатиці, математиці тощо. 

Наприклад, у медицині артефактом позначають явище, що спостерігається при 

дослідженні об’єкта, але не властиве цьому об’єкту та перекручує результати 

дослідження [317], у комп’ютерній графіці ‒ небажані особливості згенерованого 

комп’ютером зображення, у біології ‒ процес або утворення, які є невластивими 

для організму у нормальному стані та викликані самим методом його 

дослідження, у математиці ‒ унікальна формула [289]. 

У дослідженні ми розглянули артефакт з культурологічного, семіотичного 

та лінгвістичного підходів. На основі проведеного аналізу було виявлено, що 

артефакт виступає феноменом культури, її найважливішою складовою. 

Незважаючи на те, що він є штучним, людина надає йому певного смислу, 

завдяки цьому предмети несуть у собі відбиток людського духу та мають знакове 

або символічне значення. Артефакти виступають вагомою ланкою репрезентації 
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кожної окремої культури, адже один і той самий артефакт, наповнений  змістом 

певної культури, може мати абсолютно різне значення. 

 

1.3 Ономасіологічний вимір у вивченні мотивації назв 

 

Витоки ономасіологічного напрямку сягають часів античності, коли теорія 

номінації складала важливу частину античної філософії.  Основні ж підвалини для 

становлення ономасіології як окремої науки були закладені задовго до появи 

самої дисципліни, зокрема велику увагу мали дослідження середини ХІХ ст., 

метою яких було укладання тезаурусних словників. Появу ономасіології як науки 

пов’язують з ім’ям М.М. Покровського, який наприкінці ХІХ ст. вказав на дві 

сфери дослідження у межах семантики [156]. На початку ХХ ст. були 

представлені положення про необхідність розрізнення значення та позначення. 

Вони були описані у працях Р. Мерінгера, Г. Шухардта [252], які представляли 

школу "Слова та речі" ("Wörter und Sachen") та у розробках представників теорії 

семантичних полів Л. Вайсберга та К. Бальдингера.  

А. Цаунер вперше звернув увагу на те, що в мовознавстві є два розділи, які 

доповнюють один одного. Перший розділ йде від слова та ставить питання, яке 

поняття пов’язане зі словом, та яке значення йому належить, звідси ‒ 

семасіологія. Другий бере за основу поняття та визначає, яке позначення, 

найменування має мова для цього поняття, звідси ‒ ономасіологія [281]. 

За твердженнями О.С. Кубрякової, ономасіологічний підхід до формування 

похідного слова дає змогу стверджувати, що у процесі формування слово 

проходить шлях від судження про предмет до його найменування, яке вбирає у 

себе одну або декілька ознак предмета, вказаного у судженні [94, с. 40]. 

Ономасіологічний підхід при дослідженні слова як одиниці номінації дає 

можливість прослідкувати, як формуються поняття, що стають основою кожного 

окремого значення [200, с.7]. Саме тому ономасіологічний вектор у дослідженні 

лінгвістичних явищ є актуальним та перспективним на сьогодні. 
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У межах когнітивно-дискурсивної парадигми набув поширення когнітивно-

ономасіологічний підхід до теорії номінації. Номінацію розглядають як складний 

когнітивний процес, під час якого явища позамовної дійсності відображаються за 

допомогою утворення та використання мовних одиниць [68, с. 87]. Когнітивний 

підхід і теорія номінації тісно пов’язані між собою, оскільки остання розглядає 

питання: яка частина знань про об’єкт отримує окреме найменування ‒  

перероблена чи та, що перероблюється свідомістю і перетворюється поступово в 

концепт об’єкта. Крім цього, в основу номінації може бути покладена не 

найважливіша ознака, а така, що викликає лише змістову асоціацію [115]. Звідси 

носії мови визначають у кожному найменуванні таку рису, яка є важливою саме 

для них. В. фон Гумбольдт писав з цього приводу, що мови можна розглядати як 

ієрогліфи, в які людина вкладає світ та свою уяву [43, с. 349]. Кожна мова є 

унікальним творінням, адже вона відображає національний характер, образ життя, 

темперамент, систему цінностей, самосвідомість, світобачення та світовідчуття 

певного етносу. Для того, щоб максимально зрозуміти національну культуру 

певного народу, потрібно поринути в мову нації, у її семантику. Саме в цьому і 

полягає завдання когнітивного підходу, який дає змогу дослідити глибинні 

структури мислення, які зберігаються в мовних знаках. 

Відповідно до вищезазначеного, у теорії номінації можна виділити три 

етапи розвитку: 

1) дофункціональний (початок ‒ перша чверть ХХ ст.). Представники: Р.Мерінгер, 

Г. Шухардт [252], В. Мейер-Любке, О. Eсперсен, Ш. Баллі [15], Ф. Брюно, 

Л.В. Щерба та ін.; 

2) функціональний (1930-ті ‒ 1980-ті роки). Представники: В. Матезіус [125], 

М. Докулін [247], О.С. Кубрякова [92 ‒ 93], Г.А. Уфімцева [205], Н.Д. Голєв  [39], 

В.М. Телія [194 ‒ 196], І.С. Торопцев [200 ‒ 201] та ін.; 

3) концептуально-когнітивний (з 1990-х років). Ономасіологічний рівень 

вважається логіко-лінгвістичним. Представники: І. Гржега, П. Штекауер, 

О.В. Раєвська, О.О. Селіванова [172 ‒ 174] та ін. [75]. 
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Кожна зі сформованих наук, що існує, має свій власний термінологічний 

апарат. Ми поділяємо думку Г.Н. Ягафарової, яка основними ономасіологічними 

поняттями називає: номінацію, види номінації, способи та засоби номінації, мотив 

номінації [234]. 

Номінацією позначають не тільки процес і результат найменування, а й 

розділ лінгвістики, що вивчає структуру актів називання [301]. Ми також 

приєднуємося до думки Н.В. Ханикіної про те, що ономасіологічним поняттям є 

ще акти найменування [211]. 

Номінації поділяються на декілька видів. Найпоширенішим є поділ на 

первинну та вторинну номінації. В результаті первинної номінації з'являються 

непохідні слова, які вважають первісними.  Оскільки такі найменування не 

утворюються від інших слів, їх вважають рідкісним явищем. Лише етимологічний 

або історичний аналіз у деяких випадках дає змогу виявити похідність таких 

номінацій. Вторинна номінація представляє позначення елементів дійсності за 

допомогою похідних лексико-семантичних одиниць. Цей вид номінації є 

актуальним для сучасного стану мов, склад яких поповнюється на основі 

словотворення та перенесення значень. 

Для сучасної теорії номінації важливим завданням є визначення способів та 

засобів творення номінативних одиниць. Вчені трактують ці поняття по-різному. 

В.Й. Томашпольский називає універсальними способами номінації  внутрішні та 

зовнішні. До внутрішніх способів належать: 1) переосмислення слів (розвиток 

багатозначності слів); 2) функціональне розширення слів (розвиток 

поліфункціональності слів); 3) зміна категорій слів (розвиток омонімії); 

4) утворення слів (творення нових слів); 5) творення вільних словосполучень; 

6) творення сталих словосполучень. До зовнішніх належать: 1) запозичення слів; 

2) запозичення вільних словосполучень; 3) запозичення сталих словосполучень, 

або фразеологічних одиниць [199, с. 203]. 

За словами О.О. Тараненко, номінація реалізується в мові на основі власних 

ресурсів та за допомогою запозичення з інших мов. Відповідно до цього процеси 

номінації здійснюються за допомогою: 1) словотворення; 2) зміни значення 
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мовних одиниць та формування переносного значення (метонімія,метафора та 

інші); 3) лексикалізації компонентів слова, словоформ, вільних сполучень слів; 

4) лексикалізації та фразеологізації вільних словосполучень; 5) розгортання 

(утворення і комбінування) синтаксичних словосполучень на позначення 

уточнених, конкретизованих понять, номінативно-предикативного позначення 

подій, ситуацій у формі речення та більших одиниць тексту; 6) запозичення [314, 

с. 417]. 

Оригінальною є концепція Г.Н. Ягафарової, яка виділила такі способи 

номінації: 1) звукообразність; 2) переосмислення або семантична деривація 

(метафора, метонімія); 3) реорганізація (створення нових одиниць на основі 

готових елементів за певними моделями); 4) запозичення лексичних одиниць[234, 

с. 175]. 

О.А. Косих визначає такі способи номінації: 1) лексичний; 2) синтаксичний; 

3) словотвірний. Ці способи можна описати в ієрархічному порядку, оскільки 

словотвірний спосіб номінації є основою для лексичного, адже пов'язаний з 

утворенням номінативних одиниць за допомогою деривації. Лексичний спосіб 

виступає опорою для синтаксичного, який використовує лексичні одиниці для 

своєї побудови [80, с. 40 ‒ 50]. 

На нашу думку, усі класифікації способів номінації, що були перераховані 

вище, є правильно визначеними. Однак, вважаємо за доцільне керуватися 

систематизацією, що зафіксована у Лінгвістичному енциклопедичному словнику. 

Відповідно до нього способами номінації є: 1) словотвір (як регулярний спосіб 

творення нових слів та значень); 2) синтаксична транспозиція (за якої 

морфологічні засоби вказують на зміну синтаксичної функції при збереженні 

лексичного значення); 3) семантична транспозиція, що спричиняє утворення 

багатозначних слів, фразеологізмів [301]. 

Номінація відбувається за допомогою певних засобів. За словами 

Г.Н. Ягафарової, засобами номінації є фонетичні, морфологічні, лексико-

фразеологічні та синтаксичні одиниці мови, які безпосередньо беруть участь у 

процесі найменування та на основі яких вона здійснюється [234, с. 175 ‒ 176]. 
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Л.Є. Азарова та Г.В. Лепко поділять засоби номінації на внутрішньомовні 

(афіксація, словоскладання, перенесення найменувань, сполучення слів тощо) та 

міжмовні (запозичення, калькування, перифрази тощо) [2, с. 88]. Ми 

приєднуємося до класифікації, сформованої в Енциклопедії Української мови, за 

якою до основних номінативних засобів відносяться: 1) слово; 2) стійкі 

лексикалізовані й фразеологізовані словосполучення та синтаксичні конструкції, 

еквівалентні слову; 3) синтаксичні словосполучення; 4) речення [314, с. 418]. Ми 

поділяємо також думку О.С. Кубрякової про те, що значним досягненням теорії 

номінації є її спрямованість на пошуки усіх можливих засобів номінації, навіть 

таких, що виходять за межі слова чи за межі лексики [93, с. 14].  

Одним з найважливіших понять ономасіології є акт номінації. 

О.С. Кубрякова визначає акт номінації як мовленнєво-мисленнєвий процес, що 

може бути спрямований у двох напрямках: 1) відбір готового найменування, що є 

у мові, на позначення явища та думки про нього; 2) творення нової відповідної 

номінації [92, с. 42]. У статті "Номінація" Лінгвістичного енциклопедичного 

словника акт найменування описано такиим чином: семантичний трикутник 

"реалія (денотат) ‒ поняття (сигніфікат) ‒  ім’я" є основою для опису процесів та 

структури актів номінації. Реалія виступає денотатом імені, тобто як сукупність 

властивостей, які виділяються в усіх реалій, що позначені цим іменем. Поняття 

репрезентує сигніфікат імені, тобто зміст імені, до складу якого можуть входити й 

експресивні ознаки. Ім’я позначено як звукоряд, що розчленовується у мовній 

свідомості відповідно до структурної організації певного мовного коду. Отже, 

відношення сигніфіката і денотата та напрямок цих відношень у конкретних актах 

номінації від змісту до реалії утворюють базову структуру номінації. Акти 

найменування є продуктами мовленнєвої діяльності, а їх результати опановуються 

мовною системою [301]. 

Оскільки процес номінації представляє мовленнєво-мисленнєвий акт, то для 

нього характерна певна поетапність. Важливо визначити, які етапи виділяють 

лінгвісти у цьому процесі. 
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Так, М.М. Янценецька акцентує увагу на обов’язковому зівставленні та 

об’єднанні спостережень і висновків, зроблених на основі  ономасіологічного та 

семасіологічного аналізу. За словами дослідниці, це потрібно робити з тією 

метою, щоб знайти лексичним одиницям своє місце в словотворчій системі мови 

та визначити механізм їх творення й функціонування. М.М. Янценецька зробила 

спробу описати основні етапи процесів номінації та семантизації в їх відношенні 

до словотворення. Відповідно до її концепції, основними етапами процесу 

номінації є: 0) підготовка ідеального змісту; 1) визначення мотивувальної ознаки 

та форми її вираження, яка здатна внести (нове) слово в мовну систему; 

2) виявлення класифікувального значення, яке підкреслює специфіку похідного 

слова в порівнянні з твірним, та форми його вираження; 3) створення 

(відновлення) цілісної лексичної одиниці. До основних етапів процесу 

семантизації лінгвіст відносить: 0) сприйняття формальної сторони слова; 

1) виявлення словотворчого афікса (його форми) який пов’язує це слово з іншими 

лексичними одиницями мовної системи та виражає класифікувальне значення; 

2) визначення похідної основи та пов’язаного з нею конкретизаційного значення, 

яке відмежовує це слово від подібних йому за словотворчим афіксом лексичних 

одиниць; 3) відновлення (створення) цілісної семантики слова [238, с. 59, 64 ‒ 65]. 

За твердженнями О.С. Кубрякової, у актах номінації потрібно виділяти такі 

етапи: визначення та фіксація того, що підлягає найменуванню; певне осмислення 

позначуваного; вибір адекватного мовного засобу та найменування; визначення 

більш вузького та постійного зв’язку між позначуваним та позначальним; 

закріплення за цим мовним відрізком певного змісту та інше [93, с. 7]. 

Модель породження номінативної одиниці за ономасіологічним підходом  

виглядає таким чином: 1) підготовка ідеального змісту; 2) вибір мотивації; 

3) вибір твірної основи (слова, словосполучення, перцептивних ознак, 

звуковираження); 4) вибір способу словотворення, який зумовлений 

компетенцією в царині слововиводу; 5) визначення словотворчої моделі, побудова 

звукової форми з підоснови (основи твірного слова, звуконаслідувального 
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комплексу тощо) та словотворчих формантів (афіксів або їх комбінацій); 

6) поєднання  матеріального та ідеального по завершенню словотворення [200]. 

О.О. Селіванова у своїй монографії «Когнітивна ономасіологія» 

запропонувала власну модель породження номінативних одиниць. За цією 

моделлю, номінативний процес розглядається з погляду когнітивної науки. 

Основними етапами цієї моделі є: 1) апперцепція (психонетичний); 

2) інтеріоризація (когнітивний); 3) внутрішнє програмування (превербальний); 

4) селекція (номінативно-вербальний); 5) парадигмізація і синтагмізація 

(системно-функціональний) [172, с. 86 ‒ 108]. Відповідно до цієї моделі, 

найпершим рівнем номінативного процесу виступає мотив, тобто поява неясного 

бажання [174, с. 147]. 

У процесі називання мотив виступає найголовнішою ланкою, основою акту 

найменування. Отже, мотивація передує акту номінації. На сьогоднішній день 

щодо поняття "мотивація" існує багато точок зору. У ході дослідження були 

зафіксовані ще такі поняття як "мотивованість", "мотиваційна ознака", "види 

мотивацій", "мотиватор", "внутрішня форма слова" тощо.  

Мотивація визначається відповідно до напряму дослідження таким чином: 

1) у словотворі ‒ процес формування семантичного і формального зв’язку 

похідного слова з твірним у межах знакового коду мовної системи; 2) у теорії 

номінації ‒ формальний і семантичний зв'язок між словами як знаками (відносний 

план) та їхніми позначуваними (абсолютний план), що встановлюється при 

творенні слів; 3) у сучасній когнітивній ономасіології ‒ лінгвопсихоментальна 

операція встановлення семантичної і формальної залежності між мотиватором і 

похідною номінативною одиницею (мотивованим знаком) на підставі зв’язків 

різних компонентів структури знань про позначуване в етнічній свідомості [173, 

с. 401]. Отже, відповідно до цих визначень, можна констатувати, що поняття 

мотивації залежить від напрямку її вивчення. Мотивація в найменуванні визначає 

погляд носія мови на той чи той фрагмент світу, що сприяє розумінню специфіки 

світогляду конкретного народу [121, с. 26]. 
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Щодо типів мотивації, то більшість дослідників виділяє фонетичну, 

морфологічну і семантичну мотивацію [271, с. 97 ‒ 98]. Однак, не всі визначають 

мотивацію фразеологічну [183, с. 57], а Г. Бельманн виділяє щей ситуативну 

мотивацію [241, с. 7]. 

Крім поняття мотивація, дослідники використовують поняття 

мотивованості, яке також характерне неоднозначністю (О.І. Блінова, М. Докулін, 

Т.Р. Кияк та ін.). Для уточнення цих дефініцій Н.В. Швець провела аналіз 

наукових праць з проблеми співвідношення між ними. Результати дослідження 

показали, що у розумінні сутності цих термінів відсутня одностайність, хоча 

більшість дослідників схиляються до думки, що ці поняття можна вважати 

синонімами [220, с. 196]. Наприклад, на думку Д.У. Ашурової, мотивацією є вибір 

і закріплення у семантиці похідного слова категорійних ознак предмета, в той час 

як мотиваваність представляє властивість похідного слова, яке структурно-

семантично співвідноситься з твірним словом чи зі структурно однотипними 

словами [13, с. 35 ‒ 36].  

Треба відзначити, що на мовному рівні виділяють такі види мотивованості: 

1) знакова, яка властива усім лексичним одиницям; 2) формальна, яка поділяється 

на два типи ‒ зовнішню (фонетична) та внутрішню (морфологічна та семантична). 

У свою чергу, морфологічна визначається морфемною структурою слова або 

виразу, а семантична представляє результат взаємовідносин між словотворчими 

формантами та основою, між новим та попереднім значенням; 3) змістова [53, 

с. 81]. 

Одним з центральних понять мотивації є внутрішня форма слова (далі ‒ 

ВФС), або мотив номінації, тобто її мотиваційна ознака. Воно бере свій початок з 

праць відомого вітчизняного вченого О. Потебні, але й до сьогодні викликає 

багато протиріч. Теоретичні обґрунтування ВФС можна знайти у працях 

вітчизняних (М.І. Голянич [41], Т.Р. Кияк [53], В.М. Манакін [119],  

В.М. Русанівський [169], П.О. Селігей [175 ‒ 176], О.С. Снитко [184]) та 

зарубіжних (О.І. Блінова [23 ‒ 24], М.Д. Голєв [39], О.А. Земська [61 ‒ 62], 

О.С. Кубрякова [92 ‒ 93], В.М.  Телія 194 ‒ 196]) вчених. Чим більше лінгвісти 
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заглиблюються у це явище, тим більше переконуються у його складності та 

багатоплановості [175, с. 15].  

Наведемо деякі визначення поняття ВФС. На думку О.О. Потебні, 

внутрішня форма слова ‒  це відношення змісту думки до свідомості. Вона 

представляє власну думку людини [159]. За Лінгвістичним енциклопедичним 

словником, ВФС ‒ це ознака, яка покладена в основу  номінації у творенні нового 

лексичного значення [301]. ВФС ‒ це комплекс мотиваційних ознак, які є основою 

найменування [8, с. 29], розумовий інтеріорізований образ, що потенційно 

абстрагує та відображає у вигляді апперцепційного уявлення одну чи кілька 

істотних ознак денотата, викликаний і фіксований у пам’яті носія мови 

зумовленою морфемною структурою слова чи виразу [53, с. 74]. ВФС наявна 

завжди і в усіх словах, але, незважаючи на це, може не усвідомлюватися носіями 

мови на наступному етапі розвитку [80, с. 70]. Вона зберігає в собі не лише 

історію суспільства, але й історію думки, яка постає перед нами як історія 

культури [175, с. 20]. 

В.М. Манакін називає ВФС першоосновою найменування. У різних мовних 

культурах ВФ слів відрізняється одна від одної, оскільки в кожному випадку 

будь-яка ознака номінації відбиває актуальні для свідомості соціуму ознаки 

предмета найменування [119, с. 22 ‒ 24]. У кожному конкретному випадку будь-

яка ознака номінації закарбовує актуальні для національної свідомості соціуму 

ознаки предмета найменування, які були важливими на момент народження назви 

[8, с. 30]. ВФС є, з одного боку, способом матеріального втілення у слові змісту: 

вона фіксує той шлях, за яким носії мови доходять чи дійшли до слова 

(ономасіологічний аспект), а з іншого боку, актуальну значущість форми слова 

(семасіологічний аспект) [39].  

Ми поділяємо думку В.М. Бойчука, який стверджує, що виокремлення 

первісного мотиву (свідомого чи несвідомого), який покладено в основу того чи 

того найменування з прозорою мотивацією дозволяє глибше аналізувати процеси 

номінації та робити виважені узагальнення [29, с. 10 ‒ 11]. Творення нового слова 

є складним та багатогранним процесом. ВФС відіграє головну роль, оскільки 
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поєднує у собі особливості психіки людини та мовно-виражальні засоби [Там 

само, с. 16].  

Два погляди на природу ВФС формулює О.І. Блінова. Перший пов'язаний з 

характеристикою ВФС як ідеального компонента, ознаки, що покладені в основу 

найменування, тобто найближчого етимологічного значення слова. Другий погляд 

пов'язаний з розумінням ВФС як матеріально-ідеального його компонента [23, 

с. 7]. У лінгвістичній літературі звертають увагу те, що не слід ототожнювати 

поняття "внутрішня форма слова" та "етимологія". Ми погоджуємось з тим, що 

внутрішня форма є буквальним значенням слова, його мотивацією, тоді як 

етимологія ‒ це походження слова [53]. Але зауважимо, що на певному етапі 

дослідження необхідно обов’язково звернутися до визначення етимологічного 

значення слова, яке здатне розкрити ВФС. Насамперед це стосується мовних 

одиниць первинної номінації. 

Поділяємо думку С.М. Толстої про те, що мотиваційна ознака ‒ це  

найхарактерніша риса, що виявляється у процесі називання того чи того явища 

або предмета [197, с. 116]. Для сучасних мовознавчих досліджень залишається 

актуальною проблема вибору факторів, які здійснюють вплив на вибір 

мотивувальних ознак у процесі номінації [225, с. 46]. Обрання мотиватора 

залежить, насамперед, від властивостей позначуваних предметів. Початковий 

імпульс виникнення номінації іде не від мови, а від самого предмета, оскільки 

кожна мовна одиниця мотивована властивостями об’єкта-номіната [180, с. 54]. 

Треба відзначити, що проблему вибору мотиву номінації визначає той факт, 

що процес обрання мотиватора зумовлений ментально-психічними, соціальними, 

культурно-історичними чинниками. Когнітивний аспект дослідження 

номінативних процесів сформував новий підхід до проблеми мотивації. Найкраще 

розробленим є когнітивно-ономасіологічний підхід до цієї проблеми. З цих 

позицій О.О. Селіванова виділяє п’ять видів мотивації: 1) пропозиційна; 

2) асоціативна; 3) модусна; 4) змішана; 5) концептуально-інтеграційна [173, 

с. 160]. Вона зазначає, що основним механізмом асоціативного типу мотивації є 

метафора. Залежно від способу взаємозв’язку донорської та реципієнтної 
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концептосфер, асоціативна мотивація має певний різновид. Структурно-

метафорична мотивація характерна об’єднанням сфери джерела та мішені за 

допомогою одного суміжного компонента. Дифузно-метафоричний тип базований 

на поєднанні асоціативних комплексів на основі аналогії. Гештальтна мотивація 

використовує мотиваційні ознаки інших концептів на основі зорових, слухових, 

одоративних, тактильних, смакових цілісних структур. Архетипна мотивація 

виявляється у виборі мотиваційних ознак відповідно до асоціативного поєднання 

структури знань з іншою концептосферою на підставі первісних уроджених 

психічних елементів. Ці компоненти виступають у ролі проявів родової пам’яті, 

історичного минулого людства та забезпечують цілісність і єдність людського 

сприйняття [Там само, с. 164]. 

У своїй колективній праці А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк та З.Б. Куделько 

систематизували результати співвідношення понять внутрішня форма слова, 

мотивація та мотивованість. Відповідно до нього: 1) мотивація представляє 

процес, внутрішня форма є засобом, а мотивованість ‒ результатом словотворчого 

акту; 2) якщо мотивація властива не усім словам, то внутрішня форма наявна у 

кожному слові. Мотивованість є факультативною ознакою; 3) мотивованість та 

мотивація характерні синхронністю, тоді як внутрішня форма також допускає 

розкриття етимології мовних одиниць [53, с. 84 ‒ 85]. 

Інші дослідники (Н.О. Заніздра, В.В. Шабуніна) стверджують, що ВФ є 

обов’язковою семантичною характеристикою будь-якого слова. Мотивованість 

властива не кожній лексичній одиниці, а точніше її внутрішній формі. Отже, 

мотивовані слова ‒ це слова зі внутрішньою формою, тому що саме внутрішня 

форма визначає мотивованість слова та є засобом її реалізації і матеріалізації у 

слові [60, с. 172]. 

На початку 70-х років ХХ ст. зароджується науковий напрямок мотивологія 

(О.І. Блінова [24], М.Д. Голєв [39], В.Г. Наумов [148] та ін.), що був розроблений 

представниками Томської лінгвістичної школи русистики. Автор монографії 

"Мотивологія та її аспекти" О.І. Блінова називає нову науку особливою 



45 
 

лінгвістичною дисципліною, що досліджує специфічні вияви лексичних одиниць 

у взаємозв’язку мовної форми та значення [24]. 

Як бачимо, у мовознавчій науці сформувалось безліч різноманітних існують 

понять щодо мотивації. Ми поділяємо думку О.О. Селіванової про те, що 

уведення різних понять у сферу мотивації не вносить нічого нового, а лише 

ускладнює проблему. Дослідження мотиваційних механізмів є однією з 

актуальних проблем сучасного словотвору та номінації [174, с. 156 ‒ 157]. 

Зауважимо, що мислення у різних носіїв мов є неоднаковим, тому різняться і самі 

процеси найменування. Ґрунтовний аналіз ВФС, тобто мотиву номінації, дає 

змогу визначити, які ознаки предмета, явища чи позамовної дійсності 

виокремлюються свідомістю людини для нової номінації та виявити ті технічні 

засоби, які цьому сприяють. 

Отже, можна констатувати, що мотиваційна ознака є тим засобом 

збереження інформації, за допомогою якого у слові фіксуються найбільш значущі 

для людини ознаки найменування. Певна мотиваційна ознака є основою для 

подальшого семантичного розвитку лексеми. 

 

1.4. Семасіологічний вектор дослідження назв артефактів 

 

Семасіологічний підхід є традиційним та детальніше розробленим у 

мовознавстві, ніж ономасіологічний. З лінгвістичного погляду легше 

проаналізувати готове мовленнєве утворення, ніж відновити шлях його створення 

та формування [92, с. 35].  

Термін "семасіологія" вперше вживається з середини ХІХ ст. у німецькому 

мовознавстві [314, с. 600]. Х. Райзіг запропонував використовувати його на 

позначення науки про значення. Праці В. фон Гумбольдта, Г. Пауля, В. Вундта, 

О.О. Потебні, М.М. Покровського, І. Бодуена де Куртене, Ф.Ф. Фортунатова, 

І.І. Мєщанінова, О.О. Шахматова, Л.В. Щерби, Г. Шпербера, Г. Стерна, 

К. Ердмана, Р. Мейєра, Л. Теньєра, Л. Єльмслева, Й. Трира, Г. Іпсена, А. Йоллеса, 
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Г. Кронассера, С. Ульманна, В. Виноградова та інших заклали основи вихідних 

положень семасіології. 

У становленні цієї науки виділяють чотири етапи. Спочатку мову 

досліджували на засадах психологічних особливостей народу та його культури, 

тому перший етап характерний уявленнями гумбольдтіанців. На другому етапі 

лінгвістична семантика базувалась на принципах порівняльно-історичних 

досліджень. Пізніший зв'язок семантики з логікою, філософією та синтаксисом 

визначили третій етап у її розвитку. Для останнього етапу характерним є 

різноманіття напрямів дослідження (структуралізм, генеративізм, функціональна 

лінгвістика, когнітивна та комп’ютерна лінгвістика тощо) [173, с. 70 ‒ 74]. З 60-х 

років ХХ ст. термін "семасіологія" витісняється поняттям "семантика" [314, 

с. 600]. 

Семасіологію визначають як розділ лексикології, що вивчає семантику, 

значення мовних знаків різних рівнів; як спеціальний розділ лексикології, який 

вивчає значення слова та причини їх зміни, тобто змістову сторону лексичних 

одиниць. До компетенції семасіології входить також дослідження природи 

лексичного значення, типів лексичних значень та класифікації їх змін, синонімії, 

антонімії, полісемії [324, с. 452]. 

У рамках системно-структурної парадигми мову розуміли як чітко 

структуровану систему. Ми поділяємо думку О.С. Мельничука, який визначає 

систему як сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, а 

структуру ‒ як склад та внутрішню організацію єдиного цілого [126, с. 27]. 

Мовна система складається з рівнів, що визначають її складну структуру. 

Розрізняють основні та проміжні рівні мови. До основних належать 

фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний та синтаксичний; до 

проміжних ‒ морфонологічний, словотвірний та фразеологічний [75]. У дисертації 

розглянуто лексеми на позначення артефактів, розвиток їх семантики, а також 

фразеологічні одиниці, компонентами яких є найменування артефактів. Лексема є 

структурною одиницею лексико-семантичного рівня, а фразема ‒ 

фразеологічного. 
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Лексема ‒ це слово у сукупності його форм і можливих значень у всіх його 

вживаннях і реалізаціях. Лексеми можуть мати одне або декілька значень. 

Лексичне значення ‒ це історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність 

слова з певним явищем дійсності. Воно є результатом мисленнєвої діяльності 

людини. Слова з одним значенням називають однозначними, або моносемічними. 

Слова з двома чи більше значеннями є багатозначними, або полісемічними. 

Наприклад, лексема на позначення артефакта укр. цигарка / нім. die 

Zigarette / англ. cigarette є моносемічною у трьох мовах, оскільки має лише одне 

значення: пор. укр. Паперова трубочка (гільза), набита з одного боку тютюном 

для куріння  [311, Т. 11, с. 210], нім. zum Rauchen dienender Tabak, der fädig 

geschnitten in eine etwa fingerlange papierne Umhüllung gepresst worden ist "дрібно 

порізаний тютюн, спресований у паперовій обгортці, що використовують для 

паління" [328], англ. A thin cylinder of finely cut tobacco rolled in paper for smoking 

"тонкий циліндр дрібно нарізаного тютюну, що згорнутий у папір для паління" 

[332]. А найменування артефакта укр. картина / нім. das Bild / англ. picture, 

навпаки, є полісемічною у досліджуваних мовах. До того ж кількість та 

еквівалентність значень у мовах є різними: пор. укр. 1. Твір живопису, 

намальований переважно фарбами на полотні, картоні, дошці 

тощо;2. перен., розм. Про кого-, що-небудь, що своїм виглядом викликає 

захоплення; 3. перен. Те, що можна бачити, охопити зором або конкретно 

уявити; //  Стан, становище чого-небудь; //  Словесне, мистецьке зображення 

чого-небудь у літературі тощо; 4. Епізод, частина акту п'єси, що потребує 

окремої декорації; 5. розм., рідко. Те саме, що кінофільм [311, Т.4, с. 110]; нім. 

1.(anschauliche, künstlerische) Darstellung, Wiedergabe von Dingen und Vorgängen 

der Wirklichkeit, der Phantasie "(яскраве, художнє) представлення, відображення 

речей та процесів реальності, фантазії"; b) übertragen Inbegriff, Verkörperung 

"перен. втілення, уособлення"; 2. Theater durch gleichbleibende Dekoration 

gekennzeichneter Abschnitt eines dramatischen Werkes "театр, вид драматичної 

роботи, що характеризується постійним оформленням"; 3. Ausschnitt aus der 

Umwelt, der vom menschlichen Auge erfasst wird, Anblick, Ansicht "фрагмент 

http://sum.in.ua/s/kinofiljm
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навколишнього середовища, який охоплюється людським оком, вид"; 4. 

gehoben, übertragen Erscheinung, die vor dem geistigen, inneren Auge eines Menschen 

steht "високий стиль, переносно прояв, який перебуває перед духовним, 

внутрішнім зором людини"; 5.meist im Singular Vorstellung von etwas "здебільшого 

в однині представлення чогось"; 6.bildhafter Ausdruck, Vergleich in Worten 

"подвійне вираження, порівняння словами" [328]; англ. 1. A visual representation or 

image painted, drawn, photographed, or otherwise rendered on a flat surface 

"візуальне представлення або зображення, намальоване, сфотографоване тощо, на 

рівній поверхні"; 2. A visible image, especially one on a flat surface or screen "видиме 

зображення, особливо на плоскій поверхні або екрані"; 3. а. A vivid or realistic 

verbal description "яскравий або реалістичний словесний опис"; b. A vivid mental 

image "яскравий уявний образ", 4. A person or object bearing a marked resemblance 

to another "людина або об’єкт, що має виражену схожість з іншою", 5. A person, 

object, or scene that typifies or embodies an emotion, state of mind, or mood "людина, 

об’єкт або сцена, яка характеризує або втілює у собі емоцію, стан розуму чи 

настрій"; 6. The chief circumstances of an event or time; the situation "основні 

обставини події або часу; ситуація"; 7. A movie "фільм"; 8. A tableau vivant "жива 

картина" [332]. 

Як бачимо, найменування артефактів може мати одне або більше лексичних 

значень. Цікавим є проведення зіставлення лексичних значень назв артефактів у 

трьох мовах, оскільки їх кількість може відрізнятися. Так, найменування 

артефакту укр. шабля / англ. sabre є полісемічними, оскільки мають декілька 

значень: пор. укр. 1. Холодна, перев. кавалерійська зброя з зігнутим сталевим 

лезом і гострим кінцем; 2. перен. Один боєць-кавалерист (при вказуванні на 

кількість бійців) [311, Т. 11, с. 395], англ. 1.A heavy cavalry sword with a curved 

blade and a single cutting edge "Високий кавалерійський меч з криволінійним 

лезом і єдиним ріжучим краєм", 1.1historical A cavalry soldier and horse 

"історичний кавалерійський солдат чи кінь", 2.A light fencing sword with a tapering, 

typically curved blade "легкий фехтувальний меч  з конічним, зазвичай 

криволінійним лезом" [332]. Відповідна німецька назва der Säbel є однозначною: 
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lange Stichwaffe und Hiebwaffe mit nur einer Schneide und oft gekrümmter, spitzer 

Klinge " довга колота зброя, або зброя, що рубить з єдиним ріжучим краєм і часто 

вигнутим, загостреним лезом " [328]. 

Слово ‒ двостороння одиниця мови, оскільки йому притаманні форма та 

значення. Формою (план вираження) називають звукову оболонку в усному 

мовленні та графічну оболонку в писемному мовленні. Наприклад, стіл, столу, 

столі, столом тощо. Планом вираження слова є лексема. Значення (план змісту) 

складається з лексичного та граматичного значень. Лексичне значення відображає 

у слові те чи те явище дійсності, а граматичне значення визначається 

віднесеністю слова до певного класу слів (тієї чи тієї частини мови). Лексичне 

значення є конкретним та індивідуальним, оскільки властиве лише цьому слову. 

Граматичне значення є абстрактним і типовим для цілого класу слів. План 

вираження називають також семемою, яка реалізується у семах. Іншими словами, 

семема ‒ це сукупність сем. Сема ‒ це мінімальна, гранична одиниця плану змісту 

[81]. 

Дослідники розрізняють семантичну структуру слова (М.Ф. Алефіренко, 

В.В. Виноградов, О.О. Реформатський та ін.) та структуру лексичного значення 

(Ю.Д. Апресян, Г.А. Уфімцева та ін.). До семантичної структури слова 

відносяться лексико-семантичні варіанти (далі ЛСВ), серед яких виділяють 

основні та похідні (переносні та спеціалізовані) значення. ЛСВ полісемантичного 

слова мають семантичну схожість, яка проявляється у спільності сем [101]. 

Ієрархічно головною у структурі лексико-семантичного варіанта є архісема ‒ 

родова інтегральна сема, яка властива всім одиницям певного класу та відображає 

їх загальні категорійні властивості та ознаки. За допомогою диференційних сем 

описуються відмінності одиниць семантичного поля. Це семи видові, які стають 

основою для переносного значення найменувань, що утворюють за допомогою 

метафори чи метонімії. На позначення мінімальної одиниці змісту 

використовують також терміни: "семантичний компонент", "диференційний 

семантичний елемент (ознака)", "семантичний маркер", "семантичний множник" 

тощо [301]. Наприклад, у лексичному значенні найменування артефакту пиво, що 
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позначає "малоалкогольний напій, що виготовляється звичайно з ячмінного солоду 

і хмелю" [311, Т.6, с. 350], можна виділити такі семи: "малоалкогольний", "напій", 

"з ячмінного солоду і хмелю". 

На позначення структурної одиниці фразеологічного рівня використовують 

поняття "фразеологізм", "фразеологічна одиниця", "фразеологічний зворот", 

"фразема" тощо. Фразеологізм ‒ це семантично пов’язані сполучення слів та 

речень, які, на відміну від подібних до них за формою синтаксичних структур, не 

виникають у процесі мовлення відповідно до загальних закономірностей 

поєднання лексем. Натомість вони відтворюються у мовленні у фіксованому 

відношенні семантичної структури та визначеного лексико-граматичного складу 

[299]. Фразеологічне значення утворюється не поєднанням, а сплавом кількох 

найменувань в єдине ціле внаслідок переосмислення лексичних значень слів-

компонентів. Способами переосмислення є метафоричне та метонімічне 

перенесення [314, с. 772]. 

Отже, у дисертаційній праці семантичний розвиток лексем на позначення 

артефактів розглядається у двох системах ‒ лексичній та фразеологічній. Лексема 

є структурною одиницею лексичного рівня, фразема ‒ фразеологічного. 

Переосмислення лексичних значень слова або значення фразеологізму 

відбувається за допомогою метафори та метонімії. 

 

1.5. Механізми набуття назвами артефактів переносного значення 

 

У ході дослідження було встановлено, що найменування артефактів 

набувають переносного значення в українській, німецькій та англійській мовах за 

допомогою механізмів метафори та метонімії. 

Метафора ‒  це 1) семантичний процес, при якому форма мовної одиниці 

або оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на 

інший на основі певної подібності між цими об’єктами при відображенні у 

свідомості мовця; 2) похідне значення мовної одиниці, утворене таким чином. 

[314, с. 334 ‒ 335, 339 ‒ 340]. Метафоричним перенесення називають те, що 
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відбувається за подібністю та за функцією. Якщо в основі функціонального 

перенесення лежить певна однакова функція, то для перенесення за подібністю 

характерна наявність однакової форми. М.П. Кочерган акцентує увагу на тому, що 

у різних мовах метафоричні перенесення не збігаються, тому їх важко логічно 

пояснити без комплексного дослідження [81, с. 194 ‒ 197]. 

Пояснення механізму метафори є дискусійною проблемою семасіології, яку 

розглядають у різних аспектах. У логіко-філософському аспекті метафору 

вивчають як мисленнєву операцію фіктивного позначення на основі поєднання 

двох думок про різні предмети, ознаки тощо за допомогою виділення певного 

суміжного поняття. Відповідно до логіко-психологічного аспекту механізм 

метафори пояснюється у двох напрямках. Перший розуміє цей вид перенесення за 

подібністю двох речей, другий ‒ двох думок про них. У психологічному аспекті 

метафора представляє те знаряддя мислення, за допомогою якого можливо 

визначити невідоме через відоме. У лінгвістичному аспекті метафору пояснюють 

на основі семної динаміки. У процесі перенесення відбувається згасання 

інтегральної семи значення, яка замінюється диференційною чи потенційною. У 

когнітивному аспекті метафору розглядають як джерело до розуміння мислення 

[174, с. 97 ‒ 101]. 

Метафору аналізують у семасіологічному та ономасіологічному аспекті. 

Представники семасіологічних досліджень (Ж.О. Вардзелашвілі [31], 

В.В. Виноградов [33], Л.С. Кудрявцева [94], О.М. Лагута [98], М.В. Нікітин [150], 

О.О.Тараненко [192] та ін.) займаються розробкою семної структури метафори. 

Дослідники у сфері ономасіології (С.А. Жаботинська [55], Г.В. Колшанський [73], 

О.С. Кубрякова [92 ‒ 93], О.О. Селіванова [172 ‒ 174], Б.О. Серебренников [179] 

та ін.) намагаються встановити механізм творення метафори та описати 

метафоричні моделі. Однак, сьогодні ще немає цілісних досліджень у сфері 

метафоричної номінації [84, с. 131 ‒ 133]. На нашу думку, найбільш ефективними 

лінгвістичними дослідженнями є такі, у яких механізми творення метафори 

розглядають на основі поєднання ономасіологічного та семасіологічного аналізів.  



52 
 

О.О. Тараненко пояснює метафору як семантичний процес, у якому форма 

мовної одиниці чи оформлення мовної категорії переноситься з одного референта 

на інший на основі подібності останніх при відображенні свідомості того, хто 

говорить [192, с. 108]. Інша дослідниця О.О. Селіванова називає метафору 

найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови, виявом мовної 

економії, який характерний використанням знаків однієї концептуальної сфери на 

позначення іншої, схожої на неї в певному відношенні. [174, с. 97 ‒ 104]. 

Творення, декодування та розуміння метафори є процесами узагальненого 

людського мислення [49, с. 9]. Метафора спроможна помічати та створювати 

схожість між різними індивідами та класами об’єктів. Ця її здатність грає значну 

роль у практичному та теоретичному мисленні, тому є тією зброєю, яка дає 

поштовх розвитку думки [9, с. 15]. 

Г.М. Скляревська зазначає, що метафоричні перенесення характерні певною 

закономірністю та здійснюються у певних напрямках від однієї семантичної 

сфери в іншу. Так, дослідниця виділяє регулярні та нерегулярні типи перенесень у 

мові. До регулярних перенесень належать:  

1) предмет ‒ предмет; 

2) предмет ‒ людина; 

2.1. предмет ‒ характеристика людини; 

2.2. предмет ‒ частини тіла; 

2.3. предмет ‒ група людей; 

3) предмет ‒ фізичний світ; 

4) предмет ‒ психічний світ; 

5) предмет ‒ абстракція; 

6) тварина ‒ людина; 

6.1. тварина ‒ характеристики людини; 

6.2. тварина ‒ частини тіла; 

6.3. тварина ‒ група людей; 

6.4. тварина ‒ житло людей; 

6.5. тварина ‒ їжа людини; 
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7) людина ‒ людина; 

8) фізичний світ ‒ психічний світ. 

До нерегулярних перенесень належать такі: 

1) тварина ‒ предмет; 

2) тварина ‒ тварина; 

3) тварина ‒ психічний світ; 

4) людина ‒ тварина; 

5) фізичний світ ‒ фізичний світ [182, с. 80 ‒ 100]. 

Дослідження метафори передбачає виявлення мотиваційних ознак, що були 

покладені в основу перенесення. Це стало основою появи такого поняття як 

метафорична мотивація. Для метафоричної мотивації характерна взаємодія 

морфологічного та семантичного словотворення. За метафоричної мотивації 

твірною базою виступає основа, в той час як за метафоризації ціле слово [228, 

с. 124]. На основі численних досліджень типів мотивації виділяють повну та 

часткову мотивацію [206, с. 83]. Якщо до складу похідного слова повністю 

входить значення мотивувального, то мова йде про повну мотивацію. Якщо ж  

значення похідного найменування засноване лише на одному з компонентів 

семантики мотивувального слова, то маємо справу з частковою мотивацією, яка 

поділяється на метафоричну, непряму та асоціативну [145, с. 200].  

Всередині 70-х років ХХ ст. В.В. Лопатін вперше виділив поняття 

метафоричної мотивації. За його словами, переносне значення виникає у 

визначених слів тільки на рівні мотивованого слова, лише у його словотворчій 

структурі. У цьому полягає специфіка метафоричної мотивації [106, с. 55]. У 

сучасній лінгвістичній літературі спостерігається розбіжність у визначеннях 

метафоричної мотивації [86, с. 47]. За твердженнями М.Б. Ташликової, 

метафорична мотивація представляє мотиваційне відношення між похідним та 

твірним словом, при якому семантика похідного слова базується на асоціативній, 

потенційній семантиці твірного. Однак у процесі словотворення потенційний 

компонент значення стає ядерним, або диференційним [193, с. 174]. О. Земська 

розуміє під метафоричною мотивацією утворення похідних слів від 
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метафоричного значення слів [61, с. 242]. На думку І.О. Ширшова, метафорична 

мотивація є вибіркою з лексичного значення твірного (твірних ‒ при 

словоскладанні) слова одного семантичного компонента при нейтралізації інших 

сем та формуванні нового, образного змісту похідного слова [226, с. 61]. 

Як бачимо, поняття метафоричної мотивації є об’єктом сучасних 

досліджень. Ю.В. Кравцова пропонує для неї таке визначення: метафорична 

мотивація є відношенням вихідної понятійної сфери (первинне значення) та нової 

понятійної сфери (вторинного значення), що засноване  на спільності семантико-

когнітивної ознаки (ознак) у різних об’єктів навколишньої дійсності, які є 

схожими у аналогово-асоціативному плані. Це визначення стало основою для 

виявлення типів метафоричної мотивації.  У ході дослідження виявлено такі 

мотиваційні ознаки (за Ю.В. Кравцовою ‒ семантико-когнітивні форманти), що 

беруть участь у процесі метафоризації: 1) форма; 2) колір; 3) звук; 4) динаміка; 

5) виявлення об’єкта; 6) кількість; 7) міра; 8) кореляція; 9) консистенція; 10) стан; 

11) оцінка; 12) час; 13) функціональність. Відповідно до цього переліку, 

Ю. Кравцова виділяє такі типи метафоричної мотивації: 1) формативна; 

2) колоративна; 3) акустична; 4) динамічна; 5) реалізаційна; 6) квантитативна; 

7) параметрична; 8) кореляційна; 9) консистенціальна; 10) ситуативна; 11) оцінна; 

12) темпоральна; 13) функціональна [85, с. 47 ‒ 50]. 

У рамках когнітивно-дискурсивної парадигми сучасної лінгвістики набула 

поширення методика метафоричного моделювання (А.Н. Баранов [16 ‒ 19], 

Ю.М. Караулов [19], О.Н. Кондратьєва [74], Ю.В. Кравцова [83; 85; 86], 

Н.О. Мішанкіна [139; 140], В.М.Телія [195], А.П. Чудінов [216; 217]). Термін 

метафорична модель став частиною лінгвістичного категорійно-понятійного 

апарату на початку 1990-х років [85]. Основою метафоричного моделювання є 

когнітивні операції, які передбачають взаємодію вихідного домена, що 

репрезентує ту концептуальну сферу, з якої відбувається запозичення когнітивних 

ознак, та цільового домена ‒ царини абстракції, що ідентифікується за допомогою 

метафори [99]. 
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Метонімія відрізняється від метафори лише процесом утворення, який 

відбувається на основі суміжності, дотичності (просторового, часового, 

атрибутивного, каузального та ін. характеру). Ці два види переосмислення можна 

розглядати з двох боків. При семасіологічному підході ‒ як один з головних 

шляхів утворення переносного значення, зміни значень мовних одиниць і 

розвитку мовної семантики. При ономасіологічному підході ‒ як один із 

загальних принципів номінації. 

Метонімічне моделювання є також поширеним явищем у сучасному 

мовознавстві та привертає увагу багатьох дослідників (Є.Л. Гінзбург, І.М. Кочан, 

Н.В. Місник, О.В. Падучева, М. Процик, Т. Шиппан, Д.М. Шмельов, Р.О. Якобсон 

та ін.). Як зазначає Н.З. Цісар, метонімія відображає постійні контакти між 

об’єктами та типізується, створюючи семантичні моделі багатозначних слів [214, 

с. 45].  

До традиційних метонімічних переносів зазвичай відносять такі: "частина 

замість цілого", "ціле замість частини", "вмістилище замість його вмісту", 

"матеріал замість виготовленого з нього предмету", "об’єкт, яким користуються 

замість користувача", "виробник замість продукції", "причина замість наслідку", 

"місце замість організації", "місце замість події" тощо [278]. 

Система метонімічних перенесень була розроблена Ю.Д. Апресяном, який 

виділяє регулярні типи перенесень, до яких належать: 1) дія ‒ суб’єкт дії; 2) стан ‒ 

причина стану; 3) властивість ‒ суб’єкт властивості; 4) дія ‒ об’єкт дії; 5) дія ‒ 

результат дії; 6) дія ‒ другий об’єкт дії; 7) дія ‒ засіб дії; 8) дія ‒ інструмент дії; 9) 

дія ‒ спосіб дії; 10) дія ‒ місце дії; 11) дія ‒ час дії; 12) дія ‒ кількість дії. Крім 

цього, він виділяє велику кількість інших типів перенесень, серед яких можна 

визначити такі, що характеризують найменування артефактів: 

1) матеріал ‒ виріб з цього матеріалу;  

2) тканина ‒ виріб з цієї тканини; 

3) частина тіла ‒ елемент одягу, який на ній знаходиться;  

4) те, що містить у собі ‒ вміст;  

5) кімната ‒ меблі для кімнати;  



56 
 

6) посудина ‒ кількість речовини, яка входить у посудину; 

7) музикальний інструмент ‒ музикант, який грає на ньому; 

8) представник нації ‒ судно цієї нації;  

9) організація ‒ будівля, яку займає ця організація; 

10) предмет одягу ‒ людина, яка в цей момент носить цей одяг;  

11) цифра ‒ предмет, що позначає цифрою кількість одиниць чи складових 

частин;  

12) міра довжини ‒ вимірювальний інструмент у вигляді планки такої 

довжини; 

13) знак ‒ знаряддя на позначення знака;  

14) вид фарби ‒ картина, яка позначається за допомогою такої фарби;  

15) предмет ‒ те, що схоже на цей предмет за формою [7, с. 193 ‒ 203]. 

В "Енциклопедії української мови" О.О. Тараненко зазначає, що 

регулярними переносами є: 1) "вмістилище ‒ його вміст"; 2) "предмет ‒ те, що на 

ньому"; 3) "предмет, матеріал ‒ його продукт, виріб з нього"; 4) "предмет як 

символ певного стану, діяльності"; 5) "знак ‒ позначуване ним"; 6) "ознака (якість, 

дія тощо) ‒ її суб’єкт"; 7) "дія ‒ її час, місце, результат, об’єкт або суб’єкт" [314, с. 

340]. 

Г. Пауль виділяє такі типи метонімічних перенесень: 1) "ціле ‒ частина"; 

2) "назви квітів ‒ назва усієї рослини"; 3) "предмет ‒ предмет, пов'язаний з ним"; 

4) "назва міста ‒ жителі або працівники цього міста"; 5) "духовні переживання ‒ 

рухи, що їх супроводжують"; 6) "найменування предметів, за допомогою яких 

щось виробляється ‒ вироблені предмети" [153, с. 97].  

Як бачимо, існує багато видів класифікацій, кожна з яких варта уваги. На 

сьогодні дискусійним залишається питання, що стосується синекдохи. Більшість 

дослідників (Н.Д. Арутюнова, О.М. Гвоздєв, В.І. Корольков, Г.М. Поспєлова, 

О.О. Селіванова, О.О. Тараненко, Б.В. Томашевський, А.Г. Удинська та ін.) 

вважають синекдоху різновидом метонімії. Так, О.О. Тараненко в "Енциклопедії 

української мови" вказує, що синекдоха ‒ це вид метонімії, що ґрунтується на 

суміжності кількісного характеру при відношеннях між цілим або взагалі чимось 
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більшим і його частиною або взагалі чимось меншим, між певною сукупністю та 

її окремим елементом [314, с. 583]. О.Л. Новіков зазначає, що синекдоха 

відображає стилістичну функцію метонімії ‒ образне позначення цілого через 

частину [151, с. 125]. Деякі ж дослідники (Ш. Баллі, С.Я. Єрмоленко, 

О.В. Калінін, А.Ф. Журавльов, О.В. Раєвська та ін.) розглядають синекдоху як 

самостійний семантичний процес. Ми поділяємо думку А.Г. Удинської, яка у 

своєму дослідженні трактує синекдоху як кількісну метонімію, оскільки 

зумовлена взаємодією частини та цілого [204]. На наш погляд, різницю між 

метонімією та синекдохою слід вважати умовною через те, що обидва види 

перенесення ґрунтуються на суміжності. На цій підставі розглядаємо перенесення 

за моделлю "частина ‒ ціле" метонімічним. 

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми метафору та метонімію 

почали розглядати в когнітивному аспекті [174, с. 366]. Для опису метафори 

використовують поняття "концептуальна метафора" та "когнітивна метафора", 

однак, як зазначає Л. Кульчицька, їх зміст відрізняється у слов'янському та 

західному мовознавстві. Російські лінгвісти (Н.Д. Арутюнова, О.Ю. Буйнова, 

О.О. Опаріна, В.М. Телія та інші) використовують ці терміни як синоніми, 

оскільки первісно вважали метафору лінгвокогнітивною та значну увагу 

приділяли зв’язку мови та мислення. Для західних мовознавців (М. Джонсон, 

Дж. Лакофф та інші), когнітивна метафора ‒ це механізм активації нейронних 

зв’язків, тобто нейрофізіологічний рівень функціонування головного мозку, а 

концептуальна метафора ‒ це проекція між понятійними сферами, тобто рівень 

понятійного мислення [95, с. 89]. Опис метафори можна представити відповідно 

до трьох рівнів. На першому рівні метафору розглядають як мовний процес, на 

другому ‒ як семантичний та синтаксичний процес, на третьому ‒ як когнітивний 

процес [116, с. 358 ‒ 381]. Основною передумовою когнітивного підходу до 

метафори є положення про її ментальний характер, тобто онтологічний аспект, та 

пізнавальні можливості (епістемологічний аспект) [30, с.16]. 

Когнітивну теорію метафори вперше розробили Дж. Лакофф та 

М. Джонсон. Вони стверджують, що метафора пронизує все повсякденне життя та 
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проявляється не лише в мові, а й у мисленні [99, с. 387]. Вона є еволюційним 

пізнавальним процесом, який об’єднує мозок, розум та культуру в їх творенні 

мови [116, с. 358 ‒ 381]. При цьому метафора не виражає схожість, а саме створює 

її [25, с. 162 ‒ 167]. Когнітивний процес метафори складається з таких 

мисленнєвих кроків: а) вибору найяскравішого й загальновідомого аналогу 

(джерела зіставлення), б) переносу відповідної частини знань, частини 

емпіричного досвіду зі сфери базису, або джерела, на ділянку об'єкта пізнання й 

іменування, в) породження нових смислів унаслідок взаємодії двох ідей [4, с. 53]. 

Метафора ‒ це інструмент мислення та пізнання світу, який відображає 

фундаментальні культурні цінності, оскільки вона заснована на національно-

культурному світобаченні [123]. Її метою є створення нових концептів [194, с. 3]. 

Механізм метафори  призначений для обробки інформації про абстрактні об’єкти, 

що перцептивно не сприймаються [55, с. 3]. Для створення метафори немає 

інструкцій та відсутні такі довідники, де б було описано, що вона означає або про 

що повідомляє [244, с. 31]. 

Розумове сприйняття одного концепту за допомогою іншого відбувається за 

допомогою когнітивної метонімії [264, с. 30]. У рамках когнітивного підходу її 

розглядають не лише як лінгвістичне явище, а й як фундаментальну властивість 

нашої свідомості, як один з принципів організації повсякденного мислення і 

певний спосіб концептуалізації та категоризації дійсності [113, с. 373 ‒  375]. 

Метонімія є когнітивним процесом, у якому одна сутність (джерело) 

забезпечує ментальний доступ до іншої концептуальної сутності (мети) у межах 

тієї самої концептуальної царини. На основі цього, відмінність між 

концептуальною метонімією та концептуальною метафорою полягає в тому, що 

концептуальне відношення, представлене метафорою, постає у вигляді "Х 

розуміється в термінах Y", тоді як метонімічний зв'язок ґрунтується на заміщенні 

‒  "X стоїть замість Y". Отже, метонімічне перенесення відбувається в межах 

однієї концептуальної царини [258]. 

Не залишився без уваги і когнітивний аспект синекдохи, який є недостатньо 

вивченим на сьогодні (С.А. Ганжа, О.А. Мороз, Р.С. Помірко та ін.). О.А. Мороз 
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стверджує, що когнітивна синекдоха є формою мислення. За допомогою цього 

когнітивного механізму у людському мисленні відбувається певний 

концептуальний зсув [143, с. 407]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що метафора, 

метонімія та її різновид синекдоха є активними способами переосмислення 

лексичного значення, які продовжують викликати інтерес у дослідників. 

 

1.6. Сучасні тенденції розуміння поняття символу та символічного     

значення 

 

Символ, як одне з найзагадковіших явищ людського буття, постійно 

викликає інтерес у дослідників різних галузей науки: філософії, культурології, 

соціології, естетики, психології, лінгвістики та інших. Його вивченню присвячена 

велика кількість дослідницьких праць, що значною мірою пов’язано з 

різноманітністю підходів до цієї філософсько-естетичної категорії. Серед них 

можна виділити такі основні підходи: філософський (О.Ф. Лосєв [107 ‒ 108], 

М.К. Мамардашвілі, О.М. П’ятигорський [117] та ін.), психологічний 

(З. Фрейд [210], К.Г.  Юнг [230 ‒ 231] та ін.), соціологічний (Ж. Дюран, 

Е. Дюркгейм [51], Н. Еліас, М. Мосс, Т. Парсонс, А. Щютц та ін.), 

культурологічний (С.С. Аверинцев [1], Я. Ассман [12], К. Гірц [38], Е. Касирер 

[66], О.О.  Радугін, Л. Уайт [202] та інші), лінгвістичний (Н.Д. Арутюнова [9 ‒ 11], 

Е.Я. Кравченко [88], О.О. Потебня [159 ‒ 161], Е.В. Шелестюк [222 ‒ 224] та ін.), 

лінгвокультурологічний (В.В. Колесов [71], В.А. Маслова [121 ‒ 123], 

О.І. Потапенко [294], Ю.С. Степанов та ін.), лінгвосеміотичний (Ф.С. Бацевич [20], 

І.О. Голубовська [40], Ю.М. Лотман [109 ‒ 110], Ч.С. Пірс [154; 270], 

Ф. де Соссюр [187], У. Уітні [280] та ін.) та інші. 

Поняття "символ" з’явилось у Давній Греції (symbolon ‒ знак, прикмета), що 

первісно позначало матеріальний фрагмент, який виступав певним посвідченням 

особи [35, с. 298]. Основи символу були закладені ще у давню добу. Первісна 

людина була безсилою перед незрозумілими для неї силами природи, тому почали 
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зароджуватись різні релігійні вірування, які стали підвалинами для виникнення 

такого культурного феномену як символ. Серед них ‒ тотемізм та фетишизм. 

Тотем був першим релігійним символом, якому поклонялися аборигени. Він 

сприяв зближенню людей, які мали потребу у такому центрі, який би їх 

об’єднував [51, с. 67]. Пізніше був поширений фетишизм ‒ віра у надприродні 

властивості предметів і речей [295, с. 614].  

Символ є таким же давнім як людське пізнання, але розуміння його як 

філософсько-естетичної категорії є досить запізнілим періодом культурного 

розвитку [1, с. 160]. Уперше символ розглядають як окреме ціле лише у 

судженнях Демокріта, Емпедокла та піфагорійців, філософія яких заклала основу 

для багатозначності вивчення цього поняття [108]. Грецькі філософи вважали, що 

символ є тією ланкою, яка єднає людину і Бога [107, с. 257]. Ще апостол Павло 

зазначив, що світ поділяється на видимий та невидимий [298, с. 14].  

Значний внесок в історію розвитку поняття символу були зроблені 

представниками німецької філософії (Е. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Й.В. фон Гете, 

Ф. Шиллер, Ф.В. Шеллінг, Е. Касірер та інші), які людину характеризували як 

символічну тварину, що конструює світ у символічних формах [66], а діяльність її 

розуму ‒ символічна [279, с. 7]. Крім цього, символ розуміють як причину 

виникнення мислення [166, с. 25].  

У XIX ст. символом зацікавились представники психологічних наук. 

Австрійський психолог З. Фрейд зазначав, що розшифрування символіки снів 

допомагає зрозуміти зміст підсвідомих процесів, а символ уважав елементом 

сновидіння [210]. Інший відомий психолог К.Г. Юнг розглядав саму культуру як 

систему символів. Під символами, у свою чергу, він розумів прояв головних фігур 

та ситуацій колективного несвідомого, так званих архетипів. За допомогою 

вивчення символів Юнг прийшов до висновку, що архетипи первісно присутні у 

свідомості всіх людей, а символи є рухливими та конкретними. Ось чому кожна 

людина здатна створити свою власну символічну модель світу, а різні народи, 

маючи власний досвід, спроможні розуміти один одного [21]. 
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Одним з найважливіших елементів комунікації символ стає в царині 

соціології (Т. Парсонс, А. Щютц, Н. Еліас). У символі вони вбачали загальні 

знаки, які забезпечують спілкування між людьми, а символічну функцію 

розглядали як функцію людського мозку [46, с. 150].  

Наукові дослідження поняття символу не оминули і сферу культурології 

(К. Гірц, О.О. Радугін, Л. Вайт та ін.). Культура має здатність створювати символи 

[202], які проявляються тільки завдяки людській активності [376, с. 12]. Образ 

людини як істоти, яка спроможна творити символи, набуває значної популярності 

у багатьох гуманітарних науках [38, с. 168]. 

Актуальним об’єктом дослідження символ залишається і в лінгвістиці 

(Н.Д. Арутюнова [9 ‒ 11], Е.Я. Кравченко [88], О.О. Потебня [159 ‒ 161], 

О.В. Шелестюк [222 ‒ 224] та інші).  

Поняття символ можна знайти не в усіх словниках лінгвістичних термінів. 

Такі автори як Т.В. Жеребило [296],  Ж. Марузо [302], Д.Е. Розенталь [306], 

В.М. Ярцева [301] не дають визначення цього поняття. О.О. Селіванова констатує, 

що смисл символу не можна розшифрувати простим зусиллям розуму, він існує в 

колективній свідомості певної культурної групи в готовому вигляді [173, с. 536]. 

У словнику В. Жайворонка наголошено, що на створення символів впливає 

оточення, та щоб знати й розуміти історію та культурне життя того чи іншого 

народу треба знати та розуміти його символи [295, с. 537]. Н.Д. Арутюнова 

трактує символ як слово чи предмет, що певним способом виражає зміст якого-

небудь явища. На думку дослідниці, символи формують ідеали та глибинні 

смисли [10, с. 87]. Ми поділяємо думку О.С. Ахманової про те, що символ є 

знаком, чий зв'язок з певним референтом є мотивованим [286, с. 404]. 

Останнім часом актуальною залишається проблема співвідношення поняття 

"символ" та поняття "знак". Вирішенням цього питання частіше займаються 

дослідники в царині лінгвістики та філософії (Е.М. Спірова [188], В.С. Март'янов 

[120], Л.Л. Колеснікова [70], А.Б. Соломонік [186], А.О. Романовська [167], 

Е.Ю. Харитонова [212] та ін.). Науковці вивчають основні підходи до аналізу 

словесного символу як лінгвістичного феномена [70], досліджують відмінності 
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між символом та знаком [120; 173], описують співвідношення символу з такими 

поняттями як метафора, образ, архетип, алегорія та емблема [212].  

Символ є продуктом людського пізнання [122, с. 95]. Ще вітчизняний 

дослідник О.О. Потебня  звернув увагу на те, що треба вивчати не те, що описано 

за допомогою мови, а те, що в ній відображено. Головну причину появи символів 

лінгвіст убачав у необхідності відновлення тих значень слів, які з часом забували 

[48, с. 184]. На думку Н.Д. Арутюнової символ завжди перебуває над людиною, 

тобто визначає програму дій та створює модель поведінки [11, с. 342 ‒ 344]. 

Символ не спрямовує увагу взагалі ні на що, він має на увазі щось інше [85]. 

Завдяки символам наше пізнання отримує можливість пізнати ті глибинні смисли, 

які об’єднують людей у єдину етнокультурну спільноту [5, с. 189]. Символ 

розповсюджується лише серед тієї соціальної групи, для якої він важливий. За 

межами цієї групи символи не повинні діяти, адже вони призначені для творення 

стереотипів, за якими живє та розвивається соціальний організм [186]. 

За твердженнями О.В. Шелестюк, символ слід відносити і до рівня мови, і 

до рівня мовлення. Дослідниця стверджує, що початкова структура значення 

слова має в собі семи, які складають його "символічну ауру". У випадку 

актуалізації цього значення аура втілюється в переносному символічному змісті. 

При цьому можливе втілення різних семантичних шарів аури, де можуть бути 

реалізовані одночасно декілька символічних значень [222, с. 140].  

Формування символічного значення є одним з механізмів розвитку мови 

[227]. Символ існує у пізнанні людини у сукупності традиційних символічних 

асоціацій, які є активно задіяними у його національній культурі [218, с. 3]. Слова-

символи репрезентують різнобічну категорію, яка також є об’єктом дослідження 

таких галузей науки, як історія, лінгвістика, культурологія, літературознавство, 

етнографія, антропологія, народознавство тощо. Найменування, що мають 

символічне значення, становлять цікаву, змістовну, семантично, культурно, 

морально та духовно ціннісну ланку національної самосвідомості українства 

[191]. 
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М.І. Костомаров розумів символ як поняття художнього мислення, а саме 

поетичного, та акцентував увагу на національно-культурній та релігійній основі 

символів. У символіці виявляється сутність національного духу, національна 

специфіка мови, народнопоетичної творчості, літератури [79, с.41 ‒ 72]. 

В україністиці дослідженням мовних символів плідно займається 

В.І. Кононенко, який відзначає, що словесні символи народжуються 

національною космогонією, народним світосприйманням. Подібність 

символічних значень найменувань у слов’янських народів пояснюється 

близькістю геопсихічних, історичних та етнічних передумов [299, с. 54]. 

Дослідник пропонує розрізняти національні, соціальні та авторські слова-

символи. Національні символи розуміють усі члени національної спільноти, 

соціальні символи використовуються в обмеженому мовленнєвому середовищі, 

авторські усвідомлюються як символи лише за умов конкретного вузького 

вживання [там само, с. 61]. 

В.В. Жайворонок акцентує увагу на тому, що семантика значної кількості 

мовних одиниць має етнокультурні нашарування та описує їх у своєму словнику-

довіднику "Знаки української етнокультури" [295, с. 3 ‒ 4]. 

З огляду на вищенаведені твердження, можна зробити висновок, що поняття 

символу з лінгвістичного погляду є актуальним об’єктом дослідження, яке 

потребує подальшого вивчення у зв’язку з наявними протиріччями та є тим 

феноменом, який здійснює значний вплив на свідомість людини. 

У лінгвістичній енциклопедії О.О. Селіванової зазначено, що символи 

характерні такими властивостями [173, с. 536]: 

‒ інтенційність ("навмисний" та "зроблений з певною метою" [14]) 

представляє первинну сенсоутворювальну спрямованість свідомості до світу [318, 

с. 436]. Символ є таким, що "дає", адже він є первинною інтенціональністю, яка 

дає вторинний зміст [166]; 

‒ образність є семантичною властивістю мовного знака [111, с. 71]. Образ є 

тією основою, над якою надбудовується символ [11, с. 337 ‒ 338]. За 

твердженнями С.С. Аверінцева, до структури символу входить предметний образ 
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та глибинний смисл, які не існують один без одного, але одночасно створюють 

певне напруження між собою. Ця напруга і є сутністю символу [1, с. 155]. Будь-

який символ, завдяки своїй образності, виступає сильним засобом впливу на 

розум та почуття того, хто його сприймає [203, с. 106]; 

‒ вмотивованість, яка встановлюється між конкретними та абстрактними 

елементами символічного змісту [122, с. 99]; 

‒ дейктичність, яка полягає у вказівці на об’єкт [178, с. 130]. Символи 

вказують на певний зміст, але не використовують його для опису іншого об’єкта 

[9]; 

‒ імперативність, яка характерна беззаперечним підпорядкуванням та 

виконанням [311, Т.4, с. 20]. Н.Д. Арутюнова акцентує увагу на тому, що наказів 

за допомогою символів не віддають, навпаки, їм підпорядковуються добровільно 

[11, с. 339]; 

‒ психологічність. Символ має особливу емоційну енергію, яка пробуджує 

найглибші ділянки безсвідомого [42], розв’язує внутрішні суперечності психіки 

[231, с. 8] та пов’язує культурне життя людини зі свідомістю [117]. Символізація 

виступає унікальним явищем людства, за допомогою якого встановлюється 

зв'язок між свідомістю та несвідомим [64, с. 107]. Символи є найбільш складними 

знаками. оскільки пов’язані з реалізацією духовних можливостей людини [117, 

с. 99]. На думку М.К. Мамардашвілі та О.М. П'ятигорського, символ здатний 

зрозуміти лише той, хто свідомо пов'язаний з ним у своєму житті [117].  

Дослідження представників філософії, психології, культурології, соціології, 

лінгвістики на різних етапах історії розвитку поняття символу дають змогу 

говорити про нього як одну з рушійних сил впливу на свідомість та поведінку 

людини. В. Лідс-Гурвіц з цього приводу зазначає, що якщо в науковця виникає 

бажання вивчити особливості людської діяльності, потрібно досліджувати 

символи, оскільки завдяки ним можна найточніше зрозуміти поведінку людини 

[265, с. 35].  
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Щодо співвідношення символу та метафори ми погоджуємось з думкою 

І.О. Голубовської про те, що за допомогою символу заміщюється реалія, а 

метафора сприяє формуванню нової семантики найменування [40, с. 164]. 

У нашому дослідженні основну увагу приділено мовним символам, а саме, 

символічному значенню, якого набуває найменування артефакту у складі 

фразеологізму. У процесі становлення слова-символу Ю.А. Гвоздарьов виділяє 

три етапи. На першому етапі виникає реальний предметний символ, потім 

виникають вирази, у яких вживається це слово-символ, а завершується 

становлення слова-символа тоді, коли воно стає відносно вільним та функціонує у 

складі фразеологічних одиниць [37, с. 163]. Отже, важливо виявити найменування 

артефактів, що отримають символічне значення у складі фразеологізмів, 

встановити, за допомогою яких механізмів утворюються ці символічні значення 

та зробити їх порівняльний аналіз у досліджуваних мовах.  

 

1.7. Методика дослідження семантичного розвитку лексем на 

позначення назв артефактів 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження характерні міжпарадигмальним 

характером на базуються на певних принципах. Для закріплення за наукою 

історичних змін та їх особливостей прийнято використовувати поняття 

"парадигма", який запропонував Т.С. Кун. Під парадигмою він розуміє наукові 

досягнення, що всіма визнані та які надають модель поставлення та вирішення 

проблем протягом певного часу [96, с. 17].  Можна стверджувати, що парадигма ‒ 

це сукупність підходів до розгляду мови, принципів її дослідження, що панує на 

певному етапі її розвитку. Існують різні класифікації наукових парадигм. Так, 

М.Ф. Алефіренко виділяє чотири лінгвістичні парадигми: лінгвістична 

компаративістика, структурно-системна, комунікативно-прагматична та 

дискурсивно-когнітивна [6, с. 18 ‒ 19]. Ми дотримаємось систематизації, яку 

запропонувала О.О. Селіванова. Відповідно до неї є чотири головні наукові 

парадигми: 1) генетична (порівняльно-історична, еволюційна), яка набула 
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особливої ваги у ХІХ ст., та керувалася принципами історизму, діахронічного 

розгляду мови, а також емпіризму, психологізму та аналогічності. Парадигма була 

спрямована на дослідження еволюційних змін мов, закономірностей розщеплення 

прамов, генетичної близькості мов світу; 2) таксономічна (системно-структурна), 

яка домінувала у першій половині ХХ ст. та ґрунтувалася на принципах 

синхронічності лінгвістичного опису, онтологічного дуалізму інваріантів і 

варіантів мовних одиниць, системності мови, її рівневої ієрархії, наявності 

системних відношень на всіх мовних рівнях. Ця парадигма була спрямована на 

структурну організацію мови, без урахування зовнішніх чинників, зокрема, й 

людського; 3) прагматична (комунікативно-функціональна). ЇЇ становлення 

відбулось у другій половині ХХ ст. та позначилося на переорієнтації 

лінгвістичних досліджень на аналіз людського чинника у мові, діяльнісної та 

телеологічної поведінки мовної системи в комунікативному середовищі. Мову 

почали розглядати як знаряддя досягнення людиною успіху, оптимізації 

інтерактивних відношень мовців у комунікативній ситуації, різних типах 

дискурсу; 4) когнітивна (когнітивно-дискурсивна), що спрямована на пояснення 

постійних кореляцій і зв’язків між мовою, мовними продуктами, з одного боку, і 

структурами знань, операціями мислення та свідомості, з іншого [174, с. 16]. 

Наукові парадигми характерні змінним характером. Руйнування підвалин старої 

парадигми веде до закладання основ нової. Так само і методологічна база 

наукової парадигми продовжує функціонувати, але при цьому зазнає певних змін 

з боку нової парадигми.  

О.О. Селіванова диференціює методи сучасного мовознавства на 

парадигмальні, міжпарадигмальні, маргінальні та комплексні. Парадигмальні 

методи позначили зміну головної ідеї наукових парадигм. До них відносять: 

порівняльно-історичний, структурний, функціональний та конструктивний. 

Міжпарадигмальні методи ґрунтуються на поєднанні методологічних основ 

парадигмальних методів. Типологічний, зіставний та описовий методи визначені 

як міжпарадигмальні. Методами маргінальних галузей називають 
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психолінгвістичні, соціолінгвістичні, етнолінгвістичні тощо. Комплексні методи 

комбінують процедури різних базових методик [174, с. 52]. 

У дисертаційній праці розроблена методика дослідження моделей 

семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній та 

фразеологічній системах української, німецької та англійської мов, що 

забезпечило отримання об’єктивних результатів дисертаційної роботи.  

Описовий метод є найдавнішим та найпоширенішим поміж інших. Це 

планомірна інвентаризація одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та 

функціонування на певному етапі розвитку мови, тобто в синхронії. В описовому 

методі виділяють такі етапи: 1) визначення одиниць аналізу (фонем, морфем, 

лексем, конструкцій тощо); 2) членування виділених одиниць (вторинна 

сегментація): поділ речення на словосполучення, словосполучення на 

словоформи, словоформи на морфеми, морфеми на фонеми, фонеми на 

диференційні ознаки; 3) класифікація й інтерпретація виділених одиниць [82, 

с. 361]. Для мовознавчих досліджень цей метод має вагоме значення, оскільки на 

його основі створені описові граматики різних мов та багато типів тлумачних, 

фразеологічних, орфографічних, орфоепічних, синонімічних, антонімічних 

словників тощо.  

У нашому дослідженні були використані елементи методики компонентного 

аналізу, що полягає у розкладанні лексичного значення на семи. Розуміння мови 

як чітко структурованої системи, що складається з формальних елементів, було 

основним принципом мовознавчих досліджень. Ці елементи, в свою чергу, були 

пов’язані між собою структурними відношеннями [114]. У рамках структурної 

парадигми був розроблений структурний метод, який використовується під час 

вивчення структурної будови мови. Його мета полягає у пізнанні мови як цілісної 

функціональної структури, елементи якої співвіднесені й пов'язані системою 

відношень і зв'язків. За допомогою структурного методу можна пізнати 

внутрішню організацію мови [87] та виявити зміни у структурно-семантичній 

організації фразеологічних одиниць. Цей метод реалізується в чотирьох 
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методиках лінгвістичного дослідження ‒ дистрибутивній, безпосередніх 

складників, трансформаційній і компонентного аналізу. 

Компонентний аналіз ‒ система прийомів лінгвістичного вивчення значень 

слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які 

називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами. За цими 

компонентами лексичні одиниці різняться між собою або об'єднуються. 

Виділення в лексичній одиниці складових елементів здійснюється за допомогою 

зіставлення її з іншими одиницями, які мають з нею семантичну спільність [82, 

с. 385 ‒ 386]. Спільний узагальнювальний компонент називають архісемою, 

відмінний ‒ диференційною семою, асоціативні, контекстуальні та інші 

компоненти значення ‒ потенційними семами. Наприклад, слова "озеро" і "річка" 

об’єднується архісемою "водойм" і відрізняються диференційними семами 

"стояча вода" і "поточна вода". Компонентний аналіз виявився дуже корисним для 

укладання тлумачних словників: за його допомогою кожне значення слова 

отримує вичерпне і несуперечливе тлумачення [127]. У нашому дослідженні 

методика компонентного аналізу послугувала для виділення тематичних груп 

найменувань артефактів. За допомогою визначених тематичних груп було 

проаналізовано символіку найменувань артефактів, які є складовими 

компонентами сталих виразів в українській, німецькій та англійській мовах. Так, 

до тематичної групи "найменування засобів пересування та їх елементів" були 

віднесені такі найменування: das Boot "човен", die Arche "ковчег", der Wagen 

"колісниця", der Schiff "корабель" тощо. Архісемою для усіх зазначених 

найменувань є "засіб пересування". Крім цього, треба відзначити, що мотиваційна 

ознака, яка є основою перенесення виступає тією потенційною семою, на основі 

якої найменування артефакту отримає своє переносне значення. 

Невід'ємнною процедурою лінгвістичного дослідження є застосування 

методу словникових дефініцій з метою виявлення шляхів розвитку переносного 

значення у семантичній структурі найменувань артефактів української, німецької 

та англійської мов. 
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Один з розділів дисертаційної праці присвячений дослідженню сталих 

словосполучень у трьох мовах. Фразеологічне значення є складнішим, ніж 

лексичне, оскільки на нього накладається емоційно-експресивні конотації. 

Т.Ф. Семашко зазначає, що для лексичного значення домінантну роль відіграє 

денотатично-сигніфікативний елемент, а у фразеологічному значенні 

першочергову роль відіграє конотативний компонент. Конотації пов’язані із 

вторинними семантичними процесами, своєрідність яких полягає в тому, що 

слова-складники сталих виразів втрачають належне їм лексичне значення та в 

результаті перерозподілу сем утворюють нове фразеологічне значення. Воно, у 

свою чергу, не виводиться зі значень слів-компонентів, хоча в деяких випадках 

може зберігатися їх відносна семантична самостійність [177]. З метою 

встановлення мотиваційного механізму творення фразеологізмів було залучено 

ономасіологічний аналіз. За словами В.М. Білоноженко, внутрішня форма 

фразеологізму є його внутрішнім образом, що утворюється на основі взаємодії 

вільного словосполучення та фразеологізму, переосмисленого на його основі. Не 

всі сталі вирази мають внутрішню форму, а лише такі, які мають цілісне 

мотивоване значення [22]. О. П. Дмитренко зауважує, що розкриття мотивації 

надає можливість отримати глибокі знання про картину світу та своєрідність 

світосприйняття певного етносу [47].  

Для з'ясування мотивації набуття назвами артефактів переносного значення, 

а також дослідження внутрішньої форми фразем необхідним було залучення 

методу лінгвокультурологічної інтерпретації.  Для фразеології найбільш 

характерною є національно-культурна маркованість. Культурні особливості, що 

становлять мотиваційну основу сталих виразів, є тим підґрунтям, що забезпечує 

творення фразеологічних одиниць. За допомогою лінгвокультурологічних даних 

виявляється можливим встановити прихований зміст втілення культурних 

особливостей у фразеології. Сталі вирази представляють етнокультурний текст, 

який можна зрозуміти лише шляхом виявлення своєрідностей культури, що 

закладені у фразеологічному значенні (міфи, ритуали, звичаї, традиції тощо) [32, 

с. 3]. У цьому випадку можна говорити про те, що дослідження ґрунтується на 
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принципі експансіонізму, що полягає у міждисциплінарному зв’язку лінгвістики з 

іншими науками. Так, під час дослідження різних лінгвістичних явищ з інших 

наук залучається матеріал, глосарій, методи тощо. Використання у лінгвістичній 

науці даних інших наук призвело до появи таких дисциплін як соціолінгвістика, 

психолінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, прикладна та когнітивна 

лінгвістика тощо. Більшість лінгвістів вважає, що принцип міждисциплінарності 

дає можливість надати мовознавчим дослідження оригінальності та новизни, 

завдяки чому сучасні дослідження характерні принципово новими результатами. 

Однак деякі дослідники іншої думки. Так, Г.М. Яворська акцентує увагу та тому, 

що експансіонізм у сучасних дослідженнях приведе до втрати кордонів між 

різними галузями знань. Це, у свою чергу, стане причиною розмивання 

методологічних основ дослідження [232]. Ми дотримуємось думки, що принцип 

експансіонізму відіграє позитивну роль у мовознавчих наукових розвідках та 

закладає підвалини для отримання комплексних результатів дослідження. 

Етнографічні, культурологічні, психологічні, етичні та інші особливості 

українського, німецького та англійського етносів заклали основи для розвитку 

семантики назв артефактів.  

Численні когнітивні дослідження дали змогу встановити, що в основі будь-

якої діяльності застосовуються схожі механізми, які актуалізуються в тому чи 

іншому вигляді. Відповідно до цього можна говорити про моделювання як про 

представлення будь-яким носієм мови моделі ситуації, фрагменту світу частіше за 

все шляхом мови як в індивідуальній свідомості, так і в колективній. Таким 

чином, мова відображає найрізноманітніші способи моделювання та широкий 

спектр когнітивних моделей [140, с. 39]. За твердженнями Ю.В. Кравцової, 

метафоричним моделюванням можна вважати побудову моделей метафор, які 

відбивають національні стереотипи образно-асоціативного мислення даної 

лінгвокультурної спільноти на певному етапі її еволюції. Дослідження семантики 

метафоричних виразів і побудова метафоричних моделей, реконструйованих на 

конкретному мовному матеріалі дає змогу встановити моделі метафоричного 

мислення окремої мовної особистості або етносу у цілому, характерних для 
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даного історичного періоду, або визначити закономірності відображення певних 

когнітивних структур знання у мовних структурах [86, с. 43 ‒ 54]. 

Матеріалом дослідження дисертації виступають лексеми та фраземи 

української, німецької та англійської мов. Для встановлення подібностей та 

відмінностей між мовами був застосований зіставний метод. Цей метод 

уможливлює виявлення відношень сходження та розходження на всіх мовних 

рівнях: фонологічному, граматичному, семантичному та лексичному. Виявлення 

спільностей та розбіжностей дає змогу розкрити специфічні особливості кожної 

мови, встановити спільні закономірності зіставлюваних мов та є цінним для теорії  

та практики перекладу, методики викладання іноземних мов [82, с. 368 ‒ 373]. 

Отже, для виявлення моделей семантичної транспозиції назв артефактів у 

дисертаційній роботі було розроблено ефективну методику дослідження, яка 

включала такі методи, як описовий, структурний (методика компонентного 

аналізу), метод словникових дефініцій, метод лінгвокультурологічної 

інтерпретації, метод моделювання, зіставний метод і виконувалась за такими 

етапами. На першому етапі було відібрано фразеологічні одиниці, компонентами 

яких є назви артефактів, з одномовних та перекладних словників сталих виразів 

української, німецької та англійської мов та розроблено їх семантичну 

класифікацію. Наступний крок ‒ виявлення історико-культурних джерел 

мотивації найменувань артефактів та розкриття мотиваційної ознаки їх образно-

символічного значення у складі фразеологізмів української, німецької та 

англійської мов. На другому етапі було проаналізовано схеми розвитку 

переносного значення назв артефактів та побудовано метафоричні і метонімічні 

моделі. На обох етапах проводилась інвентаризація, узагальнення, класифікація та 

інтерпретація емпіричного матеріалу дослідження та встановлення 

закономірностей і відмінностей у моделях семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у лексичній та фразеологічній системах трьох мов. 
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Висновки до розділу 1 

 

У центрі уваги сучасної лінгвістики перебуває проблема номінації, під якою 

розуміють процес творення і надання назв пізнаним і вичленованим фрагментам 

дійсності, тобто встановлення відношень позначального та позначуваного між 

певною мовною одиницею і відповідним предметом. Процес найменування 

вивчають у двох напрямках. Перший ‒ семасіологічний ‒ займається вивченням 

наявного значення найменувань, другий ‒ ономасіологічний ‒ спрямований на 

виявлення особливостей творення нових номінацій.  

Об’єктом дослідження були обрані лексеми та фразеологізми на позначення 

артефактів у трьох мовах, під якими ми розуміємо будь-які штучно створені 

людиною предмети. До сьогодні у мовознавчій науки назви артефактів ще не 

вивчали досить ґрунтовно, тому вони представляють науковий інтерес, оскільки 

репрезентують кожну культуру по-своєму. Один і той самий предмет може мати 

різні смисли в окремих культурах та породжувати багату символіку.  

Дослідження, що спрямовані на поєднання ономасіологічного та 

семасіологічного підходів, є найбільш ефективними. Саме тому вивчення 

семантичного розвитку лексем на позначення артефактів розглянуто у 

ономасіологічному та семасіологічному векторах. В основі акту номінації, 

мовленнєво-мисленнєвого процесу, перебуває мотив (внутрішня форма, 

мотиваційна ознака) номінації. Мотиваційна ознака ‒ це найголовніша риса, що 

виявляється у називанні того чи того предмета. Виявлення мотиваційних ознак, 

покладених в основу переносних значень найменувань артефактів, є обов’язковим 

для встановлення спільних та відмінних тенденцій української, німецької та 

англійської етнокультури та здійснення їх зіставної характеристики. 

У дисертаційній роботі семантичний розвиток лексем на позначення 

артефактів розглянуто у лексичній та фразеологічній системах трьох мов. 

Національно-культурна специфіка етносу найкраще відображена саме на 

лексичному та фразеологічному рівнях мовної системи. Лексема, у свою чергу, є 

словом у сукупності його форм та можливих значень, фразема ‒ семантично 
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пов’язаними сполученнями слів, що відтворюються у мовленні у фіксованому 

вигляді семантичної структури та визначеного лексико-граматичного складу.  

Семантичний розвиток лексем на позначення артефактів у лексичній та 

фразеологічній системах української, німецької та англійської мов відбувається за 

рахунок механізмів метафори, метонімії та символу. Метафора ‒ семантичний 

процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії 

переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі певної подібності 

між цими об’єктами при відображенні у свідомості мовця. Метонімія 

відрізняється від метафори процесом утворення, що відбувається на основі 

суміжності. Одним з різновидів метонімії є синекдоха, яка також ґрунтується на 

суміжності. Ця суміжність носить кількісний характер та найчастіше утворюється 

за схемою "ціле ‒ частина" або "частина ‒ ціле". Символ, у свою чергу, 

представляє цікаве, однак маловивчене поняття у лінгвістичній науці. Символ є 

знаком, зв'язок якого з певним референтом є частково мотивованим. Переносні 

значення символ утворює на основі спорідненості між певними явищами 

дійсності. Формування символічного значення є одним з найскладніших 

механізмів розвитку мови. Найменування, що мають символічне значення, є 

цінною ланкою кожної окремої національності. На відміну від метафори та 

метонімії, які відносяться до суто мовних факторів семантичного розвитку 

лексем, символ виступає екстралінгвістично завангажованим феноменом, тобто 

має національно-культурне підґрунтя. Він заміщює реалію, в той час як метафора 

надає найменуванню нового семантичного життя. 

У дисертаційній праці розроблена методика дослідження семантичного 

розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній та фразеологічній 

системах української, німецької та англійської мов, що забезпечило отримання 

об’єктивних результатів.  

Сучасна лінгвістика намагається поєднувати всі лінгвістичні та 

міждисциплінарні методи дослідження, що веде до більш ефективних результатів 

у процесі вивчення мови. На це орієнтоване і вивчення моделей семантичного 
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розвитку найменувань артефактів у лексичній та фразеологічній системах трьох 

мов. 

 Отже, у дослідження моделей семантичного розвитку лексем на позначення 

артефактів у лексичній та фразеологічній системах трьох мов було застосовано 

описовий метод з метою інвентаризації, узагальнення, класифікації та 

інтерпретації емпіричного матеріалу дослідження; структурний метод, зокрема 

методика компонентного аналізу сприяла розробці семантичної класифікації 

фразеологізмів із компонентом-назвою артефакту; метод словникових дефініцій ‒ 

для демонстрації шляхів розвитку переносного значення у семантичній структурі 

найменувань артефактів; метод лінгвокультурологічної інтерпретації ‒ для 

виявлення історико-культурних джерел мотивації назв артефактів у складі 

фразеологізмів трьох мов; ономасіологічний аналіз ‒ для розкриття внутрішньої 

форми (мотиваційної ознаки) образно-символічного значення назви-артефакту у 

складі фразеологізмів української, німецької та англійської мов; метод 

моделювання ‒ для побудови моделей семантичного розвитку метафоричних та 

метонімічних назв на позначення артефактів у трьох мовах; зіставний метод ‒ 

для виявлення закономірностей та відмінностей у моделях семантичного розвитку 

лексем на позначення артефактів у досліджуваних мовах. 

Основні положення розділу відображено у публікаціях авторки: [130; 131; 

132; 136; 137]. 
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РОЗДІЛ 2. 

СИМВОЛІКА НАЗВ АРТЕФАКТІВ  

У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

 

2.1. Найменування артефактів із символічним значенням як складові 

елементи фразеологічних одиниць 

 

Кожній мові притаманний свій власний симболярій, що функціонує певним 

чином. Символи можуть бути складовими компонентами фразеологічних 

одиниць, на чому наголошували у своїх працях  такі мовознавці, як 

В.І. Кононенко [299], О.А. Куцик [97], О.П. Левченко [102], В.Д. Ужченко [205], 

Т.З.Черданцева [215], О.О. Нагорна [146], D. Dobrovolskij, E. Piirainen [245] та 

інші. Так, у ході дослідження виявлено, що назви артефактів можуть бути 

компонентами сталих виразів та мати при цьому символічне значення.  

Як зауважує О.П. Левченко, джерелами символів, що використовуються у 

фразеології, є міфологія, етнокультура, християнство, література. Але ці чинники 

відрізняються у різних культурах. Дослідниця наголошує, що схожість певних 

мовних символів на лексичному та фразеологічному рівнях пояснюється 

міфологічними та релігійними джерелами, однак ці джерела різні. Фразеологічні 

символи є особливим компонентом символів культури, але вони набувають 

специфічного завантаження в межах фразеологічних систем [102]. 

Фразеологізм є певним вербальним знаком. Як пише М.Л. Ковшова, 

фразеологізм зароджується на перетині мови та культури та виконує особливу 

функцію у символізації світу. Фразеологізм здатний втілити у собі усталені 

символічні змісти, які були закладені ще від початку у його мовну семантику [69]. 

Т.Ф. Семашко також називає фразеологічну одиницю знаком вторинної номінації. 

Фразеологічне значення утворюється не поєднанням, а сплавом декількох 

найменувань у єдине ціле за допомогою переосмислення лексичних значень слів 

компонентів [177]. 
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Як зазначають Е. Піірайнер та Д.О. Добровольський, більшість ідіом 

мотивовані певним способом. Вивчення мотивації ідіоми є важливим 

лінгвістичним питанням, оскільки мотивація може вплинути на те, як 

використовуються ідіоми [245, c. 91]. 

Як зазначає М.Ф. Алефіренко, фразеологізація є мовно-історичним явищем, 

оскільки будь-який фразеологізм сучасної мови виник внаслідок тривалого 

семасіологічного розвитку та закріплення у мові народів стійких і відтворюваних 

словесних комплексів, які співвідносяться зі сполученнями або реченнями [314, 

с. 770]. Фразеологічна одиниця ‒ це стійке словосполучення, що вживається у 

мові як єдине ціле. До таких сталих висловлень можна віднести ідіоми, приказки, 

прислів’я, крилаті вирази тощо. Основними ознаками фразеологічних одиниць є 

переосмислення, стійкість та відтворюваність. Переосмислення сталого 

словосполучення найчастіше відбувається за допомогою одного з видів тропу ‒ 

метафори чи метонімії. Як зазначає З. Ковечес, значення ідіом не є повністю 

передбачуваним, але висуває припущення, що більша частина значень ідіом є 

мотивованою. При цьому існує щонайменше три когнітивні механізми, що 

сприять мотивації сталих виразів. Це метафора, метонімія та традиційні знання 

[257, с. 246]. 

Серед останніх робіт, що присвячені дослідженню символів у 

фразеологічних системах, треба відзначити дисертацію О.П. Левченко. 

Дослідниця розглядає символ як вербальний предметний знак, який утворений за 

допомогою метафори чи метонімії. Зв'язок символу з абстрактним позначуваним 

виступає стійким у певному лінгвокультурному просторі. О.П. Левченко 

зауважує, що символ модифікує значення фразеологізму. За словами дослідниці, 

об’єкт набуває символічного прочитання на основі метафори чи метонімії, а потім 

цей символ стає елементом процесу фразеологізації [103, с. 21]. О.П. Левченко 

акцентує увагу на тому, що фразеологічна система представляє наївну, тобто 

побутову картина світу. Цій системі притаманна певна аномальність, оскільки 

більшість фразеологізмів має емоційну забарвленість, що є однією з важливих 

особливостей творення сталих виразів. Більша частина сталих словосполучень 
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репрезентує негативні риси людини, явища, процеси тощо [104, с. 22]. Треба 

зауважити, що у ході дослідження аналізуються лексеми-прототипи 

фразеологічних одиниць. Під прототипом ми розуміємо мовну одиницю чи 

словосполучення, що є основою творення сталого виразу. 

Метафоризація представляє найактивніший чинник фразеотворення. Під час 

процесу метафоризації відбувається перенесення інформації з базової структури у 

вторинну, які єднаються та утворюють безперервний ланцюг фразеотворення. 

Метонімізація виявляється в контексті динамічного висвітлення та характерна 

суміжністю, що відбивається свідомістю як зв'язок [205]. 

У ході дослідження встановлено, що номінація на позначення одного 

артефакту може мати багато компонентів символічного значення. Так, в 

українській мові було зафіксоване найменування ніж, яке виступає вербальним 

символом абстрактних понять з негативним відтінком: підступності, болю, 

ворожих стосунків, хвилювання, категоричності. Такі компоненти символічного 

значення були виявлені у сталих виразах української мови.  

Найменування артефакту ніж має символічне значення болю, в основі якого 

метонімічне перенесення ніж‒ біль, що утворене за моделлю "причина ‒  

наслідок". У виразі ніж у серце найменування артефакту виступає замінником 

відчуття фізичного страждання, яке сприймається тілом після його застосування: 

…сестро, зі світу згубила, в моє серденько гострий ніж устромила… Не конче 

встромляти гострого ножа ‒ щоб бути винуватим, цілком достатньо 

народитися [366]; Твої слова то мені гострий ніж у серце! [379]; Ті чутки 

гострим ножем різали Василеве серце [380]; Той регiт гострим ножем упивався 

Христi у серце, вередив i без того нетерплячу болiсть руки [381]. 

За допомогою метонімічної транспозиції найменування артефакту отримало 

символічне значення підступності. Передумовою виникнення цього виду 

перенесення є підступна дія, яка актуалізується у висловленні дати ножа у спину, 

тобто прикрити злий намір показною доброзичливістю [311, Т. 6, с. 510]: Кияни 

хочуть угородити нам у спину ніж!» [350];  І як же він отак–о ‒ мовби ножа в 

спину… Чому не прийшов до нього? [382]. 
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Заслуговує на увагу використання назви артефакту у вислові на ножах, 

символічне значення якого отримує різні інтерпретації залежно від дистрибуції. 

Так, у висловленні мов на ножах у результаті метонімічного перенесення 

утворився мовний символ ворожі стосунки, а у виразі на ножах сидіти 

трансформація назви артефакту у символ відбувається за допомогою 

метафоричної транспозиції ніж ‒  хвилювання, в основі якої подібність за 

відчуттям стану неспокою, що виникає при думці, що потрібно сісти на ножі. 

Наведемо приклади: - Ще й досі на ножах. Просто біда з ними [355]; Цей з 

батьком «на ножах», але далі терпіти нема сили [392];  Потай ми з нею на 

ножах уже другий рік, ще від історії з парасолями [359]; Ну-ну, що дальш, а 

почин хороший, ‒ каже Наум, а сам i видно, що як на ножах сидить [372];  

Христя сидiла як на ножах або на угiллi - голова її горiла, лице пашiло, серце так 

страшно билося [381]. Вислів з аналогічним значенням зафіксований у німецькій 

мові : bis aufs Messer j-m feind sein "на ножах з ким-небудь", де найменування 

Messer позначає "ніж". Треба відзначити, що українському висловленню також 

відповідає німецький вираз mit j-m über(s) Kreuz sein [304, Т. 1, с. 410],  однак 

складником цього фразеологізму виступає назва артефакту Kreuz "хрест". 

Незважаючи на наявність німецьких аналогів, прикладів з цими сполуками не 

було зафіксовано, що, на нашу думку, пов’язано з архаїчним характером таких. 

У ще одному українському вислові під ніж назва артефакту символізує 

знищення, оскільки вираз означає на заріз. Вербальний символ утворений за 

допомогою метафоричного перенесення, в основі якого схожість за результатом 

використання ножа, що веде до зарізу, тобто смерті живої істоти: Неймовірні 

коїлись речі: Ягнич, для якого медицина була суцільним обманом, зараз без 

спротиву підставляв себе під ніж [354]; Ти звелів своїм тисячникам заковувати 

ланцюгами тільки молодих, щоб потім продати їх у рабство, а старших і всіх 

поранених пускати під ніж [348]; Раптом думаю, а що, якби я цієї миті потрапив 

під ніж ассирійця... удар у печінку або нирку [361]; Цікаво, що й свині це чудово 

розуміли і не виявляли жодного страху чи паніки, а так само спокійно і тихо 

йшли до Омелька під ніж [353]. 
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Також було зафіксоване символічне значення категоричність для номінації 

ніж, яке відображається у висловленні як ножем відрізати, що означає різко, 

категорично сказати. Цей мовний символ утворений у результаті метафоричної 

транспозиції, адже дія за значенням відрізати має на увазі відділити одну частину 

від іншої без можливості їх об’єднання, тобто значить категоричність дії. 

Наприклад: Корієву радість враз відсікли ножем [358]; ‒ Каже [Марта]: гарний 

женишок, тільки вужину голову має. ‒ Справді? ‒ полегшено сміється Дмитро. ‒ 

Ця може, як ножем відрізати (Михайло Стельмах, II, 1962, 351) [311, Т, 5, 

с. 420]. 

Аналіз українських фразеологізмів з компонентом-назвою артефакту ніж 

дав змогу встановити, що одне й те ж саме найменування може мати різні 

символічні значення у складі фразеологізму. Треба відзначити, що у 

фразеологічних словниках не було зафіксовано німецьких та англійських 

відповідників з назвою цього артефакту, окрім одного прикладу з німецької мови. 

Це говорить про те, що кожна мова характерна неповторністю плану вираження і 

таким чином фіксує національний колорит мови [82, с. 292].  

Дослідження фразеологічних одиниць української, німецької та англійської 

мов з компонентами назв артефактів та їх порівняльний аналіз дає змогу 

встановити подібності та відмінності у мовній картині світу зазначених мов. 

Ми пропонуємо розглянути символіку назв артефактів-символів у 

фразеологічних системах української, німецької та англійської мов за 

тематичними групами. На основі компонентного аналізу ми виділили такі 

тематичні групи номінацій артефактів, що є складниками сталих словосполучень: 

1) назви будівель, споруд та їх елементів; 

2) предмети меблів та декору; 

3) засоби пересування та їх елементів; 

4) посуд; 

5) знаряддя праці, інструменти; 

6) назви кулінарних виробів, страв на напоїв; 

7) найменування одягу та його елементів; 
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8) інші штучні вироби. 

Дослідження символіки фразеологічних одиниць проводилось у декілька 

етапів: 1. Суцільна вибірка сталих виразів з компонентом-назвою артефакту з 

символічним значенням з фразеологічних українських, німецьких та англійських 

словників. 2. Визначення механізму мотивації фразеологічних одиниць. 

3. Встановлення схожих та відмінних тенденцій у трьох мовах. 

У ході дослідження були використані приклади з художньої літератури 

досліджуваних мов, що дало змогу відстежити частотність використання сталих 

виразів у мові, натомість відсутність їх у мовленні свідчить, на нашу думку, про їх 

застарілий характер. 

 

2.2. Символіка назв артефактів на позначення будівель, споруд та їхніх 

елементів 

 

Найменування укр. замок / нім. das Schloss / англ. castle виступає символом 

фантастичних планів, мрій або надій, яка утворилась основі метафоричної 

транспозиції: пор. укр. будувати надхмарні замки "плекати химерні, нездійсненні, 

відірвані від життя плани, надії" [311, Т. 3, с. 218]; нім. ein Schloss / Schlösser in die 

Luft bauen "носитися з фантастичними ідеями", ein Schloss auf dem / im Mond "те, 

що існує лише в уяві" [328]; англ. build castles in the air, build castles in the sky, 

build castles in Spain "мріяти, фантазувати, будувати повітряні замки" [327]. У цих 

виразах йде мова про мрії чи бажання, що не мають можливості здійснитися у 

реальному житті. Виникнення цього фразеологізму пов’язано з історичною 

подією. У 1095 році граф Генріх Бургунський здобув перемогу над маврами. За це 

король нагородив його землями в Іспанії, на яких Генріх побудував величні 

замки, про які мріяла велика кількість воєначальників. Оскільки вони їх будували 

тільки у своїх мріях, в обіг увійшов вислів [293].Отже, виникення цих висловів 

мотивується реальною історичною подією. Для німецької мови характерним є ще 

символічне значення певного захисту, надійності: auf den kann man Schlösser 

bauen "з ним як за кам’яною стіною" [304, Т. 2, с. 167]. Цей вислів є синонімічним 
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до українського фразеологізму як за кам’яною горою (стіною). Його походження 

пов’язують з існуванням міської стіни, що захищала від нападників місто-

фортецю [313, с. 37]. Як бачимо, в основі німецького та українського 

фразеологізму знаходяться різні назви артефактів. Обидва будувалися з каменю, 

що є суцільною масою, яку важко зруйнувати, що тим самим забезпечує захист.     

Номінація артефакту на позначення споруди укр. міст / нім. die Brücke / 

англ. bridge виступає у досліджуваних мовах символом певного зв’язку, з’єднання, 

чогось проміжного. У німецькій та англійській мовах символічне значення 

реалізується у таких висловленнях: нім. j-m eine (goldene) Brücke / goldene Brücken 

bauen "полегшити кому-небудь шлях до відступу"; j-m die Brücke halten / vertreten 

"підтримувати кого-небудь"; eine Brücke / Brücken schlagen "встановлювати 

контакти між ким-небудь" [304, Т, 1, с. 126]; англ. build bridges "налагоджувати 

відносини" [330]. В основі творення цих висловлень лежить функційне 

призначення артефакту щось з’єднувати. Зазначені вирази мають позитивні 

конотації. Натомість, в українському висловленні спалити мости, що означає 

"рішуче порвати з чим-небудь, зробити неможливим повернення до чогось" [311, 

Т. 9, с. 486] спостерігаємо негативні конотації. Аналоговими виразами у німецькій 

мові є alle Brücken hinter sich abbrechen / verbrennen "відрізати всі шляхи до 

відступу"; j-m die Brücke aufziehen "відмовити в допомозі кому-небудь" [304, там 

само], у англійській ‒ to burn one's bridges "спалити мости" [327]. Цей вислів 

виник у результаті того, що з давніх-давен переможці часто спалювали за собою 

мости, щоб не дати ворогу можливості до них дістатися або ускладнити їм це 

завдання [320]. Отже, походження виразу має історичне підґрунтя. Вислови з 

негативним відтінком частіше використовуються у мові. Наведемо приклади: укр. 

Спалено всі мости через ріки й потоки [346]; То ж спалюючи мости за собою, 

слід старанно обміркувати, в якому напрямку рушити, аби не збитися на манівці 

[357]; нім. Nichts darf dich mehr an die Vergangenheit erinnern. Du musst alle 

Brücken hinter dir abbrechen (W. Legere) "нічого не повино нагадувати тобі про 

минуле. Ти повинен відрізати всі шляхи за собою" [304, Т.1, с. 126]; Als er wieder 

aus dem Gefängnis entlassen wurde, wanderte er nach Australien aus. Er brach alle 
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Brücken hinter sich ab und begann ein neues Leben;…sie hatten beide alle Brücken 

hinter sich abgebrochen…"коли його випустили з в’язниці, він відправився у 

Австралію. Він відрізав всі шляхи до відступу та почав нове життя;…вони удвох 

відрізали всі шляхи до відступу" [328]; англ. We're absolutely appalled; these people 

have burned their bridges with us for good, They weren't stupid enough to burn their 

bridges… "ми дуже вражені; ці люди спалили свої мости з нами назавжди, вони не 

були досить дурними, щоб спалити мости…" [332]. Трансформації назви 

артефакту ґрунтуються на метафоричної транспозиції, яа саме: функційній 

подібності, оскільки споруда використовується для "переїзду або переходу через 

річку, залізницю і т. ін." [311, Т. 4, с. 749].  

Аналогове символічне значення має номінація на позначення елемента 

будівлі укр. поріг / нім. die Schwelle / англ. threshold, що символізує домівку: пор. 

укр. [І] на поріг не пускати (не пустити) кого "не пускати до хати кого-небудь; 

не дозволяти комусь зайти у якесь приміщення"; переступити поріг "увійти, 

зайти куди-небудь, завітати до когось" [311, Т. 7, с. 259]; нім. jemandes Schwelle 

nicht mehr betreten "на поріг не ступати до кого-небудь" [304, Т, 2, с. 184]; du 

betrittst mir meine Schwelle nicht mehr "ти більше не зайдеш до моєї оселі" [327];  er 

darf meine Schwelle nicht mehr betreten "йому не можна більше переступати мій 

поріг" [330]; англ. to cross the threshold "переступити поріг"; he shall never cross my 

threshold again "він більше ніколи не переступить мій поріг" [307]. Зазначені 

висловлення вказують на відгомон давніх вірувань, у яких порогові надавали 

захисної сили [295, с. 470]. З давніх-давен дім повязували з сім'єю. Але для того, 

щоб будинок став домівкою, необхідним було провести багато різних ритуалів  

[323, с. 209], тому з дохристиянських часів поріг мав велике значення у 

ритуальних обрядах [295, с. 470]. Поріг є символом  "початку чи закінчення дому; 

місця перебування душ предків рідної домівки; зустрічі та розлуки; надії; 

оберегу" [294, с. 632]. Символічне значення утворилося на основі метонімічної 

транспозиції, оскільки поріг представляє першочергову частину кожної оселі.  

У німецькій мові зафіксоване безаналогове символічне значення ‒ людина 

для найменування das Haus "будинок". Символічне значення реалізується у таких 
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висловленнях: ein gelehrtes Haus, що використовується на позначення  "розумної 

людини, яка багато знає" у жартівливому сенсі;  altes Haus "старий друг, з яким 

давно не бачились"[330]. У обох виразах номінація набула символічного значення 

за допомогою метафоричного перенесення. Важко пояснити, яким чинником 

зумовлено вибір мотиваційної ознаки  фразеологічного звороту. Виникненню 

першого сталого словосполучення могла сприяти ознаки "місткість". Ймовірно, 

людина порівнюється з багатим вмістилищем будинку. У другому випадку 

мотиваційною ознакою послугувала "старість", якою характеризується зазначений 

артефакт. В опрацьованих текстах було виявлено багато прикладів з цими 

виразами, наведемо деякі з них: Ihr Mann wäre Lehrer an der Domschule zu Reval 

gewesen, ein gelehrtes Haus, das die Kenntnis der Welt von Käfern und dergleichen um 

gleich etliche neue Sorten vermehrt…hätte " Її чоловік був би вчителем у соборній 

школі в Ревалі, розумником, який би поглибив знання світу жуків та подібних з 

кількома новими різновидами " [442, с. 283]; Die Spießbürger hielten ihn darum für 

ein gelehrtes Haus, was er sich gerne gefallen ließ " Дрібні буржуа вважали його 

розумником, що він із задоволенням прийняв" [406, с. 9401]; Also, altes Haus, laß 

es dir gut gehen! "Отже, друже, нехай у тебе все буде добре!"[421, с. 329]; 

Na, altes Haus, Kufalt ... "Отже, друже, Куфальт…" [416, с. 153]; Komm, altes Haus, 

dir kann geholfen werden! "Ходімо, друже, тобі можуть допомогти" [451, с. 5030]. 

Наведені приклади показують, що зазначені сталі вислови є досить частотними у 

німецькій мові. 

Треба відзначити, що у вислові ein volles Haus haben, що означає "мати 

багато гостей у домі", найменування артефакту виступає символом великої 

кількості людей. Наприклад: Lassen Sie uns etwas Ernstes bringen, den 

'Friedhofsdieb', und wir haben ein volles Haus "Давайте принесемо щось серйозне, 

цвинтарного злодія, і у нас буде багато гостей у домі" [405, с. 9549]; 

"Volles Haus!» jubelte er, den bekannten Pokerausdruck gebrauchend" "Повен дім, 

підбадьорював він, використовуючи відомий вираз покеру" [434, с. 56]. В 

українській мові використовується аналогічний вислів повен дім: Хай їм стидно 

[соромно] буде так забувати про мене, хорого. Адже повен дім людей, які вміють 



84 
 

писати (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 444) [311, Т. 2, с. 306]. Однак, 

український вислів має додаткове символічне значення велика кількість чогось: 

Ошатних дарунків? Він їх привіз повен дім і всі роздав своїм челядницям [371]. 

Семантичний механізм творення зазначеного виразу ґрунтується на метонімічній 

транспозиції, де велика кількість людей або чогось іншого виступає вмістилищем 

самого будинку. Цікавим є те, що у англійській мові не було виявлено 

аналогічних висловів, що, можливо, пов’язано з існуванням повноцінної лексеми 

houseful, що має аналогічне значення. 

У німецькій мові була зафіксована назва артефакту das Pflaster. Один з ЛСВ 

цієї лексеми позначає "брущатку": 1. fester Belag für Straßen, Gehwege o. Ä. aus 

einzelnen aneinandergesetzten Steinen, als Fahrbahnbelag auch aus Asphalt oder Beton 

"тверде покриття для доріг, тротуарів та ін. з цілих каменів, встановлених один 

біля одного, як дорожня поверхня також з асфальту чи бетону" [330]. Ця назва 

трансформується у символ місто, що актуалізується у висловленнях: ein teures 

Pflaster "дороге місто" та  das ist kein Pflaster für ihn "це місто не для нього" [304, 

Т. 2, с. 105]. Механізмом такої трансформації є метонімічне перенесення за 

моделлю "частина − ціле", оскільки у цьому випадку німецька назва 

використовується для вимощування камінням вулиць у місті: …und in der nächsten 

Woche gehe es nach Stockholm, zwar ein unwahrscheinlich teures Pflaster,…"… 

наступного тижня ідуть у Стокгольм, а саме неймовірно дороге місто" [427, 

с. 271], Baden-Baden ist ein idealer Kurort, aber unter uns gesagt, ein teures Pflaster 

(W. Friederich) "Баден-Баден ‒ ідеальний курорт, але між нами кажучи, дороге 

місто" [304, Т. 2, с. 105]. Для німецької назви характерний ще один ЛСВ значення, 

який отримав інше символічне значення (див. с. 101). В основі творення 

зазначених висловлень лежить переносне вживання першого ЛСВ слова 

"пластир". Оскільки медичний засіб мав захисні властивості, лексему почали 

використовувати на позначення підлогового покриття міста.   

  

http://www.duden.de/rechtschreibung/Pflaster#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Pflaster#Bedeutung1
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2.3. Символіка назв артефактів на позначення предметів меблів та 

декору 

 

 У цій тематичній групі були зафіксовані перенесення, що здійснюються на 

основі суміжності. 

Рівноцінне символічне значення у досліджуваних мовах має найменування 

укр.  трон / нім. der Thron / англ. throne, що символізує владу. Такий символічний 

компонент був утворений за допомогою метонімічної транспозиції, оскільки 

предмет меблів є місцем монарха, якому належить уся влада. Артефакт є 

важливим монархічним атрибутом, оскільки ним намагалися заволодіти за будь-

яку ціну. Він був символом слави, сталості та величі. Для того, щоб сісти на трон, 

потрібно було витримати боротьбу без правил та без помилування. Саме тому 

перемогу отримували найсильніші та найхитріші. У міфології місце на троні було 

призначено для великих богів. Факти всесвітньої історії вказують на те, що трон 

позначав могутність монарха [304, с. 494 ‒ 495] (від трону єгипетських фараонів 

та царя Соломона до сучасного правління королеви Великобританії). Як бачимо, 

історичний характер подій, пов’язаних із правлінням монархів, заклав підвалини 

для виникнення таких сталих висловів: пор. укр.  зіходити (зійти, сідати, сісти і 

т. ін.) на трон "починати царювати, ставати монархом",  сидіти на 

троні "царювати, бути монархом", утриматися на троні "зберегти владу, 

становище монарха"; нім. jemandes Thron wackelt "чиясь влада під загрозою", 

jemanden von Thron stoßen "у когось відібрати владу", seinen Thron verlieren 

(втратити владу) [326]; англ. to abdicate (from) / give up the throne "відректися від 

влади", to succeed to / ascend / mount the throne "зійти на престол", to seize / usurp 

the throne "захопити владу", occupy / sit on a throne "володарювати", heir to the 

throne "спадкоємець влади",to cast smb from the throne "скидати когось з 

престолу", to claim the throne "претендувати на вдалу", to come to the throne 

"вступити у володіння", to lose the throne "втратити владу", to step down from the 

throne "відректися від влади", to succeed (on) to the throne "успадкувати владу", to 

take the throne "вступити на престол" [307; 284, с. 114, 924]. Наприклад: укр.  І сів 
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я на трон Божий, і світ земний відкрився мені як на долоні, велике створіння й 

мале, і все, що діється в світі [364],  Андроник хоче сісти на трон. Доля 

відкриває тобі шлях на Царгород [370],  Він знає потайні думки Єлизавети, він 

допомагав їй зійти на трон, коли треба ‒ він відвертий, коли треба і з ким треба 

‒ грубий, коли треба ‒ лестивий, і завжди хитрий [385]; нім. …und die Flucht des 

Königs aus dem Saal verkünde, daß er seinen Thron verlieren werde "… та втеча 

короля з зали каже про те, що він втратить свою владу" [424, с. 244]; … daß Simon 

der Zauberer Sankt Peter zu Rom vom Throne stößt "… що Симон чаклун відбирає 

владу у святого Петра у Римі…" [454, с. 460]; "Thronfolger" sei besser, denn 

die Throne wackelten heute… "спадкоємець престолу краще, оскільки влада 

сьогодні під загрозою" [456, с. 59]. 

 Під час дослідження було зафіксовано, що найменування артефакту укр.  

стіл / нім. der Tisch / англ. table символізує обід або прийом їжі. Механізмом 

такої трансформації є метонімічне перенесення, оскільки прийом їжі відбувається, 

як правило, за столом. Український народ дуже шанував цей предмет, який був 

призначений, передусім, для споживання іжї. Стіл був родинним престолом як 

щоденно, так і під час знакових моментів життя сім'ї (заручини, весілля, 

народини, купівля-продаж тощо) [295, с. 579 ‒ 580]. Сьогодні українці, німці та 

англійці продовжують ці традиції. Вони збираються за столом як правило за 

вечерею для святкування релігійних чи сімейних свят. Символічне значення 

актуалізується у таких виразах: пор. укр. на столі  " уже подано їсти що-небудь", 

сідати за стіл "сідати їсти", просити до столу "запрошувати їсти", за 

столом, при столі  "під час їжі" [311, Т. 9, с. 712]; нім. bei Tisch "під час обіду"; 

nach Tisch "після обіду"; vor Tisch "перед обідом"; zu Tische gehen "обідати, 

вечеряти тощо" [304, Т. 2, с. 248 ‒ 249]; англ. good table "смачна їжа", to sit down 

to table "сідати їсти" [307]. Слід зауважити, що у німецькій мові була виявлена 

значна кількість прикладів використання зазначених висловлень у мові: 

Bei Tisch redete ich ein bißchen mit,… "під час обіду я трохи розмовляв,…" [443, 

с. 80]; Wir saßen alle bei Tisch,… "ми всі сиділи під час обіду" [435, с. 21]; Sie 

haben wohl auch bei Tisch keinen Spaß gehabt? "вони мабуть також не отримали 
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задоволення під час обіду?" [409, с. 18]; …meistens bei Tisch, hatte Alissa erzählt 

"…здебільшого під час обіду Аліса розповідала" [453, с. 8]; Bei Tisch aß sie fast 

nichts,… "під час обіду вона майже нічого не їла, …" [440, с. 75]; Bei Tische aß der 

König wenig "під час обіду король їв мало" [429, с. 162]; Nach Tisch beschloß der 

König, seine Reiseroute abzuändern "після обіду король вирішив змінити свої 

маршрути подорожей" [429, с. 424];  Nach Tisch fragte ihn Barbara, ob sie zum 

Fürsten oder ins Schwimmbad gehen sollte "після обіду Барбара його запитала, 

повина вона йти до правителя чи у басейн" [417, с. 311]; Gleich nach Tisch holt 

Nezimi den Pastor ab, wie sie es vereinbart haben "одразу після обіду Нецімі забрав 

пастора, як вони і домовлялися" [455, с. 170]; Männer müssen nach Tisch ruhen! war 

ihr Wort "чоловіки повині після обіду відпочивати! таким було її слово" [426, 

с. 34]; Du rauchst nach Tisch die dicken Zigarren,… "ти палиш після обіду великі 

цигарки, …" [450, с. 2954]; Du hast vor Tisch gebetet "ти помолився перед обідом" 

[409, с. 34]; Sollten wir dem Onkel nicht vor Tische unseren Besuch machen?, fragte 

die junge Frau "чи потрібно відвідувати дядька не перед обідом?, запитала молода 

жінка" [413, с. 20731]; Am andern Tag ließ er sich, um den Vater zu überraschen, 

schon vor Tisch von der Mutter das Klavier aufmachen,… "наступного дня він змусив 

батька здивуватися, відкривши вже перед обідом піаніно від мами" [447, с. 20]; 

…die Mitteilung…, die Frau Pfäffling vor Tisch der treuen Dienerin gemacht hatte 

"…повідомлення…, яке пані Преффлінг зробила перед обідом вірній служниці" 

[441, с. 167]; Ungern geht er zum Gebet vor Tisch zu den lieben Mitbrüdern "неохоче 

йде він на молитву перед обідом до любих братів " [444, с.  323]; Ob ihre Knie noch 

zu schwach wären, allein zu Tisch zu gehen? "чи її коліна все ще занадто слабкі, щоб 

самостійно обідати" [442, с. 485]; Nachdem die Geschenke besichtigt waren, gingen 

wir alle gemeinsam zu Tisch "після того, як подивились подарунки, ми всі разом 

пішли вечеряти" [435, с. 178];  Und wir gingen zu Tisch, wir setzten uns,… "і ми 

пішли вечеряти, ми сіли,…" [430, с. 419]; Man ging nicht gleich zu Tisch,… "йдуть 

вечеряти не відразу,…" [429, с. 647]. 
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2.4. Символіка назв артефактів на позначення засобів пересування та їх 

елементів 

 

У ході дослідження були виявлені як подібності, так і відмінності 

символічних значень найменувань артефактів, що є складниками сталих 

словосполучень. Наприклад, у німецькій мові найменування das Boot "човен" 

символізує певну компанію: j-n in sein Boot aufnehmen "прийняти кого-небудь у 

свою компанію", sie sitzen in einem / selben / im gleichen Boot "вони в одній 

компанії" [304, Т. 1, с.117]. Символічне значення утворене за допомогою 

метонімічного перенесення на основі суміжності. Аналогове символічне значення 

було зафіксовано в англійській мові: be in the same boat [339, с. 31]. 

В.М. Мокієнко зазначає, що витоки європейської фразеології пояснюють вираз як 

загальну стару метафору з корабельного побуту. Цей вираз походить від 

латинського in eadem es navі  "бути в одному човні". Вважається, що автором 

цього висловлення є Марк Туллій Цицерон, який пов'язував цей вираз з 

розповсюдженою політичною метафорою того часу ship of state "державні човни". 

Сталий вираз був доданий у збірник прислів'їв Еразма Роттердамського та 

перекладений багатьма європейськими мовами. Першочергово вона була 

запозичена англійською мовою, а після 1945 року потрапила у німецьку [141]. 

Вислів ґрунтується на ідеї державного судна як спільноти інтересів або 

надзвичайних ситуацій, в яких кожен, особливо в умовах небезпеки, прагне до 

спільних дій [345]. В українській фразеології не було зафіксовано висловів з 

найменуванням човен. 

Символічне значення має для українців, німців та англійців найменування 

ковчег / нім. die Arche / англ. ark, що має релігійне підґрунтя. Номінація 

використовується на позначення судна, у якому, за біблійним міфом, врятувався 

від всесвітнього потопу Ной зі своєю родиною та тваринами [311, Т. 4, с. 206]. Це 

стало основою для набуття назвою символічного значення надійного притулку, 

захисту, безпеки, що реалізується у фразеологічному звороті: укр. Ноїв ковчег, 

нім. die Arche Noah(s), англ. Noah’s ark. У німецькій та англійській мовах 
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актуалізується ще символічне значення старих часів, давнини, що реалізується у 

висловах: нім. aus der Arche Noah(s) (з допотопних часів) [304, Т. 1, с. 45]; англ. be 

out of (or have gone out with) the ark "бути дуже старим" [332]. Механізмом 

трансформації назви артефакту у зазначені символи є метафорична транспозиція, 

в основі якої, у першому випадку подібність за призначенням судна, у другому 

випадку ‒ подібність за ознакою "старий". 

За допомогою механізму метонімічної транспозиції відбулась 

трансформація назви артефакту der Wagen "візок" у мовний символ ‒  суперечка. 

Символічне значення реалізується у висловленні j-m an den Wagen fahren 

"викликати на сварку кого-небудь; образити когось" [304, Т. 2, с. 297] та 

характеризується нерівноцінністю по відношенню до української та англійської 

мов. Зворот був зафіксований у кінці XVIII ст. та є авторським неологізмом: Herr 

Fix… wußte, dass er nicht viel Federlesens zu machen pflegte, wenn man ihm 

mutwilligerweise an den Wagen fuhr (I. Müller, Siegfried von Lindenberg) " Містер 

Фікс ... знав, що він не дуже метушливий, коли він був навмисно загнаний до 

машини" [292, с. 235]. Наведемо приклад: … der Schein des Rechtes hell leuchtet 

und man mir auf keinen Fall an den Wagen fahren kann "…посвідчення закону 

світить яскраво та у жодному разі не зможе викликати мене на сварку" [428, с. 

111638]. 

Найменування укр. кермо / нім. das Ruder / англ. helm символізує у 

досліджуваних мовах владу. Передумовою виникнення такого метафоричного 

перенесення є подібність за функційним призначенням пристрою "для 

керування". Треба відзначити, що цей компонент символічного значення 

реалізується у таких висловленнях: укр. біля керма влади бути / стояти "мати 

владу в своїх руках, бути на чолі кого-, чого-небудь; керувати"; кермо 

влади "влада, керування, керівництво"; ні керма, ні вітрил "хтось не контролює 

своїх дій, учинків, не керує ними" [311, Т. 4, с. 142]; нім. das Ruder des Staates 

ergreifen / führen / halten  "стати біля керма влади, узяти владу у свої руки"; das 

Ruder in den Händen / in der Hand haben "тримати в руках кермо влади"; am Ruder 

sein / bleiben / sitzen "бути при владі"; jemanden ans Ruder bringen "привести до 
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влади кого-небудь"; ans Ruder kommen / das Ruder in die Hand nehmen "прийти до 

вдали, захопити владу в свої руки" [304, Т. 2, с. 143]; англ. be at the helm "бути при 

владі" [327], to remain at the helm "утримувати кермо влади" [307], to take the helm 

of state "ставати у керма держави" [284, с. 924]. В.М. Мокієнко звертає увагу на те, 

що такі німецькі лексеми, як Ruder, Segel "парус", Steuer "штурвал" та інші 

ґрунтуються на морській метафориці. Одним із найдавніших є образ "державного 

судна", під яким розуміють колективне плавання суспільства в цілому. Пасажири 

корабля є населенням суспільства, а команда судна ‒ суспільна влада, що 

визначає напрямок, за яким рухаються кермо та штурвал [141].Наприклад: І 

жінка звільнена ‒ ке «слабша половина!» Біля державного стоїть вона 

керма [311, Т. 4, с. 142]; Ні, Кара-Мустафа не такий недоумок, щоб, стоячи біля 

керма імперії, не подбав про себе, про своє і своїх нащадків майбутнє! [379];  Все 

одно, хто стоїть біля державного керма: чоловік чи жінка [370]; Закони 

пишуться для натовпу, а не для тих, хто стоїть біля керма, хто створює 

політику! [364]; Der starke Händler sitzt am Ruder… "сильний дилер при владі…" 

[451, с. 2420];  Nur für die kämpfen wir noch…. ‒ damit sie noch ein Jahr länger am 

Ruder bleiben können "лише для тих ми досі боримлсь ….. ‒ щоб вони могли ще 

рік залишитися при владі" [437]; Ich erzähle ihm, daß einerseits 

Borromeo ans Ruder kommen… "я кажу йому, що з одного боку Борромео 

приходить до влади" [436, с. 285]; Knudsen erinnerte sich, daß er das letzte Mal mit 

dem Pfarrer gesprochen hatte, als die Anderen ans Ruder gekommen waren… 

"Кнудзен пригадував, що останній раз він розмовляв зі священником, коли інші 

прийшли до влади…" [403, с. 34]; Das,…, wird die reaktionäre, fremdenfeindliche 

Partei ans Ruder bringen… "це,…, приведе реакційну, ксенофобську партію до 

влади…" [423, с. 3237];  Erst der Tod des Vaters hat den Sohn ans Ruder gebracht (W. 

Friederich) "лише смерть батька привела сина до влади" [304, Т. 2, с. 143]; …he 

was at the helm as his country industrialized, Newbridge and District Chamber of 

Commerce has a new leader at the helm "… він був при владі, коли його країна була 

промислово розвинутою, Ньюбрідж та район Тогровельна палата мають нового 

лідера при владі…" [332]. 
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За допомогою метонімічного перенесення німецьке найменування das Schiff 

"корабель" та відповідна англійська номінація ship символізують велику жуйну 

тварину ‒ верблюда. Таке символічне значення характерне для висловлень нім. 

das Schiff der Wüste , англ. ship of the desert, що означають "корабель пустелі" та 

використовуються на позначення цієї тварини. Походження цього вислову 

пов’язане з тим, що верблюд шукає свій шлях через пісок, як справжній корабель, 

та перевозить вантажі [326].  Перенесення мотивується призначенням тварини ‒ 

"Reittier in Wüstengebieten" "для верхової їзди на території пустель", яку 

застосовують як засіб переміщення по пустелі. Транспортний засіб das Schiff / ship 

виступає замінником тварини у зазначеному висловленні. Треба зазначити, що 

замінником німецького виразу виступає композит das Wüstenschiff, що є 

синонімом номінації das Kamel [328]. У німецькомовних текстах зустрічаються 

обидва випадки позначення цієї тварини: Der Araber unterscheidet wohl zwanzig 

verschiedenartige Rassen der Wüstenschiffe "араби розрізняють близько двадцяти 

різних видів верблюдів" [408], Um Schwierigkeiten mit dem Hauswirt zu vermeiden, 

durfte der Gewinner den Gegenwert des Wüstenschiffes auch in bar mitnehmen "щоб 

уникнути труднощів з власником будинку, переможцю було дозволено також 

взяти готівкою еквівалент верблюда" [422, с. 199],  Aber davor möchte ich noch 

einmal erwähnen, dass dieses Tier wahrhaftig der Jeep des Sandes ist, das Schiff der 

Wüste "але до цього я хотів би ще раз нагадати, що ця тварина справді є джипом 

піску, верблюд" [438]. Наведемо приклади застосування цієї номінації в 

англійській мові: For Lawrence the camel was indeed a ship of the desert; It must have 

been a long journey for these ships of the desert; Thanks to God for creating camel, the 

"ship of the desert"… Для Лоуренса верблюд був справді корабель пустелі; Це 

повинна була бути довга подорож для цих верблюдів; Спасибі Богові за створення 

верблюда, "корабель пустелі"… [332]. 
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2.5. Символіка назв артефактів на позначення посуду 

 

Найменування артефакту укр. горщик символізує в українській мові 

надмірне зацікавлення: укр. заглядати (зазирати і т. ін.) у горшки чиї "виявляти 

підвищену цікавість до чужих справ, втручатися в них" [311, Т. 2, с. 139]. Тотожне 

символічне значення має відповідна німецька номінація der Topf: in j-s Topf 

spucken "втручатися в чиї-небудь справи"; seine Nase in jeden Topf stecken "скрізь 

сунути свого носа";  jemandem in die Töpfe gucken "турбуватися про чиїсь справи" 

[330]. Горщики належать до таких виробів, що використовували ще у давніх 

цивілізаціх, тому що першочергово відігравали важливу роль у приготуванні їжі. 

З часом артефакт перетворився на символ. Так, в українській культурі горщик 

виступає символом "єднання Землі та Сонця, без чого неможливий хатній 

достаток. Бо виготовляють його з глини, що від Землі, а випалюють на вогні, що 

від Сонця. І готують їжу в горщику на домашньому вогнищі, яке вигріває 

домашнє благополуччя. Тому горщик сприймається як вмістилище духу і душ ‒ 

духу всієї родини і душі кожного її члена" [388]. Вважаємо, що внутрішня форма 

фразеологізмів має лінгвокультурне підґрунтя, що визначається його символічним 

значенням. Для українських та німецьких виразів характерні негативні конотації. 

В англійській мові не було зафіксовано відповідної номінації у фразеологічній 

системі. Однак те ж саме значення має вислів to put in one's oar або to put one's oar 

in another's boat. Для англійського виразу характерне використання назви 

артефакту "весло". Мається на увазі, що потрібно використовувати на човні лише 

ті весла, що спочатку були призначені для нього, інакше судно буде важче 

пересуватися. Розглянуті трансформації відбулись за допомогою метафоричної 

транспозиції. Німецька номінація der Topf виступає також символом людини у 

таких прислів’ях: zerbrochene Töpfe gibt es überall "люди скрізь однакові", der Topf 

lacht über den Kessel, der Kessel schilt den Ofentopf "сміється горщик з котла, а 

обидва чорні дотла", an alten Töpfen und Schälken ist alles Waschen verloren 

"щербатого горшка ніколи не поправиш", jeder Topf findet seinen Deckel "на кожну 

наречену знайдеться жених" [304, Т. 2, с. 252]. Вислови демонструють як 
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метафоричні перенесення ознаки предмета побуту на людину: за мотиваційною 

ознакою "битий":  мається на увазі, що скрізь є люди з певними вадами; у другому 

виразі обидва предмети Topf та Kessel порівняються на основі ознаки "чорний" 

так само, як можна порівняти будь-яких осіб на основі певної спільної ознаки; 

третій вислів вказує на те, що "старий горщик" вже ніяк не можна відновити 

(втратив першочерговий колір, має тріщини тощо), так само і не можна змінити 

людину, якщо вона скоїла щось недобре; так і метонімічні: у четвертому вислові 

предмети побуту співвідносяться з чоловіком та жінкою, оскільки до кожного 

горщика (кастрюлі) пасує лише певна кришка. Як бачимо, прислів’я мають як 

негативні, так і позитивні конотації.  

У «Словнику символів культури України» зазначається, що артефакт чаша у 

християнстві є символом  «Нового  Заповіту,  Крові Христової, спасіння 

грішників; джерела благословення, прощення гріхів, примирення з Богом; вічного 

життя; кривавої жертви Христової на Голгофі; упокорення святій волі Бога-Отця; 

безсмертя;«семи чаш гніву Господнього». У світовій символіці предмет 

символізує потік життя, безсмертя, достаток [294, с. 858]. Особливе місце у релігії 

належить ритуальним чашам. Особливе місце займала чаша Грааля, яка, за 

віруваннями, була наділена силою зцілення та творила дива. Багато лицарів 

присвячували своє життя пошукам цієї реліквії, щоб хоча б на мить її побачити. 

Символіка чаши залежала від її вмісту. Повна чаша символізувала багатство, 

пуста ‒ асоціювалася зі смертю [304, с. 512 ‒ 513]. В українській мові частіше 

зустрічаються випадки символічного значення номінації з негативним відтінком ‒ 

горе, страждання, або навіть смерть: укр. випивати / випити повну чашу лиха 

"зазнавати багато горя, страждань" [311, Т, 6, с. 681], випити всю чашу до дна 

"пережити непомірне горе", випити повну чашу муки / і страждання "зазнати 

багато страждань" [311, Т. 11, с. 284], гірка чаша "велике горе, страждання", пити 

/ випити / куштувати гірку чашу "страждати, зазнавати багато горя" [311, Т. 2, 

с. 74], випити смертну чашу "умерти на полі бою" [311, Т. 11, с. 284]; пор. англ. to 

drink / drain the cup of woe "випити гірку чашу" [307], bitter cup "гірка чаша"[307]. 

Найменування виступає також символом сил, терпіння, але дистрибуція надає 
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символічному значенню також негативного забарвлення: переповнити чашу 

"позбавити сил, можливості терпіти", чаша переповнилася "немає більше сил, 

зносити що-небудь" [311, Т, 6, с. 256]. Символічне значення з позитивним 

відтінком було зафіксоване лише у виразі укр. (як) повна чаша "про достаток, 

добробут" [311, Т, 6, с. 681]. У цьому випадку назва артефакту символізує 

достаток. У німецькій мові на позначення аналогічного артефакту 

використовуються номінації der Kelch та der Becher. Наприклад, обидві номінації 

також є символом мук, страждань: der Kelch ist vorbei / ging vorüber "небезпека 

минула". Вираз походить з Біблії, у якій Христос промовляє слова: Ist's möglich, so 

gehe dieser Kelch von mir, що означає Хай мине мене ця чаша [292, с. 143]; den 

(bitteren) Kelch / Becher bis zur Neige leeren "випити чашу до дна" [304, Т. 2, с. 76]. 

Таким чином, можна стверджувати, що в основу  фразеологічних зворотів 

покладена біблійна християнська історія. Слід зазначити, що номінація der Becher 

є також поетичним оказіоналізмом, який символізує страждання ‒  der Becher des 

Jammers "келих страждань", радість ‒  der Becher der Freude "келих веселощів", 

або терпіння: der Becher fließt über "чаша переповнилася" [304, т, 1, с. 79]. Усі 

зазначені трансформації назви артефакту у символи відбулись за допомогою 

метонімічної транспозиції. 

Ще однією номінацією на позначення посудини, яка має символічне 

значення є глек, що в українській мові є вербальним символом чогось крихкого: 

глек розбити "посваритися" [311, 2, с. 81]. Ця назва є аналогічною за значенням 

до українського найменування горщик, який є уособленням домашнього 

благополуччя. Вважалось, що, якщо глечик розбивався, це могло порушити цей 

добробут. Аналогічний номен у німецькій мові der Krug був зафіксований лише у 

прислів’ї der Krug geht so lange zu Wasser / zum Brunnen, bis er bricht "до часу 

дзбан воду носить" [304, Т. 1, с. 412], що має на увазі, що "все одного разу 

закінчиться", отже символізує певне закінчення чогось.  

Символічне значення в українській мові носить найменування тарілка. У 

висловленні укр. почувати себе не у своїй тарілці  назва артефакту представлена з 

негативним відтінком, оскільки вираз означає "мати почуття невпевненості, 
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ніяковості, страху" [311, Т. 7, с. 474]. Отже, номінація символізує певний стан, 

під час якого переживають різні почуття. Метонімічне перенесення є механізмом 

такої трансформації. Німецька мова також не багата на символічне прочитання 

для цієї назви артефакту. Однак у висловленні нім. mit jmdm. vom selben Teller 

essen "діяти з кимось заодно" відображається символічне значення подібність 

[307], яке утворене за допомогою метафоричної транспозиції. Передумовою 

виникнення такої метафори є подібність за ознакою "спільність". Як відомо, 

кожна людина їсть з окремої тарілки. Якщо людині доводиться ділити тарілку з 

кимось, це означає, що вона діє з нею заодно задля досягнення однакової мети. А 

ось в англійській мові найменування plate виступає символом доступності, на що 

вказує значення виразу on the plate "на тарілочці" used to indicate that something 

has been achieved with little or no effort "використовується для вказівки того, що 

щось було досягнуло без особливих зусиль" [332]. В українській мові названі 

символічні значення має номінація блюдечко, яка є зменшено-пестливою формою 

до найменування на позначення посуду блюдце. Аналогічні з англійською мовою 

символічні значення актуалізуються у вислові укр. на блюдечку піднести / подати 

"готове піднести" [311, Т. 1, с. 204]. Механізмом трансформації є метонімічна 

транспозиція. Слід відзначити, що найменування die Untertasse "блюдце" є 

символом НЛО (непізнаний літаючий об’єкт), оскільки вираз fliegende Untertasse 

використовується на позначення "літаючої тарілки" [330]. А англійська номінація 

saucer "блюдце" є символом здивування, оскільки у вислові have eyes like saucers 

"мати очі як блюдця" [332] на основі метафоричного перенесення очі 

порівнюються з блюдцями за формою. Це пов’язано з особливістю емоційної 

реакції здивування, під час якої округлюються очі та стають схожими та тарілки. 

 

2.6. Символіка назв артефактів на позначення знарядь та інструментів 

 

У німецькій мові безаналогове символічне значення має найменування der 

Schlüssel "ключ", що символізує владу, володіння: нім etwas unter seinem Schlüssel 

haben "мати у своєму володінні"; die Schlüssel üben "бути зайнятим на посад"; die 
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Schlüssel kriegen "здобути звання"; die Schlüssel übergeben "передати владу"; den 

Schlüssel suchen "шукати способи роздобути владу" [326]. Трансформація у 

названі символи є наслідком метафоричного перенесення на основі подібності за 

властивістю артефакту "усе зачиняти та відмикати". Мається на увазі, що той хто 

володіє цим предметом отримує можливість здобути все що завгодно. Слід 

відзначити, що у англійському висловленні in (or out of) key "у гармонії" назва 

артефакту символізує гармонію. Тобто символічне значення англійської номінації  

у фразеологічному виразі також характеризується безаналоговістю. Метонімічне 

перенесення послугувало основою для набуття назвою артефакту символічного 

значення. 

Вербальним символом у досліджуваних мовах є укр. віник / нім. der Besen / 

англ. broom, однак їх символічні значення частково відрізняються. Слід також 

акцентувати увагу на тому, що денотативне значення іноземних лексем 

представлені в українській мові двома найменуваннями ‒ віник та мітла. Хоч за 

денотативним значенням лексеми не дуже відрізняються: віник ‒  зв'язаний 

жмуток віниччя, лозин, гілок для підмітання долівки, підлоги, обмітання чого-

небудь тощо [311, Т.1, с. 677], мітла ‒  великий віник, часто прикріплений до 

довгої палиці [311, Т. 4, с. 756], у символічних значеннях були зафіксовані 

відмінності. Українське найменування віник символізує певний часовий 

проміжок: до нових віників пам'ятати "дуже довго пам'ятати", символічне 

значення якого утворене за допомогою метонімічної транспозиції. Спільним для 

обох номінацій є символічне значення ‒  відсутність чогось: укр. хоч віником 

мети (нікого, нічого немає) [311, Т. 1, 677], під мітлу вимітати (без залишку, 

начисто, зовсім забирати, знищувати і т. ін.) [311, Т. 4, с. 756]. Це символічне 

значення утворене на основі функційної подібності, адже після застосування 

артефакту нічого не залишається ‒ все вимітається. Отже, назва артефакту набула 

символічного значення за допомогою метафоричного перенесення. Назва 

артефакту укр. мітла також виступає символом позбавлення чогось : пор. укр. 

залізною мітлою гнати / виганяти / винести "рішуче звільнятися від кого-, чого-

небудь" [311, Т. 4, с. 756], нім. mit eisernem Besen (aus)kehren / fegen / ausfegen 
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[304, Т. 1, с. 92]. В основі такої трансформації ‒  механізм метафоричного 

перенесення за функційною подібністю. У результаті метонімічного перенесення 

німецька назва der Besen набула символічного значення відьма, що 

відображається у словосполученні нім. ein alter Besen "стара відьма" [304, Т. 1, с. 

92]. В основі перенесення міфологічні уявлення людей про існування відьом, які 

переміщаються на мітлах. Англійська ж назва broom виступає у мові символом 

змін: a new broom sweeps clean, що означає People newly appointed to positions of 

responsibility tend to make far-reaching changes "Люди, які знову призначаються на 

посади, як правило, роблять далекосяжні зміни" [332], механізмом цієї 

трансформації є метонімічна транспозиція. 

За допомогою метафоричного перенесення за функційною подібністю 

найменування артефакту укр. меч / нім. das Schwert / англ. sword у всіх 

досліджуваних мовах символізує війну, боротьбу. Передумовою виникнення 

такого виду транспозиції є подібність за призначенням артефакту на позначення 

зброї, яка використовується «для нападу або оборони» [311, Т, 3, с. 452]: пор. укр. 

іти на кого‒ що / приходити до кого з мечем "починати війну проти кого-небудь"; 

підняти меч "почати війну"; схрестити мечі "вступити у бій, боротьбу"; узяти 

меч у руки "підготуватися до війни, боротьби"[311, Т, 4, с. 697]; нім. das Schwert in 

die Scheide stecken "припинити боротьбу", wer das Schwert nimmt (zum Schwert 

greift), soll durch das Schwert umkommen "хто підняв меч, той від меча і загине" 

[304, Т. 2, с. 185], sich mit dem Schwerte gürten "бути готовим до боротьби" [308], 

англ. to sheathe the sword "закінчити війну", to cross, measure swords with smb 

"почати війну", at swords' points "бути готовим до війни"; those who live by the 

sword, die by the sword "хто підняв меча, той і загине від нього" [327]. Спільним 

символічним значенням для цього найменування в українській, німецькій та 

англійській мовах є жорстокість, яке реалізується у синонімічному висловленні: 

укр. вогнем та мечем "з нещадною жорстокістю, знищуючи все" [311, Т. 1, 

с. 715], нім. mit Feuer und Schwert [304, Т. 2, с. 185], англ. with fire and sword [307]. 

Цей вираз вважається крилатим та пов'язаний з древнім способом лікування ран, 
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який запропонував Гіппократ. Способом набуття назвою артефакту символічного 

значення є метонімічна транспозиція. 

Номінація укр. зброя / нім. die Waffe / англ. arms виступає у досліджуваних 

мовах символом війни. Механізмом такого перенесення є метонімічне 

перенесення, оскільки артефакт є невід’ємною частиною процесу ведення війни: 

пор. укр. взяти зброю в руки "готуватися до боротьби, війни або починати 

боротьбу, війну" [313, с. 50], складати (скласти, зложити) зброю: "а) припиняти 

збройні дії, припиняти воювати; б) відмовлятися від боротьби, від яких-небудь 

дій, визнавати себе неспроможним в якій-небудь справі, відступати перед 

труднощами" [311, Т. 3, с. 452]; нім. zur Waffe greifen "узятися до зброї", die 

Waffen strecken "скласти зброю" [304, Т. 2, с. 296 ‒ 297]; англ. to take up arms 

"розпочати війну", to lay down (one's) arms "скласти зброю" [307]. Як бачимо, у 

досліджуваних мовах використовуються аналогічні висловлення, що мають 

спільне символічне значення. Наведемо декілька прикладів використання сталих 

виразів у текстах: Inzwischen hatten alle, die im Lager waren, zu den Waffen 

gegriffen… "між тим усі, хто був у таборі, узялися до зброї…" [457]; …, sie fängt an 

zu weinen, weint eine Weile, greift dann zur zweitstärksten Waffe… "…, вона починає 

плакати, трохи плаче, потім береться до другої найсильнішої зброї" [448, с. 141]; 

Statt mit deinem Gegner zu sprechen - und jetzt bin ich dein Gegner -, greifst du 

zur Waffe "замість того, щоб поговорити зі своїм противником ‒ а зараз я твій 

противник ‒, ти берешся до зброї" [409, с. 26]; Ascaso und Durruti greifen zu 

ihren Waffen und verlassen das Präsidium "Аскасо та Дурутті беруться до своєї 

зброї та залишають президіум" [415, с. 115]; Laßt uns zu den Waffen greifen! 

"давайте візьмемося до зброї" [404, с. 343]; А чом би не взяти в ці ведмежі лапи 

сяку-таку зброю чи й просто дрючок та не гайнути туди, де кипить битва, й 

собі? [368]; Пан Мартин від помсти козацької рятуючись, зі своїм добром за 

кам'яні мури монастирські заховався, а пахолкам і гайдукам наказав до зброї 

взятися [347];  Робітники хоч і з гвинтівками, проте мало схожі на вояків, вони 

й тут, на кряжах, залишаються більше людьми праці, тими, хто ще вночі стояв 

біля мартенів і для кого нема ніякої радості в тому, що вони змушені були 
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кинути верстати, домни, крани і взяти зброю до рук [355]; "Some people say they 

would be happy to take up arms and fight", one envoy said; I took up arms and fought 

the corrupt military and government; He took up arms with the Earl of Mar, but after 

the battle of Sheriffmuir he was forced to flee the country "деякі люди кажуть, що 

вони б були щасливі узятися до зброї та боротися, сказав один представник"; "я 

узяв зброю та боровся проти корумпованих військ та влади"; "він розпочав війну з 

графом Мар, але піся битви при Шерифмуйрі він був змушений втекти з країни"  

[332]. 

Особливого значення отримала зброя за часів козаччини, що відображено у 

вислові боротьба за булаву, де українське найменування булава артефакту 

символізує владу. В козацькому середовищі вислів означав боротьбу за найвищу 

владу в Україні [294, с. 89]. Наприклад: Розвіялося, як ранковий туман, у вирі 

страшної боротьби, що розгорілася за Богданову булаву…[379]; Сагайдачний 

любив популярність і частенько сидів із голотою, бо розумів, що без голоти на 

Січі не довго втримаєш в руках булаву  [380]; Тоді чи правильно зробив, що взяв до 

рук булаву‒ владу над тисячами душ,‒ ще й допинався її;… [384]. 

Мовним символом у німецькій мові можна вважати номінацію die Glocke 

"дзвін". Найменування позначає предмет, який використовується "zum Läuten" 

"для дзвону". За допомогою метонімічного перенесення утворилося символічне 

значення ‒ засіб поширення інформації, що актуалізується у виразі etw. an die 

große Glocke hängen "розповісти усім навкруги", у якому найменування 

символізує річ, за допомогою якої розповсюджується якась інформація: Ich kann 

meine Familienangelegenheiten doch nicht an die große Glocke hängen "я ж не можу 

розповісти усім навкруги про мої сімейні проблеми" [328]. У висловленнях 

jemandem sagen, was die Glocke geschlagen hat "комусь пояснити щось неприємне", 

an die große Glocke kommen "стати відомим" та wissen, was die Glocke geschlagen 

hat "знати" номінація die Glocke також виступає у якості певного засобу 

поширення інформації, до того ж який має негативне забарвлення: Wenn mit einem 

Bernhardiner, Boxer oder dem weit verbreiteten Deutschen Schäferhund etwas passiert, 

kommt das kaum an die große Glocke "якщо щось трапиться зі святим Бернардом, 
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боксером чи широко розповсюдженою німецькою вівчаркою це навряд чи стане 

відомим" [345]. У англійській мові були зафіксовані такі вирази: to ring a bell 

"нагадувати": Do you remember the man who made the chest? - That rings a bell "ти 

пам’ятаєш людину, яка зробила цей сундук? ‒ щось таке пригадую" [307]. В 

українській мові не було зафіксовано сталих виразів з найменуванням дзвін. 

Номінація артефакту на позначення пристрою нім. der Anker "якір" 

символізує у німецьких сталих виразах зупинку, оскільки функційне призначення 

пристрою Schiff festhalten (міцно утримувати корабель) [328]: Anker (aus)werfen 

(кинути якір); vor Anker liegen (стояти на якорі); vor Anker gehen / Anker werfen / 

sich vor Anker liegen (стати на якір, кинути якір) [304, Т. 1, с. 34]. В українській 

та англійській мовах це найменування має таку ж символіку у виразах: зніматися 

(знятися) з якоря; кидати (кинути якір); ставати (стати) на якір (якорі); 

стояти на якорі [311, Т. 11, с. 637]; to cast/to drop anchor, to come to anchor, to 

ride at anchor "стати на якір" [307].  Така трансформація назви артефакту у символ 

відбулась за допомогою метафоричної транспозиції за функційною подібністю. 

Крім цього, найменування артефакту виступає символом надії: пор. укр. якір 

порятунку (рятування)‒ «остання надія, останній засіб для врятування» [311, 

Т. 11, с. 637]; нім. einen Hoffnungsanker haben [326], англ. sheet anchor [307]. Назва 

артефакту набула символічного значення за допомогою метонімічного 

перенесення. 

Назва артефакту на позначення пристрою замок символізує в українській 

мові недоступність, охорону:  укр. на замок брати / взяти (замикати), на замку 

бути (бути замкненим / недоступним для ворогів), під замком бути / перебувати / 

лежати (зберігатися замкненим), під замок ховати / класти (поміщати щось 

куди-небудь, замикаючи) [311, Т. 3, с. 218], пор. нім. die Tür fällt / knallt ins Schloss 

(двері зачиняються), die Tür ins Schloss werfen (зачинити двері з гуркотом) [304, 

Т. 2, с. 167], under lock and key "під замком". Крім цього, українське найменування 

виступає вербальним символом ув’язнення, що є характерним і для німецької 

номінації das Schloss: пор. укр. під / за трьома (сімома і т.ін) замками держати / 

тримати (тримати ув’язненим, надійно охороняючи) [311, там само], нім. 



101 
 

hinter Schloss und Riegel sitzen, sein (сидіти за гратами), j-n hinter Schloss und 

Riegel ) bringen, setzen (посадити за грати кого-небудь) [328]. У німецькій мові 

найменування має ще символічне значення мовчання, що реалізується у висловах: 

ein Schloss am / vor dem Mund haben (мовчати як риба), j-m ein Schloss vor den 

Mund hängen / legen (затикати рот кому-небудь) [304, Т. 2, с. 167]. Цікавим є те, 

що аналогічний вираз тримати рот на замку не був зафіксований в українських 

словниках, оскільки є калькою з російської мови держать рот на замке [319]. 

Таким чином, символічне значення мовчання для німецького найменування das 

Schloss є актуальним лише для німецької мови. Передумовою виникнення усіх 

названих символічних значень для найменування замок у досліджуваних мовах є 

метафоричне перенесення за функційною подібністю. Основною функцією 

пристрою є замикання чогось, що лягло в основу кожного заявленого вербального 

символу. 

Другий ЛСВ значення німецького найменування das Pflaster  

використовується на позначення "лейкопластира": 2. Heftpflaster [330]. Цей 

варіант значення символізує утіху. В основі цього символічного значення 

метонімічне перенесення за моделлю "причина ‒ наслідок", оскільки після 

накладання медичного засобу на пошкоджену шкіру зменшується біль, що 

приносить певне задоволеня. Наприклад: ein Pflaster auf die Wunde / auf j-s Wunde 

"бальзам на рану";  j-m ein Pflaster auf die Wunde geben "лити бальзам на чиї-

небудь рани": Wenn wir auch nicht gewonnen haben, so ist es doch ein Pflaster auf die 

Wunde, dass die Zeitung schreibt, wir hätten hervorragend gespielt (W. Friederich) 

"Хоча ми і не перемогли, це як бальзам на рану, що газета пише, що ми чудово 

грали" [304, Т. 2, с. 105 ‒ 106]. 

 

2.7. Символіка назв артефактів на позначення назв кулінарних виробів, 

страв та напоїв 

 

Символічне значення має у досліджуваних мовах назва артефакту на 

позначення харчового продукту укр. соус / нім. die Soße / англ. sauce. Українське 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Pflaster#Bedeutung2
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найменування символізує доповнення. Метафорична транспозиція реалізується у 

виразі під соусом (в тому чи іншому вигляді, трактуванні, висвітленні і т. ін.) 

[311, Т. 9, с. 472], в основі якої подібність за функційним призначенням 

доповнення до якоїсь страви. Для німецької мови цікавим є символічне значення 

для цього найменування туман: draußen ist eine dicke, furchtbare Soße "на вулиці 

сильний туман" [330]. Вважаємо, що така трансформація відбулася за допомогою 

метафоричного перенесення за властивістю "густий", оскільки харчовий продукт 

за своєю консистенцією може нагадувати густий туман. Крім цього, назва 

харчового продукту набуває символічного значення нісенітниці: Soße quatschen 

"говорити дурниці" та є символом скрутного становища: in die Soße geraten / 

kommen "сісти в калюжу", in der Soße sitzen "бути в скрутному становищі" [304, 

Т. 2, с. 200]. У цьому випадку механізмом набуття обох символічних значень 

стала метонімічна транспозиція.  Як бачимо, німецькі вирази набувають 

негативного забарвлення. У першому випадку вислів є синонімічним до Quatsch 

mit Soße "нісенітниця", аналогом якого є російський вираз чепуха на постном 

масле [307]. Завдяки назві артефакту окреме найменування Quatsch "нісенітниця" 

отримує виразне емоційне забарвлення. В англійській мові зафіксовані такі сталі 

вирази: have the sauce to do something "мати нахабство щось зробити" [284, с. 479], 

де внутрішня форма вислову мотивується одним з ЛСВ найменування артефакту 

"нахабство", вираз набуває негативного відтінку;  apple sauce "лестощі, 

компліменти" [284, с. 34], де назва артефакту позначає доповнення, представлено 

процес меліоризації. Треба відзначити, що в англійській мові був зафіксований 

вираз be in the soup "бути в утрудненні" [284, с. 99], де  метонімічне найменування 

soup "суп" використовується на позначення чогось скрутного. Цей вираз є 

синонімічним до німецького in die Soße geraten. Внутрішня форма є затемненою у 

даному випадку, хоча очевидною є негативне забарвлення фразеологізмів, але 

різниця компонентів висловів на позначення артефактів засвідчує унікальні 

особливості асоціативних процесів людської свідомості. 

Номінація укр. пиво є символом певного порозуміння або якоїсь 

домовленості, що актуалізується в українському виразі пива не звариш, що має на 
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увазі "неможливість порозумітися, домовитися з ким-небудь" [311, Т. 3, с. 461]. 

Напій має для німців значення національного напою, тому у німецькій мові 

представлено різне символічне прочитання найменування. Треба відзначити, що в 

українській та німецькій мовах найменування укр. пиво / нім. das Bier символізує 

справу: пор. укр. заварити пиво "затіяти складну й клопітну справу або справу, 

що загрожує неприємними наслідками" [311, Т. 4, с. 125], нім. das ist [nicht] mein 

Bier (це (не) моя справа) [330], dickes Bier mit j-m machen (мати справу з ким-

небудь) [304, Т. 1, с. 101]. Метонімія послугувала механізмом трансформації назви 

артефакту у символ. Крім цього, у німецькій мові виявлено символічне значення 

настрій у виразі das Bier wurde j-m sauer (у кого-небудь зіпсувався настрій) [304, 

Т. 1, с. 101]. А в англійській мові номінація є символом розваг, що відображається 

в ідіомі beer and skittles (розваги) [332]. Останні символічні значення утворені у 

результаті метафоричного перенесення, оскільки в основі транспозиції подібність 

за станом, до якого призводить хмільний напій. Як відомо, після смакування 

алкогольного напою змінюється настрій людини, і вона починає надавати 

перевагу різним розвагам.  

Символічне значення справи має в українській мові також найменування 

каша. Спостерігаємо синонімічність висловлень заварити пиво ‒ заварити кашу. 

Окрім цього, метонімічне перенесення каша ‒ справа виявлено у виразі 

заварилася каша (почалася якась складна й клопітна або неприємна справа) [311, 

Т. 4, с. 125]. Викликає інтерес той факт, що німецька номінація der Brei має 

аналогічне символічне прочитання: einen Brei anrühren (затіяти яку-небудь 

справу), den alten Brei (wieder) aufwärmen / aufrühren / aufkochen (ворушити 

минуле), seinen Brei dazu geben / sich in den Brei mischen (втручатися у чужі 

справи), den Brei verschütten (зіпсувати справу), um den Brei herumreden (говорити 

не по суті), um den (heißen) Brei herumgehen / herumschleichen (ходити коло та 

навколо), wer den Brei gekocht hat, der esse ihn auch (хто кашу заварив, той і 

мусить їсти) [304, Т. 1, с. 120]. Поодинокими зустрічаються випадки таких 

символічних значень: прочухан ‒ дати / всипати березової каші (відшмагати 

кого-небудь) [311, Т. 1, с. 160], покуштувати березової каші (бути побитим, 
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дістати прочухана) [311, Т. 4, с. 125]; досвід ‒ мало ще каші з’їв (хтось ще дуже 

молодий, недосвідчений) [311, Т. 3, с. 581]. Загальним механізмом набуття назвою 

каша символічного значення в усіх досліджуваних мовах стала метонімічна 

транспозиція. В англійській мові не було виявлено сталих виразів з номінацією 

porridge. 

Безаналогове символічне значення було зафіксовано для української 

номінації артефакту на позначення вареників. Так, на основі механізму 

метафоричної транспозиції відбулась трансформація назви артефакту у символ 

достатку, що реалізується у сталому висловленні як вареник у маслі (у сметані), 

що позначає людину, яка живе у великих достатках [311, Т. 1, с. 291]. Подібність 

мотивується тим, що цей український продукт завжди подають лише зі сметаною 

чи маслом, оскільки він так краще смакує, так само як людина себе гарно почуває 

в оточенні статків. Цей вислів характерний лише для української мови, оскільки 

вареники ‒ традиційна їжа українського народу. Вареники є символом заможного 

життя, оскільки цю страву подавали переважно на святковий стіл. Вважалося, що 

людина, яка має вареники на столі, живе у великих достатках [295, с. 64]. 

Наприклад: Правильно каже батько: євреї захопили все, рука руку миє, от Розка 

‒ дочка злодюжки, а як вареник у маслі катається, такого чоловіка відхопила 

[391]; ‒  Авжеж! Вашій Лукині буде за ним, як вареникові в сметані. Буде носить 

шовкові хустки та юбки, взуваться в жовті або червоні сап'янці [386]; 

Випасатиму корiв, їстиму українську холодну сметану  та гарячi вареники  i  сам  

купатимусь,  як  вареник  у  маслi [394]; Чи не для того, щоб одні жили, як 

вареник у маслі, а інші ледве животіли? [397]. 

Слід звернути увагу на назву артефакту англ. хліб / нім.  das Brot / англ. 

bread, що у складі фразеологізму має символічне значення заробіток, що 

утворилось шляхом метафоричної транспозиції. Джерелом метафоричної 

мотивації став хліб як основний життєво необхідний харчовий продукт. 

Символічне прочитання простежується у таких висловленнях: пор. укр. сидіти 

без хліба  "голодувати; терпіти нестатки, мати нужду" [311, Т, 9, с. 159]; легкий 

хліб, на легкий хліб "нетрудові гроші", піти на свій хліб "жити на власний 
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заробіток" [321]; sein Brot haben "мати свій заробіток"; nach Brot gehen "шукати 

заробітку" [304, Т. 1, с. 124]; ein saures Brot "важко здобутий заробіток" [337, 

с.104]; англ. to make one's bread "заробляти на життя" [307]. Наприклад: Андрій 

знов не нанявся. Отак щороку. Легкого хліба шукає; Якось зупинився біля Хоми 

другий циган, не коваль, а баришник. Мабуть, підговорив Хому їхати далі, легкого 

хліба шукати, бо на ранок шатра на леваді вже не було; Вже минуло багато 

часу, як Чучупаки розпродали свій маєток і від'їхали на легкі хліба до Америки 

[311, Т, 11, с. 78]; …, von der man bei harter Arbeit doch sein Brot habe und zum 

mindesten sein Essen,… "…, від якої у важкій праці маєш свій заробіток та 

щонайменше свою їжу, …" [456, с. 39]; Und der vor ihr stand und sie sah, war ein 

Unbekannter, dessen Hände nach Brot gingen, in Dunkelheit "і він стояв перед нею і 

вона бачила, що він був незнайомцем, чиї руки шукали заробітку, у темряві" [439, 

с. 11661]; Es war saures Brot, aber es trug auch Früchte, "це був важко здобутий 

заробіток, але він приносив також плоди,…" [412, с. 18148]; Das war 

ein saures Brot und ein hartes Leben, denn man rief ihn immer nur zu jener Arbeit, die 

für jeden anderen zu schwer und zu schlecht war "це був важко здобутий заробіток і 

важке життя, тому що його звали лише на ту роботу, яка будь-кого іншого була 

заважкою за занадто поганою" [419, с. 88]. 

 

2.8. Символіка назв артефактів на позначення одягу на його елементів 

 

Для цієї тематичної групи характерні перенесення, що здійснюються на 

основі суміжності. 

Німецьке найменування артефакту die Krone "корона" символізує владу: 

jmdm. die Krone aufsetzen "когось коронувати", die Krone tragen (бути 

правителем), die Krone niederlegen (йти у відставку) [326]. У німецькій мові 

заслуговує на увагу символічне значення корони як чогось завершеного, 

піднесеного, найкращого, шляхетного: einer Sache die Krone aufsetzen (завершити, 

закінчити що-небудь) [304, Т. 1, с. 411]; die Krone des Glücks, des Lebens (міра 

щастя, життя) [330]. Цікавим є також вислів die Krone der Schöpfung (вінець 
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творіння; прекрасна стать), яке символізує людину [345]. Усі зазначені символічні 

значення утворені за допомогою метонімічної транспозиції. В українській та 

англійській мовах відповідна номінація не використовується у фразеологічних 

виразах. 

Ще одним найменуванням артефакту на позначення головного убору з 

символічним значенням є укр. капелюх / нім. der Hut. Номінація є вербальним 

символом ввічливості, поваги та пошани: пор. укр. знімати (зняти) капелюх 

(вітаючися :і ким небудь, скидати головний убір;  скидаючи головний убір, 

виражати свою повагу до кого-небудь, складати шану комусь) [311, Т. 3, с. 666], 

нім. Hut ab vor j-m, etwas (пошана й хвала кому-небудь), den Hut immer in der Hand 

haben (бути занадто ввічливим), den Hut lüften / ziehen (вітатися) [304, Т. 1, с. 356], 

der hat wohl Spatzen unter dem Hut? "він не хоче вітатися?" [328], англ.  to doff  a 

hat  "знімати капелюх" [307]. Слід звернути увагу на те, що в українській мові 

найменування шапка та бриль мають аналогічне символічне значення, що 

актуалізується у висловленнях знімати шапку та скидати бриль. Синонімічність 

цього вислову ми пов’язуємо з традицією знімати капелюх у будь-якому 

приміщенні на знак ввічливості. Отже, метонімічна транспозиція стала 

механізмом набуття назвами цих артефактів символічного значення. У німецькій 

мові номінація der Hut має додаткове символічне значення робоче місце: den / 

seinen Hut nehmen "звільнитися", den / seinen Hut nehmen müssen "звільнити"; та 

владарювання: den Hut aufhaben "мати владу"  [345]. 

Найменування укр. пояс / нім. der Gürtel / англ. belt символізує в усіх 

досліджуваних мовах певну економію, чому послугував механізм метонімічного 

перенесення: пор. укр. затягати (затягувати, затягти, затягнути) 

пояски "обмежувати себе в їжі; голодувати" [311, Т. 3, с. 368], нім. 

den Gürtel enger schnallen [328], англ. tighten one's belt [332]. Всі зазначені вислови 

означають обмежувати себе у чомусь.  

Багату символіку має у мові найменування укр. чоботи / нім. die Stiefel. У 

досліджуваних мовах були зафіксовані як збіг символічних значень, так і їх 

відмінність. Так, в українській мові найменування є символом однієї особистості 



107 
 

або декількох людей:  два чоботи на одну ногу; два чоботи; дурний, як чобіт 

"неосвічена людина" [311, Т. 11, с. 346]. Якщо в українській мові, номінація на 

позначення взуття використовується для характеристики подібності між людьми, 

то у німецькій мові навпаки, найменування вказує на різнорідність певних понять: 

das sind zwei Paar / zweierlei Stiefel "це зовсім різні речі"; sie passen zusammen, wie 

ein Paar alte Stiefel "обоє рябоє" [304, Т. 2, с. 221]. Однак, більшість символічних 

значень все ж таки є абстрактними поняттями. Наприклад, у таких виразах назва 

символізує підлабузництво:  пор. укр. лизати чоботи, облизувати чоботи [311, 

там само]; нім. j-m die Stiefel lecken "догоджати кому-небудь" [345]. Слід 

зазначити, що більша частина найменувань символізує абстрактні поняття, що 

мають  негативного забарвлення. В українській мові назва символізує даремність: 

бити чоботи "марно ходити куди-небудь" [311, Т, 1, с. 168], залежність: 

підгортати / підгорнути під чобіт "ставити у повну залежність" [311, Т. 6, с. 

416], під чоботом чиїм бути / жити / стогнати "перебувати під чиї-небудь 

гнітом" [311, Т. 11, с. 346]; втручання: лізти / влазити з чобітьми в душу "грубо 

втручатися в чиєсь особисте життя" [311, там само]. Символічними значеннями у 

німецькій мові є нісенітниця: sich (D) einen (tollen) Stiefel zusammenreden / 

zusammenschreiben "плести нісенітницю"; рутина: seinen Stiefel arbeiten 

(працювати абияк), seinen (alten) Stiefel fortmachen / weitermachen "продовжувати 

робити своє" [304, Т. 2, с. 221]. Позитивний відтінок символічного значення 

енергійність виявлений у сполученні чесати / кресати чоботи, що означає 

"енергійно йти, танцювати з запалом, натхненням" [304, Т. 4, с. 335]. 

Трансформація назви артефакту у перераховані символи відбулась за допомогою 

метонімічного перенесення. 

Мовним символом є номен укр. сорочка / нім. das Hemd / англ. shirt, що 

символізує бідність: пор. укр. залишитися (зостатися, бути і т.ін.) в одній 

сорочці / без сорочки "утратити всі засоби до існування", знімати / зняти / 

стягати / стягти останню сорочку, залишати без сорочки "доводити до крайньої 

матеріальної скрути", зняти і віддати останню сорочку з себе "поділитися усім, 

що тільки є", оббирати до сорочки "грабувати" [304, Т. 9, с. 467]; нім. kein 
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(ganzes) Hemd (mehr) am / auf dem Leibe haben "обідратися", das letzte Hemd 

hergeben / verschenken, sich (D) das letzte Hemd vom Leibe reißen "віддати все до 

останньої сорочки", j-n bis aufs Hemd ausziehen / ausplündern / plündern, j-m das 

letzte Hemd vom Leibe ziehen / reißen, j-m das Hemd über den Kopf ziehen "обібрати 

кого-небудь до останньої нитки", alles bis aufs Hemd verlieren "втратити геть усе" 

[304, Т. 1, с. 322]; англ. lose one's shirt "втратити своє майно" [332]. Отже, як 

бачимо концепт "бідність" присутній у значенні найменування в усіх 

досліджуваних мовах. Механізмом трансформації є метонімічне перенесення, на 

основі якого відбувся процес набуття назвою символічного значення. Треба 

зауважити, що в українській мові одним з ЛСВ значення найменування є "захисна 

оболонка чого-небудь". Цей ЛСВ імплікує виникнення таких виразів як без 

сорочки родитися, що означає бути нещасливим, та антонімічний вислів у сорочці 

народитися, тобто бути щасливою людиною [311, Т. 9, с. 467].  

Для української дівчини велике значення відігравала прикраса вінок. Цей 

витвір мистецтва був наче книгою душі, тому артефакт набув багато символічних 

значень: слава, перемога, святість, щастя, успіх, скорбота, смерть, могутність, 

мир, Сонце, влада, молодість тощо [294, с. 127]. Як мовний символ найменування 

на позначення прикраси актуалізується у виразах забрати вінок "позбавити 

незайманості", загубити вінок "утратити незайманість", носити вінок "бути 

незайманою дівчиною" [311, Т. 1, с. 677]. Механізмом трансформації назви 

артефакту у символ є метонімічна транспозиція вінок ‒ цнотливість, яка 

зумовлена давньою традицією українських наречених ‒ прикрашати голову 

вінком, що було знаком чистоти та незайманості [294, с. 127 ‒ 128]. Символічне 

значення зафіксоване в українських народних піснях: Не дивися, козаченьку, що 

дівка в віночку, / Питай, людий, і сам гляди, чи вшиє сорочку [374];  Ой місяцю-

роженьку,  / Освіти доріженьку, / Щоб ми не зблудили, / Віночка не згубили» 

[373];  На долині ходять паняночки  / Та збирають хвіялочки /На неділю на 

віночки; / А я свій утратила / Під явором зелененьким / З козаченьком 

молоденьким [378]. У німецькій та англійській мовах не було зафіксовано сталих 
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висловів з цією номінацією, що ми пов’язуємо з тим, що українці велике значення 

надавали цій прикрасі. 

 

2.9. Символіка назв артефактів на позначення інших штучних виробів 

 

Цікавим вербальним символом у досліджуваних мовах виступає назва укр. 

маска / нім. die Maske / англ. mask, яка  символізує прихованість, таємницю: пор. 

укр. зривати / зірвати маску "викривати когось, показуючи справжню сутність 

когось, чогось", носити маску "приховувати свою справжню сутність", скидати 

маску "виявляти свою справжню сутність" [311, Т. 4, с. 637]; нім. j-m die Maske 

vom Gesicht (ab)reißen / j-m die Maske herunterreißen "зірвати маску", die Maske 

fallen lassen / die Maske lüften / von sich werfen / abwerfen "скинути з себе маску" 

[304, Т. 2, с. 45]; англ. to assume / put on / wear a mask "прикидатися, приховувати 

свої справжні наміри", to throw off / pull off / drop a mask "скидати маску" [331]. 

Механізмом трансформації назви артефакту у названі символи є метафоричне 

перенесення, оскільки в його основі подібність за функцією "приховати щось". 

Вербальним символом багатства, наживи виступає у досліджуваних мовах 

назва укр. гроші / нім. das Geld / англ. money. Способом такої модифікації є 

метонімічне перенесення, оскільки гроші визначають міру багатства, тобто 

виступають його складовою частиною. Наведемо приклади: укр. гребти / 

загрібати гроші лопатою "дуже швидко багатіти, наживатися" [313, с. 196]; нім. 

jemand hat klotziges Geld  / klotzig viel Geld / klotzige Gelder "грошей кури не 

клюють" [304, Т. 1, с. 388], aus / bei etwas Geld herausschlagen "наживати гроші", 

Geld machen "загрібати гроші", Geld scheffeln / das Geld in vollen Scheffeln 

(scheffelweise) einheimsen "загрібати гроші лопатою", auf sein Geld pochen 

"хизуватися своїм багатством", (gut) bei Geld sein "бути при грошах", jemand 

schwimmt / erstickt / wühlt im Geld, jemand stinkt nach Geld, jemand hat Geld wie Heu 

"у кого-небудь грошей кури не клюють", zu Geld kommen "розбагатіти", je mehr 

Geld, desto mehr Sorgen "чим більше грошей, тим більше турбот", was bedeutet 

schon Geld gegenüber einem herzlichen Einvernehmen in der Familie "нащо й клад, 
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коли в сім'ї лад", Geld allein macht nicht glücklich "не в грошах щастя", besser ohne 

Geld denn ohne Freunde "вірний приятель‒ то найбільший скарб" [304, Т. 1, с. 251 

‒ 253]; англ. be in the money "мати чи виграти багато грошей"; money talks 

"багатство наділяє владою" [332]. 

У всіх досліджуваних мовах найменування укр. хрест / нім. der Kreuz / англ. 

cross  виступає символом страждань, випробувань, що реалізується у таких 

виразах: пор. укр. важкий (тяжкий) хрест нести "переживати великі труднощі, 

незгоди; страждати", нести [свій] хрест "терпляче переносити страждання, 

випробування долі" [311, с. 548]; нім. man hat sein (liebes) Kreuz mit ihm, es ist ein 

Kreuz mit ihm "з ним справжня мука", jemandem ein Kreuz aufladen "примусити 

страждати кого-небудь", sein Kreuz auf sich nehmen / tragen "нести свій хрест" 

[326], англ. have a/one's cross to bear "нести свій хрест" [332]. Треба зазначити, що 

мотивація цих сталих виразів має біблійне підґрунтя. Як предметний символ 

артефакт хрест має значне змістове навантаження: "Хрест ‒  символ  Дерева 

Життя; "світової осі"; поєднання двох протилежностей; союзу духовного 

принципу і принципу світу явищ; страждань, муки, боротьби; світла; агонізуючої 

болі життя; творіння та знищення (символіка розп’яття); Логоса, Слова, 

боголюдини; перемоги життя над смертю; перетину Небесного й земного (у 

християнстві); спасіння через страждання" [294, с. 836]. Важливе релігійне 

значення мала історія розп’яття Ісуса Христа, який був розіпнутий на 

Жертовному Хресті, що для християн став священною реліквією. Механізмом 

модифікації стала метонімічна транспозиція. Слід зазначити, що українська 

номінація має ще варіанти символічного значення. Так, у висловленнях вводити 

(ввести) в хрест "здійснювати обряд хрещення" [311, Т, 1, с. 305], держати 

(тримати) до хреста дитину (дітей) "тримати дитину (дітей) під час обряду 

хрещення" [311, Т. 11, с. 139], подержати до хреста "прийняти від купелі; 

охрестити" [311, Т. 6, с. 739] найменування артефакту виступає символом 

хрещення, релігійного обряду "який відправляють над новонародженими або 

дорослими на знак прилучення їх до християнської церкви" [311, Т, 11, с. 143]. 

Застарілим, але вживаним випадком символічного значення для українського 
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найменування хрест є смерть: присудити на хрест "засудити до страти через 

розп'яття на хресті", іти на хрест "іти на смерть" [311, Т. 11, с. 139]. Виникнення 

цих виразів пов’язано з загальним значенням хреста, що поєднував 

протилежності: позитивне (вертикальне) з негативним (горизонтальне), вище з 

нижчим, життя та смерті [304, с. 836]. Зауважимо, що найменування артефакту 

отримує переносне значення як самостійна лексема у трьох мовах. 

На увагу заслуговує також найменування укр. сідло / нім. der Sattel / англ. 

saddle, яке у досліджуваних мовах символізує певну владу або посаду: пор. укр. 

вилетіти із сідла "втратити керівну посаду" [311, Т. 9, с. 215]; нім. j-n aus dem 

Sattel heben / werfen "вибити з сідла кого-небудь", im Sattel bleiben, sich im Sattel 

halten "залишатися при владі", fest / sicher im Sattel sein / sitzen "міцно сидіти у 

сідлі" [304, Т, 2, с. 153]; англ. to be in the saddle "володарювати" [284, с. 99]; to stay 

in the saddle "утриматися у сідлі" [327]. Механізмом трансформації стала 

метонімічна  транспозиція. 

Символічне значення влади, володарювання має також вербальний символ 

укр. скіпетр / нім. das Zepter / англ. sceptre. Приклади сталих виразів є 

підтвердженням символічного прочитання у мовах: пор. укр. під скіпетром "під 

владою кого-небудь" [311, Т. 9, с. 270]; нім. das Zepter führen / schwingen "правити, 

керувати" [326]; das Zepter aus der Hand geben "передати керівництво"; das Zepter 

in die Hand nehmen "стати володарем"; das Zepter in der Hand halten / haben "мати 

владу"; mit eisernem Zepter regieren / herrschen "дуже суворо керувати"; jemandem 

das Zepter aus der Hand nehmen "позбавити когось влади" [345]; англ. to wield the 

sceptre "володарювати" [307]. У цьому випадку метонімічна транспозиція стала 

механізмом трансформації назви артефакту у символ. 

Номінація на позначення артефакту нім. der Schirm "парасолька" / англ. 

umbrella символізує захист. Така символіка простежується у висловленнях нім. 

unter j-s Schirm "під чиїм-небудь захистом" та j-s Schirm und Schutz sein "бути 

чиїм-небудь захисником" [304, Т. 2, с. 163]; англ. under the umbrella "під 

захистом" [307]. В українській мові не зафіксовано сталого виразу з цим 

найменуванням. Передумовою виникнення метафоричного перенесення є 
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подібність за функцією "захищати". Найменуванням позначається Gegenstand, der 

Schutz vor etw. bietet "предмет, що забезпечує захист" [328]. Наведемо приклади 

застосування зазначених виразів: Selbst die Zwerge dienten gern, sie 

standen Schirm und Schutz im Mauerwerk der Burgen "навіть карлики слугували з 

задоволенням, вони були захисниками на стіні замків" [407, с. 30]; Es ist die Pflicht 

des Sohnes, die Mutter zu stützen und ihr Schirm und Schutz zu sein "це обов’язок 

сина, підтримувати маму та бути її захисником" [428, с. 111582]; But that doesn't 

mean that they're all tied together and under the umbrella of one huge force "Але це не 

означає, що вони всі зв'язані разом і під захистом однієї величезної сили"; After a 

few months, Feau was ready to make a move from under the umbrella of his mentor 

"Через кілька місяців Фео готовий перейти з-під захисту свого наставника" [332]. 

У німецькій мові найменування артефакту der Kasten "ящик" має 

безаналогове символічне значення розум, що актуалізується у таких 

висловленнях: viel / etwas auf dem Kasten haben "добре мізкувати"; nicht alle auf 

dem Kasten haben "бути несповна розуму"; wenig auf / in dem Kasten haben "бути 

нерозумною людиною" [304, Т.1, с. 372]. Трансформація назви артефакту у 

символ відбулась за допомогою метафоричного перенесення в основі якого 

подібність за ознакою місткості. Номінація der Kasten служить на позначення 

предмета, що використовується "zum Aufbewahren" "для зберігання чогось". Отже, 

наповнений або пустий артефакт уподібнюється якості розуму. Наведемо 

приклади: Ich kann es nicht beurteilen, sagte er, ob er was auf dem Kasten gehabt hat 

oder nicht "я не можу судити, сказав він, чи добре чи погано він мізкує" [427, 

с. 375]; … wer wirklich was kann, etwas auf dem Kasten hat, sozusagen, der kommt 

natürlich durch…(J.Brezan) "…хто справді щось може, добре мізкує, так би 

мовити, той прийди звичайно через…", Warum ist sie so ausfällig geworden? Sie hat 

wohl nicht alle auf dem Kasten! (W. Friederich) "чому вона стала такою грубою? 

вона певно незповна розуму" [304, Т.1, с. 372]. 

Номінація артефакту на позначення шпильки символізує абстрактні поняття 

зауваження та хвилювання. Такі символічні значення не є рівнозначними та 

характерні лише для української мови. Трансформація найменування у символ 
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відбулась за допомогою метафоричної транспозиції, в основі якої ‒ подібність за 

ознакою "колючість", адже ущипливе слово діє на людину як колючий предмет та 

викликає хвилювання. Символічні значення реалізуються у висловах пускати 

шпильку "робити єхидне зауваження" [311, Т. 8, с. 392], підпускати (підпустити) 

шпильку "говорити ущипливі слова" [311, Т. 6, с. 488], як на шпильках сидіти 

"хвилюватися, виявляючи неспокій, нетерпіння", як на шпильки 

посадити "заставити хвилюватися, відчувати тривогу" [311, Т. 11, с. 521]. 

Наведемо приклади: ‒ Може, боїшся йти, лікарю? ‒ лукаво підморгнувши пустив 

шпильку дід [369]; Досі Буено відповідав "так" або "ні". А тут раптом почав 

шпильки пускати [349]; Працювали мовчки, лише В’юн іноді кидав шпильки з 

приводу коротеньких штанців, що теліпалися на стегнах у Гарбуза,… [390]; ‒ І 

не забудьте взяти в руки червоні прапорці, ‒ пустила шпильку Настя й додала: ‒ 

Можна й червоні кульки прихопити [395]. 

Під час дослідження було зафіксоване безаналогове символічне значення 

халепа для німецького найменування die Tinte "чорнила", що актуалізується у 

таких висловленнях: aus der Tinte fischen "допомогти кому-небудь вийти із 

скрутного становища"; (schön) in die Tinte geraten "ускочити в халепу"; jemanden 

in die Tinte reiten "поставити кого-небудь у скрутне становище"; jemanden in der 

Tinte (sitzen) lassen "залишити в біді кого-небудь"; (schön) in der (dicken) Tinte 

sitzen "бути у скрутному становищі" [304, Т. 2, с. 247 ‒ 248]. Механізмом 

трансформації назви артефакту у символ стало метонімічне перенесення. У ході 

дослідження було виявлено, що найчастіше у мові використовується вираз in der 

Tinte sitzen: …, als dieser nach Absetzung durch die Nationalsozialisten tief 

in der Tinte sitzt "…, коли він знаходиться у скрутному становищі після того, як 

його скинули націонал-соціалісти" [445, с. 18]; …wenn ich jetzt frage, wann das war, 

dieser Anfang, dann sitzen Sie in der Tinte,… "якщо я зараз запитаю, коли це було, 

цей початок, тоді ви потрапите у скрутне становище…" [427, с. 79]; Ich ganz allein 

werde in der Tinte sitzen [403, с. 129]; …nun saß er in der Tinte, nein, stand da mit dem 

Kleister … "…тепер він знаходився у скрутному становищі, ні, стояв тут з 
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клейм…" [431, с. 54]; Und wenn sie mir dann kriegen, sitzt du in der Tinte,… "а якщо 

вони мене спіймають, ти будеш у скрутному становищі…" [411, с. 162]. 

Особливу увагу слід звернути на сталі вирази, які мають символічне 

прочитання ‒ людина. Такі висловлення, як правило, утворюються за 

граматичною моделлю "прикметник + іменник", у якій прикметник виконує роль 

означення для певного іменника. У нашому випадку в ролі іменника виступає 

найменування на позначення артефакту. Так, у німецькій мові номінації 

артефактів die Schachtel "коробка" та die Scharteke "пошарпана книга" символізує 

жінку у таких виразах: eine alte Schachtel, eine alte Scharteke [304, Т. 2, с. 155, с. 

157]. Обидва вирази використовуються на позначення "старої баби, відьми" та 

мають фамільярний відтінок. Слід зазначити, що назва артефакту die Schachtel 

походить від пізньої середньоверхньонімецької Schattel, що використовувалось на 

позначення weibliche Scham "жіночі статеві органи" [330]. Механізмом 

трансформації назви артефакту у символ стала метонімічне перенесення. 

Наведемо приклади: Warum soll ich mit so einer alten Schachtel tanzen? "чому я 

повинен танцювати з такою старою бабою?" [418, с. 136]; Lassen Sie 

die alte Schachtel bloß im Bett, letztes Mal hat mir gereicht "залиште ж стару бабу у 

ліжку, минулого разу мені вистачило" [432, с. 58]; Ich bin eine alte Schachtel, und 

niemand hat etwas dagegen gesagt "я стара баба, і ніхто не сказав нічого проти" 

[446, с. 32]; …auch wenn die Jugend in rabenschwarzem Undank behauptete, ein 

Etablissement von alten Schachteln (was für Ausdrücke, mein Kind!) sei der 

langweiligste und mopsigste Ort auf Erden "…також коли молодь з ворожнечею 

невдячністю стверджувала, що установа відьом (що за вирази, моя дитино!) є 

одним з найнудніших та найвередливіших місць на землі" [436, с. 636]; Und hinter 

der andern alten Schachte…! "а за іншими старими бабцями…!" [400, с. 13386]. Ці 

приклади вказують на актуальність  сталого виразу eine alte Schachtel. На 

противагу цьому, вислів eine alte Scharteke зустрічається набагато рідше: 

Die alte Scharteke! [405, с. 9421]; Nein, Gott sei Dank, die alte Scharteke traue sich 

nicht her, wenn sie allein da sei, antwortete Anna Sophie,… "ні, дякую Богу, стара 

баба не наважується, коли вона тут сама, відповіда Анна Софія,…" [425, с. 281]. 
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Крім цього, найменування артефакту der Sack "мішок" має у німецькій мові також 

символічне значення людина. Механізмом трансформації назви предмета у символ 

є метонімічна транспозиція за схемою «Х замість Y». Артефакт виступає 

символом у таких виразах: ein alter Sack; ein blöder Sack; ein fauler Sack; ein 

lahmer/müder Sack; ein trauriger Sack [304, Т. 2, с. 148]. Як бачимо, артефакт 

набуває символічного прочитання у словосполученні, тобто у поєднанні з 

прикметником. У цьому випадку залежно від дистрибуції номінації артефакту, 

символ набуває різного фамільярного відтінку. Так, у виразах ein alter Sack 

"старий дурень" та ein blöder Sack "дурень", найменування артефакту у поєднанні 

з прикметником символізує не просто людину, а людину дурну: Ich hab gar nicht 

gewußt, daß der alte Sack verheiratet war!... "я взагалі не знав, що старий дурень був 

одружений!..." [413, с. 79]; Ich sah mich schon als alter Sack, wie ich meinen Enkeln 

versuche klarzumachen, daß wir früher nur drei Programme hatten "я почував себе ж 

як старий дурень, коли я моїм онукам намагався пояснити, що у нас раніше було 

лише три програми" [420, с. 234]; Außerdem würde er gerne sehen, ob 

der blöde Sack seinen Zug noch erreichte oder nicht  "крім цього він хотів би 

подивитися, чи дістався дурень до свого потягу чи ні" [432, с. 337]. У німецькому 

вислові ein fauler Sack "ледар", артефакт виступає також символом людини, але у 

словосполученні отримує негативне забарвлення людини ледачої: Los, jagt sie,…, 

die faulen Säcke! "вперед, ловіть їх,…, ледарі!" [433, с. 197]; Los komm, du fauler 

Sack!; Thomas ist eigentlich ein fauler Sack, Sei kein fauler Sack und mach mit! "давай, 

ходімо, ти, ледар!; Томас справжній ледар, не будь же ти ледарем та візьми 

участь!" [345]. Висловлення ein lahmer/müder Sack "тюхтій, безініціативна 

людина" та  ein trauriger Sack "легкодуха людина" також мають своїм 

компонентом символічного значення людина. У першому випадку дистрибуція 

надає символу значення млявості / втомленості, у другому ‒ значення 

прикметника traurig "сумний" забезпечує символ негативним забарвленням сумної 

людини, яка втрачає силу волі. На жаль, приклади використання найменування 

артефакту у зазначених виразах не були знайдені. Ймовірною причиною цього 

вважаємо застарілість використання цих виразів у мові. В українській мові 
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номінація артефакту мішок використовується у вислові грошовий (золотий) 

мішок, що слугує на позначення "багатої людини", "багатства". Таким чином, 

символічне значення української номінації у складі фразеологізму є 

еквівалентним щодо компонента символічного значення німецької назви, а отже 

символізує людину, та одночасно багатство. Наведемо приклади:  Пишна галерея 

прихильників і служок грошового мішка.. вийшла з-під пера Тобілевича; Поет-

демократ славить вільні взаємини між людьми, не залежні від приватної 

власності, від грошового мішка («Єсть на світі доля...») [311, Т. 4, с. 762]. 

Під час дослідження були зафіксовані назви артефактів, що позначають 

вироби з тканин. Так, наприклад, номінація артефакту рушник має для 

українського народу особливе значення, оскільки предмет використовується у 

народних обрядах. У мові найменування є символом одруження: брати рушники 

"свататися" [311, Т. 1, с. 228], готувати рушники / рушники дбати "готуватися 

заміж" [311, Т. 2, с. 215], побрити / побрати рушники "посвататися" [311, Т. 6, 

с. 624], подавати / подати рушники "дати згоду на одруження" [311, Т. 6, с. 729], 

посилати / слати / послати за рушниками "посилати старостів до дівчини, жінки 

або її батьків, просячи згоди на шлюб" [311, Т. 3, с. 305], присилати (прислати) 

(людей) за рушниками "заслати старостів" [311, Т. 8, с. 16], вернутися з 

рушниками "засватати", ставати (стати) на рушнику (на рушники) "брати шлюб, 

одружуватися" [311, Т. 8, с. 919]. У німецькій мові відповідна номінація das 

Handtuch виступає символом людини, що реалізується у словосполученнях: ein 

halbes / schmales / langes Handtuch "струнка людина" [345]. Слід звернути увагу на 

денотативне значення лексеми у досліджуваних мовах. У німецькій мові 

найменування позначає Tuch zum Abtrocknen der Hände, des Gesichts "шматок 

тканини для витирання рук, обличчя" [330]. Цей ЛСВ значення притаманний і 

українській номінації, але є ще другий ЛСВ: "шматок декоративної тканини з 

вишиваним або тканим орнаментом; традиційно використовується для оздоблення 

житла, в українських народних обрядах і т. ін" [311, Т. 8, с. 919]. Цей ЛСВ є 

результатом багатої історії українського народу. На рушник ставали молоді у 

церкві під час вінчання. На тканину приймала баба-повитуха новонароджену 
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дитину. При наявності у хаті небіжчика рушник вивішували біля вікна тощо [396, 

с. 399 ‒ 400]. Більшість звичаїв збереглися до наших днів. Отже, обрядовість, що 

притаманна українському етносу, заклала основи для виникнення вербального 

символу. В обох мовах метонімічна транспозиція послугувала механізмом 

набуття назвою символічного значення. 

Цікавим символом є найменування укр. парус / нім. das Segel  / англ. sail, 

символічне значення якого не зовсім співпадає у досліджуваних мовах. Так, назва 

артефакту символізує морську подорож: пор. укр. під парусом (парусами), на 

парусах "оснащений вітрилами", розгортати (розгорнути) парус (паруса) 

"збиратися в плавання" [311, Т, 6, с. 82], нім. unter Segel [330], англ. under sail 

[332]. В українському висловленні  змінити паруси "зрадити кому-небудь" [311, 

там само] номінація артефакту є символом зради. Для німецької мови характерне 

символічне значення сила, що реалізується у виразі mit vollen Segeln "щосили" 

[304, Т. 2, с. 188]. Механізми набуття артефактом символічного значення також 

відрізняються. Якщо механізмом трансформації парус ‒ морська подорож в 

українській мові та парус  ‒  сила у німецькій мові є метафорична транспозиція, то 

перенесення парус‒ зрада є метонімічним. Передумовою виникнення 

метафоричної транспозиції є подібність за функційним призначенням у першому 

випадку та за ознакою "сили" у другому. 

Номінація укр. покривало / нім. die Decke / англ. cover є символом захисту. 

Це символічне значення актуалізується у таких виразах: пор. укр. під покривалом 

"маскуючи чимсь що-небудь, використовуючи щось як прикриття, як захист і т. 

ін." [311, Т. 7, с. 44], нім. etwas unter der Decke halten "тримати під захистом" 

[345], unter der Decke "під прикриттям" [328]; англ. to take cover "сховатися", 

under cover "під захистом" [307]. Механізмом трансформації найменування 

артефакту у названі символи є метафоричне перенесення за функцією "щось 

покривати", що порівнюється з "захищати". 

Проведений аналіз продемонстрував, що фразеологічні одиниці з 

компонентом-назвою артефакту є цікавим матеріалом для дослідження 

подібностей та відмінностей у зіставлюваних мовах. Ці сталі словосполучення 



118 
 

представляють вагому частину словника мов, що порівнюються. Ключова лексема 

(у нашому випадку лексема на позначення артефакту), яка є компонентом сталого 

виразу, відіграє важливу роль у дослідженні внутрішньої форми фразеологізмів. 

Для здійснення реконструкції того образу, який лежить в основі сталого виразу, 

необхідним є детальне вивчення його мотивації. Залучення до аналізу культурних 

особливостей (міфи, ритуали, звичаї, традиції тощо), відомостей про історичні 

події та суспільне життя етносів дало змогу розкрити внутрішню форму 

фразеологізмів. 
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Висновки до розділу 2 

 

Фразеологізм є вербальним знаком, який виконує важливу роль у процесі 

символізації світу. Особливістю сталих словосполучень є те, що кожне з них 

утворене внаслідок тривалого розвитку та міцно закріплюється у мові етносу. До 

таких сталих висловлень відносять ідіоми, приказки, прислів’я, крилаті вирази 

тощо. Для дослідження фразеологізмів важливе значення має вивчення їх 

мотивації, тобто тих мотивів, що були покладені у їх основу. Механізмами 

творення сталих виразів є порівняння, метафора та метонімія. У свою чергу, 

метафоризація є частішим процесом творення фразеологічних значень. 

У ході дослідження було виявлено, що багато номінацій артефактів є 

складниками фразеологічних одиниць в українській, німецькій та англійській 

мовах. Встановлено, що номінація на позначення одного артефакту може мати 

багато компонентів символічного значення. Ці значення можуть відрізнятися в 

усіх мовах, що визначає їх неповторний характер.  

Дослідження символіки фразеологічних одиниць проводилось у декілька 

етапів. За допомогою суцільної вибірки були відібрані сталі вирази з 

компонентом-назвою артефакту з фразеологічних словників української, 

німецької та англійської мов, та визначено на основі якого механізму 

найменування артефакту отримує символічне значення у складі фразеологізму. На 

основі компонентного аналізу виділено тематичні групи номінацій артефактів, що 

є складниками сталих словосполучень: 1) назви будівель, споруд та їх елементів; 

2) номінації предметів меблів та декору; 3) назви засобів пересування та їх 

елементів; 4) найменування посуду; 5) назви знарядь праці та інструментів; 6) 

назви кулінарних виробів, страв на напоїв; 7) найменування одягу та його 

елементів; 8) назви інших штучних виробів. 

У ході дослідження були зафіксовані як подібності, так і відмінності у 

порівнюваних мовах. Схожості детермінуються збігом деяких фрагментів 

навколишньої дійсності, що виявляються у тотожності певних міфологічних 

уявлень, релігійних вірувань, історичних фактів тощо. Разом з тим, різні суспільні 
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погляди, особливості менталітету, звичаї та традиції кожного народу стали 

основою виникнення безаналогових фразеологічних одиниць. Встановлено, що 

появі ідіоматичних зворотів сприяла також професійна діяльність людини, 

зокрема морська та військова справи, що були представлені не в усіх 

зіставлюваних мовах. Вагоме значення під час дослідження сталих висловів має їх 

експресивний характер, що визначає фразеологічну систему як таку, що має 

виражену емоційну забарвленість. Проведене дослідження підтверджує той факт, 

що сталі вирази мають переважно пейоративний характер. Наведені приклади з 

літературних джерел надали можливість відстежити частотність використання 

сталих виразів у мові, натомість відсутність їх у мовленні свідчить, на нашу 

думку, про їх застарілий характер. 

У ході дослідження було виявлено, що переосмислення назв артефактів на 

основі подібності переважає над перенесенням за суміжністю. Однак, для 

тематичних груп "Меблі та декор" та "Одяг та його елементи" характерні 

метонімічні транспозиції. 

Таким чином, фразеологізми з компонентом-назвою артефакту є стійкими 

сполученнями з образною (експресивною, оцінно-емоційною) семантикою, що 

мотивуються внутрішньою формою найменувань артефактів на основі метафори 

чи метонімії, отримуючи різні конотації, котрі відображають світосприйняття 

українців, німців та англійців, їхні звичаї та традиції.  

Основні положення розділу відображено у публікаціях авторки: [133; 134]. 
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РОЗДІЛ 3. 

СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ  

ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЗВ АРТЕФАКТІВ 

 

3.1. Метафоричні моделі набуття назвами артефактів переносного 

значення 

 

Серед назв артефактів ‒ компонентів сталих виразів, були відібрані 

найменування з переносним значенням, що зафіксовані у тлумачних словниках 

трьох мов та представлено у додатках дисертації. Аналіз словникових дефініцій 

дав можливість виявити назви артефактів, що мають одне або декілька 

переносних значень та утворюються на основі метафоричної та метонімічної 

транспозиції.  

На основі класифікації Г.М. Скляревської виділено три типи регулярних 

метафоричних перенесень: "артефакт ‒ артефакт", "артефакт ‒ людина" та 

"артефакт ‒ абстракція", серед яких, за спостереженнями дослідниці, друга 

модель є більш поширеною, що пов’язано з тим, що майже кожну властивість 

будь-якого предмета можна використати для характеристики тих чи тих якостей 

людини, оскільки мова не має жодних перешкод для найбільш віддалених 

зіставлень у творенні антропоцентричних метафор [182, с. 82]. Була 

ідентифікована ще модель "артефакт ‒ геометричні фігури", яку відносимо до 

нерегулярних перенесень. Як наслідок фіксуємо моделі метафоричного 

переосмислення буквального позначення назв артефактів у напрямах від більш 

продуктивних до менш регулярних: "конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ 

антропометричне", "конкретне ‒ конкретне", "конкретне ‒ ритуалізоване".  

 

3.1.1. Метафорична модель "артефакт ‒ абстракція" 

 

Ця метафорична модель є найпоширенішим способом набуття назвами 

артефактів переносного значення. Було виявлено  як подібності у трьох мовах, так 
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і відмінності, що виявляються у нерівнозначності значення. Семантичний 

розвиток лексем на позначення артефактів відбувається за вектором "конкретне ‒ 

абстрактне". Переосмислення відбувається на основі подібності на функцією та за 

ознакою. Розглянемо перенесення за функційною подібністю. 

Переносне значення має в українській мові безеквівалентна назва хата. Це 

найменування не має відповідника у німецькій та англійській мовах, тому є 

безаналоговим і по відношенню до переносного значення.  Хата є елементом усіх 

форм сучасної духовності, одним з провідних втілень української національної 

ментальності [388]. Треба відзначити, що вагоме символічне навантаження 

артефакт отримав як предметний символ: "Хата ‒ символ Всесвіту; батьківщини, 

рідної землі; безперервності роду; тепла, затишку; святості; добра й надії; 

материнської любові; захисту й допомоги" [294, с. 825]. Як бачимо, артефакт є 

втіленням найбільших українських народних цінностей, що відобразилося і на 

переносному значенні лексеми, що позначає "притулок". Ця трансформація 

відбулась за допомогою метафоричного перенесення, в основі якого подібність за 

функційним призначенням артефакту ‒ забезпечувати людей житлом: // 

Тимчасове пристановище для кого-небудь; Смеркло. ‒ Збирайтеся, бабо, ‒ каже 

мама, ‒ та йдіть шукати хати на ніч, а то пізно буде ; Не стало видно ні 

хутора, ні полтавського стовпового шляху, тільки невиразно бовваніла табірна 

хата, в якій збиралися ночувати орачі [311, Т, 11, с. 29]. Крім цього, номінація 

має ще одне переносне значення, однак його утворення відбулось за іншою 

моделлю (див. с. 145). Безаналогового переносного значення "блокування" набуло 

нім. найменування der Riegel "засув" [328], а англ. назва fence "паркан" позначає 

"захист" [332].  

Більшість найменувань артефактів отримали аналогічні переносні значення. 

Так, назва артефакту укр. ярмо / нім. das Joch / англ. yoke позначає у трьох мовах 

"тягар", "гноблення", "залежність". Передумовою виникнення метафоричної 

транспозиції стала подібність за функційним призначенням упряжі, яку одягають 

на шию великої рогатої худоби для виконання певної роботи: пор. укр. / /  тільки 

одн., перен. Тягар, ноша; 2. тільки одн., перен. Гноблення кого-небудь; гніт, утиск 
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[311, Т, 11, с. 650]; ‒ Таке вже ярмо наше, газетярське, ‒ гасив Гуляйвітер 

полум'я сварки, густо сіючи слова [363]; ‒ Нам усім ‒ один талан ‒ і дідові, і 

батькові, і дитині ‒ довічне панське ярмо [351]; ‒  Повір, Мотре, що нікому воно 

не легко. Усіх наше ярмо надавило. Та ще дехто вже й привик [360]; ‒ Скинь це 

ярмо. Не ти, я винувата. Поставила драбину і забула прищепнути двері [383]; 

нім. 2. (gehoben) etwas, dem man unterworfen und wodurch die eigene Freiheit stark 

eingeschränkt ist "(високий стиль) щось, чому підпорядковуються та через що 

обмежується особиста свобода" [330]; übertragen drückende Last, Knechtschaft 

"перен. тисний тягар, залежність"; ein Volk vom kolonialen Joch befreien "звільнити 

народ від колоніального гноблення"; das Joch der täglichen Pflichten "ноша 

щоденних обов’язків"; das Joch des Imperialismus "гноблення імперіалізму"; 

das Joch der Ehe scherzhaft "тягар подружжя жартівливо" [328]; англ. 1.1 Used to 

refer to something regarded as oppressive or restrictive "використовується на 

позначення того, що вважається репресивним або обмежувальним"; They have 

been released from the yoke of authoritarian tyranny "вони були звільнені від утисків 

авторитарної тиранії" [332]. 

Найменування укр. колиска / нім. die Wiege / англ. cradle також 

використовується на позначення "початку". Передумовою виникнення такого 

виду перенесення є подібність за функційним призначенням, оскільки артефакт 

використовується на початковому етапі життя: пор. укр. 

2. чого, перен., уроч. Батьківщина; місце виникнення і розвитку чого-небуд;. 

Київська Русь є спільною колискою російського, українського та білоруського 

народів [311, Т. 4, с. 222]; нім. gehoben, übertragen Anfang, Ursprung von etw., 

Ausgangspunkt "високий, перен. початок, виникнення чогось, вихідний пункт"; 

Frankreich war im 18. Jahrhundert die Wiege des Fortschritts "Франція була 

колискою прогресу у 18 столітті"; diese Halle ist die Wiege des Walzwerks "цей зал є 

вихідним пунктом цеху напрокат"; ich habe unter Bopp Sanskrit getrieben und 

glaubte damit bis zur Wiege der Menschheit vorzudringen "я керував санскритом під 

Боппом і тому думав перейти вперед до виникнення людства" [328]; англ. 1.2. A 

place or process in which something originates or flourishes "місце або процес, у 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Joch#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Joch#Bedeutung2
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якому щось проходить чи процвітає"; The turn of the century seemed to herald a 

turnaround for those living in the cradle of Christianity " хід століття здавався 

провісником повороту для тих, хто жив у колисці християнства"; Mother Afrika is 

the cradle of civilisation and not those geographic entities "Мати Африка - це колиска 

цивілізації, а не ті географічні об'єкти" [332]. 

У всіх досліджуваних мовах назва укр. стілець / нім. der Stuhl / англ. chair 

позначає "службове місце". Передумовою виникнення цього метафоричного 

перенесення є подібність за функційним призначенням артефакту "для сидіння", 

оскільки для обіймання певної посади годиться наявність спеціально відведеного 

місця. Пор. укр. / /  перен., розм. Посада, службове місце; ‒ Щось дуже ти за свого 

стільця боїшся, ‒ мовила Віра Андріївна [311, Т. 9, с. 713]; нім. der Heilige Stuhl 

"святе службове місце"; der bischöfliche Stuhl "місце єпископа"; Seiffert, 

dienstältester Assistent, war der Nächste am Stuhl des Professors "Зайферт, асистент з 

найбільшим стажем роботи, був наступним на посаді професора" [328]. Треба 

відзначити, що в англійській мові на лексичному рівні зафіксовано декілька 

схожих переносних значень для цього найменування: 

2. A seat of office, authority, or dignity, such as that of a bishop "місце служби, влади 

або посади, наприклад єпископа"; 3. a. An office or position of authority, such as a 

professorship "посада або службове місце, наприклад професор" [327]; My official 

university chair was clueless as to how to support my writing and research interests 

"моє офіційне університетське місце було бездоганним щодо того, як 

задовольнити мої письмові та наукові інтереси", he was due to step down after a 

three-year stint in the chair "він повинен був піти у відставку після трирічного 

періоду на службовому місці" [332].  

Найменування артефакту укр. стіна / нім. die Wand / англ. wall позначає у 

всіх досліджуваних мовах "перешкоду". Мотиваційною ознакою перенесення є 

"розділеність", що служить певною завадою. Пор. укр. 4. чого і з означ., перен. Те, 

що відокремлює, роз'єднує кого-, що-небудь, перешкода у здійсненні чогось. Ксеня 

почувала, що між нею та Олегом зростає невидима стіна відчуження... 5. чого і з 

означ., перен. Щільний ряд чи суцільна маса чого-небудь, що утворює перепону, 
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перешкоду, завісу і т. ін. Усе лякало нас: трава, що тихо майоріла, і гаю 

дальнього стіна; Він зібрав усі сили, відштовхнувся від скелі, пробив тугі1 стіну 

повітря; Стіна очерету [311, Т, 9, с. 715]; mit dieser Tat hast du eine Wand 

zwischen uns aufgerichtet "цим вчинком ти змурував перешкоду між нами"; das 

Feuer legte eine brennende Wand zwischen mich und sie "вогонь спалив перешкоду 

між мною та нею" [328]; англ. 2. A thing regarded as a protective or restrictive 

barrier "річ, що слугує у якості захисного чи обмежувального бар’єру", on three 

sides 12-metre high walls form a barrier between the two factions "з трьох сторін 12-

ти метрові стіни утворюють барєр між двома фракціями", without these protective 

walls, the going becomes significantly more delicate "без цих захисних перешкод, рух 

стає все більш делікатним" [332]. 

Рівноцінністю переносних значень характерна у досліджуваних мовах 

лексема укр. факел / нім. die Fackel / англ. torch, що використовується на 

позначення "просвітлення". В основу метафоричної транспозиції покладена 

подібність за функцією "освітлювати": пор. укр. 2. чого, перен. Про те, що 

містить у собі, несе із собою істину, знання, освіту, свободу тощо; З щирим 

серцем і безтрепетною рукою засвітили вони [декабристи] факел боротьби з 

самодержавством, запалили ту іскру, з якої розгорілося полум’я революції; Тепер 

увесь світ бачить, на яку небувалу височінь піднесли факел соціалізму 

Комуністична партія, радянський народ [311, Т. 10, с. 551]; нім. 

dichterisch, bildlich Sinnbild des Leuchtenden, der Erleuchtung; die Fackel der 

Wahrheit in die Finsternis tragen "нести істину у пітьму"; die Fackel des Geistes, der 

Vernunft, der Wissenschaft entzünden "запалити факел душі, розсудливості, науки" 

[328]; англ. 2: something (such as tradition, wisdom, or knowledge) likened to a torch 

as giving light or guidance pass the torch to the next generation "щось (наприклад, 

традиція, мудрість, знання) порівнюється з факелом, оскільки він передає 

наступному поколінню світло та правління" [336]. Потрібно зазначити, що назва 

артефакту в німецькій та англійській мовах має додаткові безаналогові переносні 

значення, які утворені за допомогою інших моделей (див. с. 134, 165). 
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Найменування укр. шапка / нім. die Mütze / англ. cap використовується у 

трьох мовах на позначення "покриття" чого-небудь. Це метафора за функційною 

подібністю. В українській мові зафіксовано декілька ЛСВ значення для цієї 

номінації: // Покриття верхньої частини гори (перев. снігове); Жодна вершина 

Кримських гір не зберігає на літо снігової шапки; Гори стояли навкіл, німі, 

похмурі, вкриті шапками снігів // чого, у сполуч. з ім. дим, курява, піна і т. ін. Те, 

що покриває верх чого-небудь, клубочиться, знаходиться над чимось; Руда шапка 

куряви виросла в хмару, яка швидко насувалась; Причаївся жар в печі під сивою 

шапкою попелу [311, Т. 11, с. 407]. Треба відзначити, що на лексичному рівні 

німецька номінація фіксує лише сему Kopfbedeckung "покриття для голови", однак 

назва використовується на позначення покриття гори: der Berg hat eine Mütze ; 

der Berg trägt eine (weiße) Mütze [334]. Натомість, в англійській мові 

спостерігаємо: 4. A summit or top, as of a mountain "верхівка або вища точка, що 

стосується гори" [327]; 4:  an overlaying or covering structure "структура, яка 

накладається або щось покриває" [336]. Слід зазначити, що на позначення 

головного убору в англійській мові ще використовується найменування hat. 

Однак ця назва отримала безаналогові переносні значення, які утворені за 

допомогою метонімічної транспозиції (див. с. 158). 

Назва укр. ключ / нім. der Schlüssel / англ. key має у досліджуваних мовах 

також спільне переносне значення. За "Словником символів культури України" 

ключ є символом "влади; можливості все відкривати і закривати; звільнення; 

таємниці; посвячення; духовної могутності; містичних таємниць; доступу до 

знань; початку весни, життєдайної сили; оберіг" [304, с. 352]. На лексичному рівні 

в українській, німецькій та англійській мовах найменування артефакту позначає 

"засіб розуміння": пор. укр. засіб для розуміння, розгадування когось, чогось, для 

оволодіння чимось [311, Т. 4, с. 192], нім. Mittel zum Erschließen des Verständnisses 

einer Sache, eines Menschen "засіб для розуміння речі, людини" [328], англ. A thing 

that provides a means of achieving or understanding something "річ, яка забезпечує 

засіб досягнення або розуміння чого-небудь" [332]. Механізмом трансформації є 

метафоричне перенесення за основним призначення артефакту "для відмикання": 

https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/berg
https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/traegt
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пор. укр. Здається, Турбай знайшов ключі до тьмяних душ сектантів… [311, там 

само], нім. Fleiß und Umsicht sind der Schlüssel zum Erfolg "старанність та 

обережність є ключами до успіху"[330]; англ. discipline seems to be the key to her 

success "здається, дисципліна є ключем до її успіху" [332]. 

В українській мові найменування артефакту дзеркало позначає 

"відображення". Передумовою виникнення метафоричного перенесення є 

подібність за функційним призначенням, оскільки артефакт використовується для 

відображення предметів, які перед ним перебувають. Дзеркало ‒  

2. чого, перен. Про те, що є відображенням яких-небудь явищ, процесів і т. ін. 

[311, Т. 2, с. 266]: Мені здається, найвірніще дзеркало душі людини не очі, як 

гадають, а ніс  [352]; Ці очі ‒ таке непідкупне дзеркало: не допоможе ні поважна 

поза, ні акторська міміка [363];  Дзеркало напливало з глибин минулого, в уяві, в 

спомині, поєднувало Козака з тим житіям, з якого його викинуто [367]. 

Аналогічне переносне значення має німецька назва der Spiegel та англійська 

mirror: пор. нім. seine Romane sind ein Spiegel unserer Zeit "його романи є 

відображенням нашого часу"; das Werk ist ein getreuer Spiegel unseres Lebens 

"робота є точним відображенням нашого життя" [330]; англ. 2. Something that 

faithfully reflects or gives a true picture of something else "щось, що вірно відображає 

або дає істинну картину чогось іншого"; the press is a mirror of public opinion 

"преса ‒ відображення публічної думки" [327]. 

Одним з компонентів значення для найменування укр. нитка / нім. der 

Faden / англ. thread, який утворений за цією метафоричною субмоделлю, є 

"зв’язок". Передумовою виникнення метафоричного перенесення є подібність за 

функційним призначенням артефакту, який сполучає щось: пор. укр. 2. перен. Те, 

що поєднує, зв'язує з ким-, чим-небудь; Рідна хата, мов та квітка, Що скрашає 

весь квітник. З рідним краєм якась нитка Тебе зв'язує навік; Шевченко, 

однодумець Добролюбова і друг Чернишевського, нерозривними нитками 

зв'язаний був з російською культурою [311, Т. 5, с. 415]; нім. b) 

übertragen Beziehung, Verbindung, Verbindungslinie "перен. відношення, зв'язок, 

лінія зв’язку"; Jeder Faden des Großbetriebes lag in ihrer Hand "кожний зв'язок 
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великого бізнесу знаходились і її руках"; zwischen den feindlichen Parteien die 

zerrissenen Fäden verknüpfen "скріпити розірвані зв’язки між ворогуючими 

партіями" [328], англ. figurative ‘the thread that bound them had snapped "зв'язок, 

який їх об’єднав" [332]. 

У німецькій мові переносне значення має номінація артефакту der Anker 

"якір", яка позначає "підтримку", "опору". Передумовою виникнення такого виду 

перенесення є подібність за функційним призначенням. Артефакт 

використовується для "для утримання на місці суден", а отже підтримує засіб 

пересування у воді: diese Überzeugung war ihm ein fester, starker, schwacher, der 

einzige, letzte Anker im Leben "це переконання було для нього міцною, сильною, 

незначною, єдиною підтримкою у житті" [328]. Англійська назва anchor має 

аналогове переносне значення. 

Найменування артефакту укр. щит / англ. shield має в українській та 

англійській мовах переносне значення "захисту". Подібність за функційним 

призначенням є основою метафоричної транспозиції, яка стала механізмом такої 

трансформації. Пор. укр. / /  перен. Про те, що є опорою, оплотом, прикриттям, 

захистом від чогось (нападу ворога, неприємних дій, почуттів і т. ін.);  

Безсмертна ти в віках, о Арміє Червона, народів щит і меч, надія і любов! ; І я 

трудом за мир стою, Стою за цілий світ! Вітчизну славлю я свою, ‒ Усіх народів 

щит!; Під Ленінградом не було жодної дивізії, в якій не билися б моряки-балтійці. 

Могутня далекобійна артилерія флоту служила надійним вогневим щитом, 

основою оборони близьких підступів до міста-героя; ‒ Оленка обстоює думку, що 

кохання само вже є найкращим охоронним щитом проти зради і ... взагалі 

всякого роду спокус; ‒ Так от що я вам скажу про ту теорію. Вона ‒ величезна 

помилка або фальшивий щит, за яким так полюбляють ховатися непрямодушні, 

вбогі на хоробрість серця [311, Т, 11, с. 587]; англ. 2. a person or thing providing 

protection "особа або речі, що забезпечують захист."; He sells the bamboo to 

supplement his income and provide a natural shield for his small coffee plantation "Він 

продає бамбук, щоб доповнити свій дохід і забезпечити природний захист для 

своєї маленької плантації кави"; It's like Mother Nature provided us with a shield 
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from the outside world "Це як Мати Природа надала нам захист із зовнішнього 

світу" [332]. У німецькій мові таке переносне значення не зафіксоване для 

відповідної номінації. 

Слід відзначити, що в українській та англійській мовах найменування укр. 

покривало / англ. cover також позначає "покриття", "захист", що простежується на 

лексичному рівні та являє собою один з ЛСВ. Натомість, у німецькій мові 

жодного такого ЛСВ значення не було виявлено. Пор. укр. те, що укриває собою, 

ховає під собою що-небудь [311, Т. 7, с. 44], англ. shelter or protection sought by 

people in danger "притулок або захист, який шукають люди у небезпеці" [332]. 

Переносне значення має в українській мові та англійській мовах назва 

артефакту на позначення харчового продукту укр. соус / англ. sauce, що 

позначають "доповнення". Основою для метафоричного перенесення стала 

подібність за функційним призначенням. оскільки артефакт використовується як 

приправа до певної страви, а отже як певне доповнення. За "Словником 

української мови" соус ‒  2. перен. Те, що супроводжує або доповнює основне, 

головне. Всі ті факти чисто економічні не раз і зовсім непотрібно підливає 

[редакція] національним соусом [311, Т. 9, с. 472]. 

Заслуговують на увагу переносні значення, що має найменування укр. сік / 

нім. der Saft / англ. juice. Українська назва та англійський відповідник 

використовуються на позначення "енергії": пор. укр. //  перен. Енергія, сили, які 

затрачають у праці або під час якої-небудь діяльності [311, Т. 9, с. 216], англ. A 

person's vitality or creative faculties "життєві сили або творчі здібності людини" 

[332]. Сік ‒ напій, що виготовляють з різних фруктів та овочів. Тіло людини 

складається з рідини так само, як сік є основною складовою овочів та фруктів. На 

наш погляд, метафорична транспозиція утворена на основі подібності за 

функціональним призначенням. У цьому випадку сік є тією енергією, яка живить 

різноманітні плоди. Наприклад: укр.  Не забудьте ж діток Ви тоді убогих, .. Що 

для вас, панята, Віддали всі соки [311, Т. 9, с. 216], англ. That's what you need to 

stimulate the creative juices! "це те, що вам потрібно для стимулювання творчої 

енергії!", When we're excited about a project, our creative juices and mental faculties 
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are in full gear "Коли ми збуджуємося над проектом, наша творча енергія та 

розумові здібності діють у повному обсязі", But the creative juices have somewhat 

dried up - for now - and I think it's time I took a break from writing "Але творча 

енергія дещо вичерпалась - на сьогоднішній день - і я думаю, що прийшов час, 

коли я зробив перерву у написанні" [332]. Ще одне переносне значення "струм" 

було виявлено для німецької та англійської назви:  нім. salopp elektrischer Strom 

"фамільярно електричний струм" [328], англ. electric current "електричний струм" 

[327]. В основі цього перенесення лежить така сама подібність за функціональним 

призначенням. Можна припустити, що сік наділяє плоди енергією так само, як 

струм забезпечує електроенергію. Наприклад: нім. auf der Leitung ist (kein) Saft "на 

лінії є (немає) струм(у)" [328], die Batterie hat keinen Saft mehr "батарейка більше 

не має струму (не заряджена)" [330]; англ. Switches, outlets and fixtures are the 

gateways through which your electrical juice pours "Вимикачі, розетки та 

світильники є воротами, через які потрапляє ваш електричний струм", You need 

electric juice to mix up all those fruity summer drinks.. "Вам потрібен електричний 

струм, щоб змішувати всі ці фруктові літні напої…" [332]. 

За цією метафоричною моделлю найменування укр. нитка / нім. der Faden / 

англ. thread набуло переносного значення "напрямок". Основою для такого 

перенесення стали міфологічні уявлення про нитку людського життя, яка 

знаходиться в руках богинь долі. У давній міфології такими є мойри ‒ три сестри: 

Клото пряде життєву нитку, Лахесіс визначає по ній долю людини, а Атропос 

перерізає її. У слов'янських народів творцем "нитки життя" вважалась богиня 

Мокоша, яку в християнстві замінила Параскева-П'ятниця [304, с. 113]. Цей 

компонент переносного значення притаманний для всіх досліджуваних мов: пор. 

укр. / / Послідовність, основний напрямок чого-небудь;  ‒ Ох, сміх тепер, ‒ 

стуляючи нитку перерваної розмови, почала знову Мар'я ; Хотів одразу 

заговорити про бажане, передумане, та враз загубив нитку думок [311, Т. 5, с. 

415], нім. с) übertragen gedanklicher Zusammenhang, gedankliche Entwicklungslinie 

"перен. розумовий зв’язок, розумова лінія розвитку"; er hat während der Rede 

den Faden verloren "під час виступу він загубив хід думок"; der Faden der 
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Unterhaltung, Rede riss ab "хід розмови, промови перервали"; den Faden des 

(abgebrochenen, unterbrochenen) Gesprächs wieder aufnehmen "поновити хід 

перерваної розмови"; den Faden wiederfinden "відновити напрямок" [328]; 

Der Faden der Geschichte und der Übereinstimmung der Zeiten vermittelt ihm eine 

brüderliche Vergangenheit und das Wissen, in ein und demselben Geiste gelebt zu 

haben " Нитка історії та злагоди часів повідомляє йому про братське минуле та 

знання про те, що вони жили в одному і тому ж дусі" [424, с. 66]; англ. 3 a :  a line 

of reasoning or train of thought that connects the parts in a sequence (as of ideas or 

events) "лінія міркувань або думки, що послідовно з’єднує частини (як наприклад 

ідеї або події)"; lost the thread of the story "втратити суть історії" [336]. 

Метафоричне переосмислення за цією моделлю відбувається також на 

основі подібності за ознакою. Наведемо приклади. 

Лексема на позначення харчового продукту сіль в українській мові має 

переносне значення "суть", "смисл" чого-небудь: Зоя й тоді не зрозуміла, в чому 

сіль тих віршів; Змагання наше спрямоване на те, щоб у країні було більше хліба, 

щоб ще заможніше жили наші люди. У цьому ‒ головний виграш від змагання, у 

цьому його сіль [311, Т. 9, с. 219]. Мотиваційною ознакою, яка покладена в основу 

метафоричної транспозиції, є "сутність", як важлива складова кожної страви. Як 

зазначається у «Словнику символів культури України», символічне значення 

харчового продукту мотивується його надзвичайно важливою роллю у житті 

людини [294, с. 750]. Утворення названих компонентів значення за такою 

метафоричною моделлю характерне безаналоговістю по відношенню до німецької 

та англійської мови.  

Безаналоговістю переносного значення характерна англійська назва salad 

"салат", яка використовується на позначення  "асортименту", на основі подібності 

за ознакою "різноманітність" [332]. У німецькій мові безаналогового значення 

зафіксовано не було. 

Аналогове переносне значення у досліджуваних мовах має найменування 

укр. хліб / нім. das Brot / англ. bread, що позначає "заробіток": пор. укр. 4. 

перен. Засоби до існування; заробіток. ‒ Ось служив, служив, та тільки того, що 
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на мені… Час, мабуть, про хліб подумати ‒ Не рубайте мені виноградники… я 

бідний, в мене діти дрібненькі… це ж хліб мій увесь…; Коли людина має цікаву 

роботу,.. коли вона не має побоювань про завтрашній хліб, фізично здорова.. [311, 

Т. 11, с. 78]; нім. 2. Lebensunterhalt "засоби існування"; der Jugendliche isst schon 

sein eigenes Brot (= verdient sich seinen Unterhalt selbst) "молодий хлопець вжу 

самостійно їсть свій хліб (= заробляє самостійно на існування)"; wes Brot ich 

ess(e), des Lied ich sing(e) (= bei wem ich mein Geld verdiene, den lobe ich [328] "чий 

хліб я споживаю, пісню тієї людини я співаю (= у кого я заробляю гроші, того я 

вихваляю)"; англ. 3. a. Means of support; livelihood "засоби існування; 

заробіток";b. Slang Money "сленг гроші" [327]; his day job puts bread on the table 

"його робота вдень приносить заробіток на стіл"; I don't have the bread to buy a new 

bike "у мене не має грошей, щоб купити новий велосипед"; The uncreative tell the 

creative what to do because they want the bread "Некреативний каже креативному 

що робити, оскільки вони хочуть заробітку" [332]. Мотиваційною ознакою 

метафоричного перенесення є "життєва необхідність", якою характеризується 

харчовий продукт. 

Цікаве метафоричне перенесення "неволя", "залежність" має в 

досліджуваних мовах найменування артефакту ланцюг. Мотиваційною ознакою 

перенесення є "обмеженість", оскільки артефакт обмежує дії та зумовлює 

залежність. Важливою особливістю є те, що такі синонімічні назви як укр. 

кайдани та пута також отримали зазначені переносні значення: пор. ланцюг ‒ 

3. мн., чого, які, перен. Те, що сковує волю, свободу, пригнічує кого-, що-небудь. 

Час не стояв. Промайнула воля, поламала ланцюги віковічні; Сини Міцкевича, 

Словацького, Шопена, Сини Коперника, заковані сини! Рвіть ланцюги тяжкі! Хай 

згине тьма шалена, Хай сяє голубінь народної весни! [311, Т. 4, с. 446]; кайдани ‒ 

2. перен. Те, що зв'язує людину, позбавляє її волі. Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте; [Річард:] Що ж, я досяг, 

чого хотів, ‒ я вільний. Розбив усі кайдани свого серця і серце вкупі з ними ; ‒ Нам 

нічого втрачати, хіба що кайдани!; Вільне від кайданів догматизму, наше 

літературознавство здатне вже розв'язувати такі завдання, за які раніше не 
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бралося [311, Т. 4, с. 72]; пута ‒ / /  чого, які, перен. Те, що зв'язує, сковує, позбавляє 

свободи людину, суспільство і т. ін. Уклін народові, що скинув рабства пута; 

Нова людина повністю буде вільна від пут приватновласницької моралі, 

психології, ідеології [311, Т. 8, с. 404]. На позначення української назви ланцюг 

використовуються номінації нім. die Kette / англ. chain. Їх переносні значення 

характеризуються рівноцінністю по відношенню до української назви: пор. нім. 

bildlich Joch, Knechtschaft "образно ярмо, кабала"; die Ketten der Sklaverei "ярмо 

рабства"; seine Ketten abschütteln, abwerfen "звільнитися від залежності"; sich aus 

seinen Ketten befreien "звільнитися від його залежності"; das russische Volk musste 

jahrhundertelang in Ketten leben "російський народ повинен був століттями жити у 

неволі" [328]; англ. 2.  something that confines, restrains, or secures "щось, що 

обмежує, стримує або захищає" [336], workers secured by the chains of the labour 

market "робітники охороняються ланцюгами ринку праці", Do the work, stay in the 

shadows, accept what you are given and never think of organizing to challenge the 

structure that holds you in chains "Робіть роботу, залишайтеся у тіні, приймайте те, 

що вам дано, і ніколи не думайте про організацію, щоб кинути виклик структурі, 

яка тримає вас у ланцюгах" [332]. Німецька номінація die Fesseln застосовується 

на позначення двох українських найменувань ‒ кайдани та пута. Образно назва 

позначає zwanghafte Bindung "вимушений зв'язок", die Fessel der Ehe, des Berufes 

"пута шлюбу, професії"; Wie konnte ich hoffen, die Fesseln zu zerreißen, die mich an 

Nina binden? "Як я міг сподіватися, розірвати кайдани, які зв’язували мене з 

Ніною?" [328]. У англійській мові була зафіксована більша кількість номінацій. 

Так, англ. назви fetters, shackles є відповідниками лексем кайдани та пута: пор. 

fetters ‒  1.1 A restraint or check on someone's freedom to act "обмеження або 

перешкода на чиюсь свободу дій"; They should be freed from the political fetters and 

given full freedom to act impartially "вони повинні бути звільнені від політичних 

обмежень та мати повну свободу діяти об’єктивно"; There are now new fetters on 

some of our freedoms, most we don't notice till we run into them "На деяких наших 

свободах з’являються нові перешкоди, більшість з яких ми не помічаємо, поки з 

ними не зіткнемося" [332]; shackles ‒ 1.1 A situation or factor that restrains or 



134 
 

restricts someone or something "ситуація або фактор, що стримує або обмежує 

когось або щось"; These are the people who yearn to get away from the shackles of the 

mouse and the motherboard "це ті люди, які намагаються звільнитися від кайданів 

миші та материнської плати" [332]. 

В англійській мові нерівнозначністю семантики характерна назва артефакту 

torch "факел", яка позначає "кохання": 5. Longstanding unrequited romantic feelings 

for a person "довгоочікувані невзаємні романтичні почуття до людини"; 

My torch for her has finally gone out "моє кохання до неї нарешті згасло" [327]. 

Мотиваційною ознакою стала "полум’яність", яка образно кажучи вирізняє 

кохання поміж інших відчуттів. 

За допомогою цієї метафоричної моделі в усіх досліджуваних мовах 

лексема укр. драбини / нім. die Leiter / англ. ladder отримала переносне значення 

"ієрархії". Передумовою виникнення перенесення є подібність за властивістю 

"послідовність", якою відзначається розташування поперечин артефакту: пор. укр. 

4. перен. Послідовне розміщення по висхідній лінії від нижчого до вищого 

(предметів, осіб, чинів і т. ін.). За життя батька.. Мариня була в сімейній 

ієрархічній драбині на останньому щаблі; Це був один з обдарованих фахівців уже 

нової генерації, який вийшов в інженери безпосередньо з цеху і який швидко 

зростав, різко піднімаючись угору по драбині керівних посад [311, Т. 2, с. 403]; 

нім.  er steht auf der Leiter der höchsten Macht "в ієрархії верховної влади він стоїть 

на найвищій жердині" [328]; англ. 1.1 A series of ascending stages by which someone 

or something may progress "низка етапів, на основі яких хтось або щось може 

прогресувати"; Muslims have begun to ascend the ladder in politics, business and the 

media "мусульмани почали підніматися по ієрархічній драбині у політиці, бізнесі 

та медіа"; This email was from an inspector, who I think is higher up the police ladder 

than an officer "цей лист був від інспектора, який. я думаю, вище поліцейської 

ієрархічної драбини, ніж офіцер" [332]. 

Найменування артефакту укр. поріг / нім. die Schwelle / англ. threshold має 

такі переносні значення як "початок", "межа". Обидва значення утворені на основі 

механізму метафоричної трансформації, однак мотиваційні ознаки перенесення 
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різняться. Якщо у першому випадку мотиваційною ознакою виступає 

"першочерговість", оскільки при відвідуванні оселі спочатку переступають саме 

поріг; то мотиваційною ознакою другого переносного значення є 

"відмежованість", через те, що предмет відокремлює будівлю від зовнішнього 

світу. Переносне значення "початок" реалізується у досліджуваних мовах таким 

чином: пор. укр. 2. чого, перен. Початок, переддень чого-небудь;  [Ігуменя:] Вона 

ж у тебе молода, ще не то що не жила, а тілько збиралася жити. Господня воля 

на першому ступні, на порозі її життя стріла її гіркою долею; Невже і в її 

маленьке серце поступалось кохання? Чи вона тільки дихає чарами любові, ще не 

знаючи її, як це буває на порозі юності?[311, Т. 7, с. 259]; нім. 4.⟨an 

der Schwelle des Jahres⟩ gehoben, übertragen unmittelbar am Beginn des Jahres "(на 

порозі року) високий стиль, перен. безпосередньо на початку року"; an 

der Schwelle seines Berufslebens, des Erwachsenseins "на початку його професійного 

життя, дорослості"; er steht auf der Schwelle des Greisenalters "він знаходиться на 

порозі старості" [328]; англ. 1.1 A point of entry or beginning "точка входу або 

початку"; We are on the threshold of a new historical event: Bulgaria's accession to the 

European Union "ми знаходимось на порозі нової історичної події ‒ приєднання 

Болгарії до Європейського Союзу" [332]. Наведемо приклади актуалізації 

переносного значення "межа" для найменування поріг в українській, німецькій та 

англійській мовах: укр. / / Крайня межа чого-небудь. Поріг дитинства вона вже 

переступила, не дитина; Що зроблять ці люди в житті? Що залишать за 

собою? Для чого живуть вони? Отак з дня на день, з року на рік, аж до 

останнього порога [311, там само]; нім. 4. (Physiologie, Psychologie) Reizschwelle 

"(фізіологія, психологія) поріг роздратування" [330]; die Schwelle des Bewusstseins 

"межа пізнання"; Er ... ist ihr bis an die Schwelle des Verderbens gefolgt "він слідував 

за нею до межі загибелі" [328]; англ. 3. the starting point of an experience, event, or 

venture: on the threshold of manhood "відправний пункт досвіду, події чи справи: на 

порозі мужності"; 5.a. a level or point at which something would happen, would cease 

to happen, or would  take effect, become true,etc "рівень або точка, у якій щось 

відбудеться, або перестане відбуватися чи ввійде у дію, стане дійсним тощо" 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Schwelle#Bedeutung4
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[327], This is the threshold at which workers start to pay income tax "це межа, за якої 

робітники починають сплачувати прибутковий податок" [332]. 

Назва сходи та найменування щабель позначають в українській мові певний 

"етап". Передумовою виникнення першої метафори є подібність за властивістю 

"послідовність", оскільки кожен елемент артефакту можна розглядати як деяку 

стадію. Слід зазначити, що це найменування завжди використовується у формі 

множини, а транспозиція є безаналоговою по відношенню до німецької та 

англійської мов. Сходи ‒  3. перен. Етапи, стадії розвитку чого-небудь. Вони [В. 

Бєлінський, О. Герцен, М. Чернишевський, М. Добролюбов]ніби знаменують сходи, 

якими йшла вперед і вгору революційно-демократична мисль Росії [311, Т. 9, с. 

892]. Друга метафора утворилася на основі подібністі за ознакою "послідовність", 

оскільки артефакт є складовою частиною драбини та характеризується 

послідовним досягненням мети. 3. перен. Етап, стадія розвитку, здійснення чого-

небудь; Говорив [Павло] це таким тоном, що треба було догадуватись, буцім він 

переступив уже перші щаблі до письма; Щаблі життя. У вчителів вони 

вимірюються отими ключами: одні прилітають дзвінкоголосою малечею у 

вересні, другі, вже дорослі, назавжди відлітають з рідного гнізда...; Соціалізм і 

комунізм ‒ це не дві різні суспільно-економічні формації, а два щаблі однієї 

формації; / /  Становище, рівень, на якому перебуває, якого досягає хто-, що-

небудь; [Магістєр:] Ідімо далі: ви в своєму хисті щаблів найвищих досягли 

колись...; Ми вважаємо, що переклад з будь-якої мови на будь-яку мову 

принципово можливий, ‒ незалежно від того, на якому щаблі розвитку та чи 

інша мова стоїть [311, Т, 9, с. 635].  

В опрацьованих матеріалах зафіксовані еквівалентні переносні значення для 

найменування укр. сіль / нім. das Salz / англ. salt. У досліджуваних мовах 

номінація використовується на позначення "гостроти" та "дотепності": пор. укр. 

3. перен. Те, що надає гостроти словам, висловлюванням; дотепність; Коли який 

жарт надто часто повторяти, то він втратить свою сіль, се треба пам’ятати 

юмористам [гумористам]; Входять гості, От буйна сіль тонкої злості Розмову 

приправляє їм; ‒ Крутиться [корчмар], мов той в’юн! ‒ додав хтось слово 
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пополам із сіллю [311, Т.9, с. 219]; нім. das Salz der Ironie "дотепність іронії"; Der 

Text ist einfach zu trocken. Es fehlt das Salz der Ironie "текст просто занадто сухий. 

Не вистачає іронічної гостроти" [338, с. 832]; англ. 1.1 literary Something which 

adds freshness or piquancy "щось, що додає свіжості та гостроти / пікантності"; he 

described danger as the salt of pleasure "він описав небезпеку як гостроту 

насолоди" [332]; 7. Sharp lively wit "різка виразна дотепність" [327]. 

Мотиваційною ознакою метафоричного перенесення стала "гострота", яка 

притаманна харчовому продукту та яка характеризує людей з гарним почуттям 

гумору.  

Подібність компонентів значення зафіксовано для українського 

найменування пиріг та аналогічної англійської назви cake. В українській мові 

лексема використовується на позначення "матеріального забезпечення", 

"наживи": // перен. Джерело матеріального благополуччя або наживи;  Йому, як 

вправному юрисконсультові солідної установи, не раз таки перепадало від 

солодкого пирога [311, Т. 6, с. 356]. Для англійської мови характерне переносне 

значення "гроші": 1.1 British The amount of money or assets available to be divided up 

or shared "а грошей або активів, які можуть бути розподілені"; Business Line charts 

out the way the cake has been divided; The share of the cake of our liberation struggle 

has not been equal [332]. 

Українська назва труна використовується на позначення "смерті". 

Механізмом виникнення такої трансформації є метафорична транспозиція, в 

основі якої ‒ подібність за ознакою "припинення існування", оскільки артефакт 

використовується для поховання померлих людей:  // перен. Смерть. Як не 

живеш, а усе ж труни не минеш [311, Т. 10, с. 298]. У німецькій мові не було 

зафіксовано жодного переносного значення для найменування der Sarg "труна". 

Натомість, відповідна англійська назва coffin має одне переносне значення, що 

утворене за допомогою іншої моделі (див. с. 147). 

Українська номінація та відповідне англійське найменування garland мають 

у обох мовах переносне значення "антологія", якою позначається "збірка вибраних 

творів одного жанру (перев. віршів) різних авторів" [311, Т, 1, с. 51]. Пор. укр. 
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3. перен. Низка пісень, оповідань і т. ін.; І дід обтер слезу [сльозу] і нагадав собі 

свою молодість. Вінок споминів разом з весняним сонцем найшов на серце; 

Хоровий ансамбль.. проспівав цілий вінок власних пісень [311, Т, 1, с. 677]; англ. 

4. An anthology, as of ballads or poems "антологія, наприклад балад чи поем" [309]; 

He put together a 'Garland' of privately printed verses by distinguished poets "він 

поклав разом "Вінок" приватних віршів видатних поетів" [332]. Передумовою 

виникнення такого перенесення, ймовірно, стала подібність за ознакою "збірний". 

До складу вінка входять різні квіти, так само вірші чи пісні ‒ складова частина 

антології. Інші компоненти переносних значень, що були зафіксовані для даних 

найменувань, утворені за допомогою інакших метафоричних та метонімічних 

моделей (див с. 133, 160). 

Дослідження дало змогу виявити та зіставити переносні значення, які 

набувають назви артефактів за допомогою метафоричної транспозиції. 

І.О. Голубовська акцентує увагу на тому, що у ході зіставного дослідження різних 

лінгвокультур спостерігається певна спорідненість образних мовних картин світу, 

що зумовлена двома факторами: частковою спільністю фрагментів реального 

світу та психічним сприйняттям об’єктивного світу, що притаманне людині як 

біологічному виду. В той самий час розбіжності у асоціативній діяльності різних 

етнокультур можуть виражати унікальність національно-образної картини світу 

[40, с. 196].  

 

3.1.2.Метафорична модель "артефакт‒ людина" 

 

Г.М. Скляревська виділяє регулярне перенесення "предмет ‒ людина", до 

якої відносить три типи перенесень: 1) предмет ‒ характеристика людини; 2) 

предмет ‒ частини тіла; 3) предмет ‒ група людей [182], що були зафіксовані у 

нашому дослідженні. Отже, структуру цієї метафоричної моделі представлено 

трьома субмоделями: "артефакт ‒ людина (її характеристика)", "артефакт ‒ 

частина тіла" та "артефакт ‒ група людей". Метафоричне переосмислення 

здійснюється за вектором "конкретне ‒ антропометричне". 
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1. Субмодель "артефакт ‒ людина (її характеристика)" 

Метафори у зіставлюваних мовах характерні як подібностями, так і 

відмінностями, що представлені безаналоговістю переносних значень. Для цієї 

метафоричної моделі характерні переосмислення, що здійснюються лише на 

основі подібності за ознакою. Наведемо приклади.  

Найменування артефакту укр. машина / нім. die Maschine / англ. machine має 

у всіх досліджуваних мовах переносне значення "людина". Але, якщо в 

українській та англійській мовах найменування символізує особу загалом, то у  

німецькій мові був зафіксований компонент значення "жінка". Мотиваційною 

ознакою перенесення є "автоматичність", з якою людина здатна виконувати певну 

роботу: пор. укр. / /  перен. Про людину, що діє автоматично, несвідомо. ‒ Я не 

можу обернутися в покірну машину, як ота швачка, і затлумити в собі всі 

поривання [311, Т. 4, с. 657]; англ. 1.4 A person who acts with the mechanical 

efficiency of a machine "особа, що виконує роботу з механічною ефективністю 

машини"; comedians are more than just laugh machines "коміки це більше ніж 

просто машини сміху" [332]. Німецьке найменування позначає 4. (salopp) große, 

dicke Frau "(фамільярно) велика, повна жінка" [328]. Зауважимо, що ця назва є 

компонентом сталого виразу лише у німецькій мові: ist das eine Maschine! "ну й 

товста ж вона!" [304, Т. 2, с. 45].  

На позначення бідної "людини" в українській мові використовується назва 

личак, що засвідчує тлумачний словник: 2. перен., заст. Вбога людина [311, Т. 4, 

с. 501]. Ця метафора є нерівнозначною та має негативне забарвлення, оскільки 

характеризує недостатньо забезпечену людину. В німецькій та англійській мовах 

немає найменування для цього виду взуття. Мотиваційною ознакою перенесення 

стала "бідність", оскільки такий вид взуття носили лише малозабезпечені особи:  

Ходили тогді в кармазинах тілько люде значні да шабльовані, а міщане одягались 

синьо, зелено, або у горохв’яний цвіт; убогії носили личакову одежу. Через те 

козаки дражнять було міщан личаками [311, Т. 2, с. 365].  

Цікавим метафоричним перенесенням є укр. лантух ‒ "людина", що 

актуалізується в українській мові. Таке ж переносне значення зафіксоване для  

http://www.duden.de/rechtschreibung/Maschine#Bedeutung4
http://www.duden.de/rechtschreibung/Maschine#Bedeutung4
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німецької назви der Sack. В англійській мові подібного значення виявлено не 

було. Слід звернути увагу на те, що в українській мові є дві номінації на 

позначення німецького der Sack ‒ лантух та мішок. Так, лантух ‒  великий мішок з 

грубої тканини [311, Т, 4, с. 445], мішок ‒  зшите з шматка грубої тканини 

вмістище для зберігання і перевезення сипких тіл і різних речей, а також великий 

паперовий пакет цього ж призначення [311, Т, 4, с. 762]. У ході дослідження 

виявлено, що назва мішок має переносне значення лише у складі сталого виразу 

(див. с. 116). Натомість найменування личак одним з ЛСВ слова має:  

3. перен. Неповоротка, неспритна людина. Як це могло статися, що він досі не 

помічав, яка Ляля вродлива! А той лантух Василь, бач, помітив;  

//  без додатка, з чим. Уживається як лайливе слово. [Катерина:] Що він собі 

думає, лантух з половою, що це йому старий режим?! [311, Т. 4, с. 445]. 

Мотиваційною ознакою перенесення є "важкість", що порівнюється з людиною, 

яка повина переміщати важкі личаки. У тлумачному словнику німецької мови 

зазначається, що номінація der Sack позначає vulgär, Schimpfwort Mann, Mensch 

"вульгарно, лайливе слово чоловік, людина". Наприклад: Wenn ihr Farbe habt, 

ihr Säcke, könnt ihr die Ringe an die Rohre pinseln "якщо у вас є фарба, ви, мішки, 

тоді ви можете намалювати кільця на трубах" [328]. Мотиваційною ознакою 

перенесення стала "грубість", якою характерна людина, до якої лайливо 

звертаються. Транспозиції мають негативні конотації у мовах, оскільки 

визначають негативні якості особистостей. 

В усіх досліджуваних мовах найменування укр. лялька / нім. die Puppe / 

англ. doll має переносне значення "людина", однак були зафіксовані відмінності 

між мотиваційними ознаками, які покладені в основу транспозиції в трьох мовах. 

В українській мові найменування артефакту позначає 2. перен. Безвольна людина 

або людина, якою розважаються;  ‒ Йолопка! ‒ Лялька в руках Плетенецького, ‒ 

просичав один; Хіба вона прийшла сюди, щоб стати комусь лялькою і розвагою! 

[311, Т. 4, с. 579]. В основу метафоричного перенесення в українській мові 

покладена мотиваційна ознака "іграшковий", яка притаманна людині, з якою 

граються. Отже, ця транспозиція отримує негативні конотації. У німецькій та 
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англійській мовах відповідні номінації die Puppe та doll мають вужче значення та 

позначають переважно людину жіночої статі: пор. нім. bildlich von einer Frau 

"образно про жінку"; er hatte eine launische Puppe aus der Frau gemacht "він зробив 

з жінки вередливу ляльку"; salopp, veraltend ansprechendes, hübsches Mädchen 

"фамільярно симпатична, приваблива дівчина"; Neulohe war die Heimat einer 

süßen Puppe, namens Sophie "Нойлое був батьківщиною солодкої ляльки, на ім’я 

Софія" [328]; англ. a. A person considered to be physically attractive "фізично 

приваблива людина",  b. A woman "жінка" [327]. У цьому випадку мотиваційною 

ознакою перенесення є "привабливість", яка притаманна жінці. Слід відзначити, 

що в англійській мові номінація позначає також 1.2.  A generous or considerate 

person "щедра або уважна людина"; Oh, and be a doll, and leave me a review "О, і 

будь лялькою, і залиш мені огляд" [332]. Тобто, в англійській мові артефакт 

наділений ознаками щедрості та уважності, які покладені в основу метафоричної 

транспозиції. Однак, важко встановити, чому лялька порівнюється з уважною 

особистістю. На відміну від української назви, транспозиції німецької та 

англійської мов мають меліоративний характер. 

Заслуговує на увагу також метафоричне перенесення за функціональною 

подібністю "der Magnet "магніт" ‒ "людина". В основі цієї транспозиції ‒ 

подібність за функцією "притягати", оскільки der Magnet ‒ Stück Eisen, das die 

Eigenschaft hat, Metall anzuziehen "шматок заліза, що має властивість притягати 

метал" [328]. Наприклад: der Schlagersänger war der Magnet des Abends "поп-

виконавець був магнітом вечора" [Там само]. Треба відзначити, що в українській 

мові артефакт магніт у своїй семантиці не має семи "людина". Порівняймо: укр. 

//  перен. Те, що притягає до себе з надзвичайною силою [311, Т.4, с. 591]; нім. 

übertragen Sache, Person, die viele Menschen anzieht "перен. річ, людина, яка 

притягає багато людей" [328]. Однак, семантика англійської лексеми співпадає з 

німецькою: A person or thing that has a powerful attraction "людина або річ, що має 

неймовірне притягання": But if you know your daredevil friend is a magnet for trouble 

and you're still drawn to her, it's time to put yourself in check "Але якщо ти знаєш, що 

твоя дружелюбна подруга є магнітом для неприємностей, і ти досі звертаєшся до 
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неї, прийшов час тримати себе під контролем" [332]. У зіставлюваних мовах 

транспозиція може носити як меліоративний, так і пейоративний характер, що 

залежить від конкретної ситуації. 

У німецькій та англійській мовах було зафіксоване цікаве перенесення, що 

утворилось за цією метафоричною моделлю. Німецьке найменування die Leuchte 

"світильник" та його відповідник в англійській ‒ light також отримали переносне 

значення "людина". Німецька назва позначає: 1.Lampe in moderner Form, oft in 

kunstgewerblicher Ausführung "лампа сучасної форми, часто у виконанні 

декоративно-прикладного мистецтва"; 2. umgangssprachlich, übertragen kluger 

Mensch "розмовний стиль, перен. розумна людина" [328]. Англійське 

найменування використовується на позначення A person eminent in a particular 

sphere of activity "людина, яка є видатною у певній сфері діяльності" [332]. 

Вважаємо, що в основу перенесення покладена подібність за функцією 

"освітлювати", оскільки розумна чи видатна людина привертає до себе увагу 

завдяки тому, що, ніби освітлює все навколо себе. Треба відзначити, що в 

німецькій мові метафора використовується на позначення переважно розумної 

людини, а в англійській мові увага зосереджена на популярності особи. 

Наприклад: нім. er ist eine Leuchte in seinem Fach, auf dem Gebiet der vergleichenden 

Sprachwissenschaft "він ‒ розумець свого фаху, у сфері порівняльного 

мовознавства"; der ja wirklich unter geistigen Menschen nicht zu den Leuchten zählte 

"кого, насправді, не вважали мудріями серез духовних людей" [328]; англ. He 

became one of the leading lights of Restoration drama "він став однією з видатних 

осіб реставраційної драми" [327]; He had made other mistakes over the years, but he 

also had been one of the bright and shining lights of college sports "Протягом 

багатьох років він робив інші помилки, але він також був одним із яскравих та 

видатних осіб видів спорту колледжу"; He said Mandisi has always been a shining 

light and brought understanding and laughter to their lives "Він сказав, що Мандісі 

завжди був блискучою видатною особою і приніс розуміння і сміх у їхні життя" 

[332]. В українській мові не було зафіксовано такого переносного значення. 
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Натомість, в англійській та німецькій мовах спостерігаємо транспозиції з 

меліоративною оцінкою. 

В українській та англійській мовах заслуговує на увагу перенесення до 

найменування сміття / англ. trash. Назва вживається на позначення "людини": 

пор. укр. 3. лайл. Людина, яка здійснює ганебні, підлі, мерзенні вчинки [311, Т. 9, 

с. 408], англ. c. A person or group of people regarded as worthless or contemptible 

"людина або група людей, що вважаються нікчемними або зневажливими" [327]. 

В основі транспозиції ‒ подібність за ознакою "непотрібний". Сміття завжди 

намагаються позбутися, так само і погана людина є нікому непотрібною та всі її 

уникають. Отже, транспозиція набуває пейоративного забарвлення. Наприклад: 

укр. Кинувся пан до панії і насилу одірвав її від Христі. — Вона... вона... — 

пручаючись у руках у пана, гукала пані... — Погань! сміття!; — Хіба це чесний 

пролетарій? Це блазень, якого можна купити й продати.. Це покидьок, сміття!; 

Народ одностайно вирішив вимести оунівське сміття з нашої вільної української 

землі, щоб не плюгавило воно наших днів, не затьмарювало радості нашого 

щасливого життя [311, Т. 9, с. 408]; англ. I don't care how rich or accomplished a 

person is, if they cannot show basic manners in public then they're trash ""Мені все 

одно, наскільки багатою чи кваліфікованою є людина, якщо вони не можуть 

продемонструвати загальноприйняті манери, то вони сміття"; Though her father 

repeatedly refers to poor whites as trash, her mother insists that they be referred to as 

people "Хоча її батько неодноразово називає бідних білих сміттям, її мати 

наполягає на тому, щоб їх називали людьми" [332]. У німецькій мові це 

метафоричне перенесення не було зафіксовано. 

2. Субмодель "артефакт‒ частини тіла" 

Це метафоричне перенесення не є досить поширеним у досліджуваних 

мовах та характерне безаналоговістю переносного значення, однак 

переосмислення здійснюється на основі подібності за формою, функцією та за 

ознакою. Так, подібність за формою спостерігаємо у таких перенесеннях: у 

німецькій мові назва der Löffel "ложка"має безаналогове переносне значення, що 

позначає одну з частин тіла людини ‒ "вухо". Ймовірно, передумовою виникнення 



144 
 

такого виду перенесення стала подібність за формою та розмірами, оскільки ця 

частина тіла нагадує предмет посуду. У тлумачному словнику зазначається, що 

der Löffel ‒ salopp, übertragen Ohr des Menschen "фамільярно, перен. вухо 

людини". Наведемо приклади: er spitzte die Löffel "він нагострив вуха"; du wirst 

gleich eins hinter die Löffel kriegen "ти отримаєш ляпаса"; schreib' dir das hinter die, 

deine Löffel! "напиши це собі за вухами" [328]. В українській мові не було 

зафіксовано метафоричного перенесення за цією субмоделлю, однак це 

найменування має в українській мові інше переносне значення (див. с. 166). В 

англійській мові було зафіксовано переносне значення "обличчя" для 

найменування раn "каструля" [332]. 

Метафоричне перенесення відбувається також на основі подібності за 

функцією: Німецьке найменування артефакту die Klappe "клапан" позначає у 

німецькій мові порожнину у нижній частині обличчя ‒ "рот": 2. salopp, derb Mund 

"фамільярно, грубо рот" [328]. Призначення клапану полягає у прикриванні 

отвору, через який проходить пар, газ тощо. Отже, це метафора за функційною 

подібністю. Наприклад: die Klappe aufreißen "відкрити рот", halt die Klappe!  

"закрий рота!" [328]. В англійській мові назви map "карта" та clock "годинник" 

використовуються на позначення "обличчя" людини [332].  

В англійській мові відсутні переосмислення за ознакою. Однак, такий тип 

перенесення спостерігаємо в українській та німецькій мовах. Переносне значення 

"голови" людини має українське найменування казан та аналогічна німецька назва 

der Kessel. Така транспозиція має жартівливий підтекст: Подумаєш, вдарив 

старого Галушку по голові.. Об його казан шаблі ламались, а не то що дрючок 

[311, Т. 4, с. 69]. В основі перенесення подібність артефакту з частиною тіла 

людини за властивістю "міцний".  

3. Субмодель "артефакт‒ група людей" 

Ця субмодель не є досить поширеною у зіставлюваних мовах, оскільки була 

зафіксована невелика кількість назв артефактів, що отримають своє переносне 

значення за цією схемою. Метафоричне переосмислення відбувається на основі 

подібності за формою та функцією. Так, німецьке найменування der Ring "кільце" 
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та англійська назва bunch "букет" застосовується на позначення "групи людей". Ці 

перенесення відбуваються за подібністю форми. В українській мові 

безаналоговості зафіксовано не було. За подібністю за функцією відбувається 

безаналогове перенесення лише в англійській мові: назва назва machine "машина" 

позначає "організацію людей" [332].  

За цією метафоричною моделлю українська номінація хата набула 

переносного значення "родина": 3. Родина, люди, які живуть, перебувають в 

одному такому приміщенні. [Диякон:] Усі ми здавна знаємо Прісціллу і можемо 

їй вірити на слово. [Парвус:] Але ж не жінка хаті голова, а чоловік, не їй його 

судити, не їй за його й ручити...; Бідолахи днями й ночами всею хатою сидять і 

роблять ложки.. по 10 крейцарів від копи; Хата мовчала. Клим у задумі слухав 

синову річ [311, Т. 11, с. 29]. Натомість українська номінація дім має еквівалентні 

переносні значення по відношенню до німецької назви das Haus та англійської 

house. У всіх досліджуваних мовах найменування позначає "сім’ю",  

"господарство": пор. укр. 3. Приміщення, люди, що в ньому живуть, та їх 

господарство; / /  Про сім'ю або людей, що живуть в одному приміщенні. Я йду, а 

може, саме у цю хвилину ввесь дім вже знає страшну новину ‒ і панна Анеля в 

істериці б'ється, читаючи лист: «Я вас кохав»; Не знали про його переконання і в 

домі Карташових, де він давав урок розбещеному синкові старого 

полковника [311, Т. 2, с. 306]; нім. a) alle Bewohner eines Hauses "всі жителі 

будинку"; das ganze Haus ist verreist "весь будинок роз’їхався"; das Haus war 

vollzählig erschienen  "будинок здавався повним"; b) Familie "сім’я"; der Herr 

des Hauses "господар родини"; jmdn. ins Haus (auf)nehmen"прийняти когось у 

будинок"; das Unglück traf mich und mein Haus "нещастя зустріло мене та мій 

будинок"; aus gutem Hause sein, stammen "бути, походити з хорошої родини" [328]; 

a) Gesamtheit von Personen, die sich in einer bestimmten Funktion in einem bestimmten 

Haus aufhalten, dort tätig sind "група людей, які знаходяться в певному будинку та 

виконують певні функції"; b) (gehoben) Familie "високий стиль сім’я" с) Haushalt, 

Wirtschaft, Hauswesen einer Familie "господарство родини" [330]; англ. 1.1 The 

people living in a house; a household "люди, які живуть у будинку; господарство"; 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Haus#Bedeutung2b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Haus#Bedeutung2b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Haus#Bedeutung2c
http://www.duden.de/rechtschreibung/Haus#Bedeutung2d
http://www.duden.de/rechtschreibung/Haus#Bedeutung2d
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make yourself scarce before you wake the whole house "втечи перш ніж ти розбудиш 

увесь будинок";  He picked up his cell phone to call her but thought that he would be 

waking up the whole house "він підняв свій мобільний телефон, щоб їй 

зателефонувати, але подумав, що розбудить увесь дім" [332]. Окрім цього, треба 

відмітити, що назва дім / нім. das Haus / англ. house позначає у всіх 

досліджуваних мовах "династію": пор. укр. 4. рідко. Монархи одного роду, що 

послідовно замінювали один одног;  Більшість європейських держав була зайнята 

питанням про долю іспанських володінь у зв'язку з очікуваною смертю 

престарілого і бездітного іспанського короля, який походив з австрійського дому 

Габсбургів; Он ‒ палац Зимовий. В нім Розміщався царський дім [311, Т. 2, с. 306]; 

нім. с) Dynastie "династія", Haus Habsburg "династія Габсбургів"; 

Haus Hohenzollern "династія Гогенцоллернів"; das 

Königliche Haus "королівська династія" [328]; англ. 9. often House A family line incl

uding ancestors and descendan, especially a royal or noble family "часто сімейна 

лінія, яка включає предків та потомків, особливо королівську або благородну 

родину";  the House of Orange "династія помаранчевих" [327]. Українська назва 

меблі отримала переносне значення "людей", що не заслуговують на увагу, але 

постійно присутні десь [311, Т. 4, с. 661].  

Отже, висновки Г.М. Скляревської про те, що перенесення "предмет ‒ 

людина" є продуктивнішою метафоричною моделлю, не підтвердилися у 

дисертаційній роботі, оскільки ця модель поступається місцем переосмисленню за 

схемою "артефакт ‒ абстракція". Можливо, такі результати можна пояснити тим, 

що у роботі розглядалися назви лише тих артефактів, що були зафіксовані як 

компоненти сталих виразів трьох мов. 

 

3.1.3. Метафорична модель "артефакт ‒ артефакт" 

 

Г.М. Скляревська розміщує лексику семантичної сфери "Предмет" у трьох 

розділах: 1) природні об’єкти; 2) предмети, створені людиною; 3) предмети, які є 

логічно виділеними людиною [182, с. 68]. На основі цієї класифікації у структурі 
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метафоричної моделі "артефакт ‒ артефакт" виділяємо дві субмоделі: "артефакт ‒ 

артефакт" та "артефакт ‒ натурфакт", де семантичний розвиток здійснюється за 

вектором "конкретне ‒ конкретне". 

1. Субмодель "артефакт ‒  артефакт" 

Під час дослідження зафіксовано, що у досліджуваних мовах 

спостерігаються як подібності між переносними значеннями, так і відмінності, що 

виявляються у безаналоговості метафор. За цією субмоделлю метафоричне 

переосмислення відбувається на основі подібності за формою, за функцією та за 

ознакою. 

Наведемо приклади метафоричного перенесення на основі подібності за 

формою. До цієї метафоричної субмоделі можна віднести безаналогове переносне 

значення німецького найменування der Kranz "вінок" ‒ "пиріг". Передумовою 

виникнення цієї транспозиції є подібність за формою пирога, який нагадує вінок: 

kranzförmiger Kuchen, Kranzkuchen "пиріг у формі вінка"; einen Kranz backen 

"пекти пиріг"; ein Stück Kranz "шматок пирога" [328]. Крім цього, українське 

найменування простирадло використовується на позначення "великого листа 

паперу" [311, Т, 8, с. 297], а англійська назва peg "кіл" набула переносного 

значення "підніжка на мотоциклі" [332] тощо. 

У ході дослідження було зафіксовано також метафоричне перенесення на 

основі подібності за функцією. Так, англійська номінація coffin "труна" 

характеризується нерівнозначністю переносного значення по відношенню до 

української та німецької мов. Так, найменування позначає "засіб пересування", 

причому з негативним відтінком: 1.1informal An old and unsafe aircraft or ship 

"неформально Старий та ненадійний літак чи корабель"; Protestors call the 

country's airplanes flying coffins "протестуючі називають літаки країни летючими 

трунами"; The increased use of aeroplanes in warfare led to such terms as Beauey, 

biscuit bomber, and flying coffin "більш широке використання літаків у бойових 

діях призвело до таких термінів як Биайе, бомбардувальник печер та летюча 

труна" [332]. Ми вважаємо. що переносне значення утворилося за допомогою 

метафоричної транспозиції. Ймовірно, труна виступає як засіб переміщення 
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покійника на той світ, що порівнюється з засобом пересування. Отже, це 

метафора за функційною подібністю. Також за функційним призначенням 

українське найменування замок набуло переносного значення "будинок" [311, 

Т. 3, с. 218], німецька назва der Putz "штукатурка" позначає "одяг" [328], а 

англійське найменування coop "клітка" ‒ "в’язницю"[332] тощо. 

Під час дослідження було встановлено, що метафоричне перенесення 

здійснюється також на основі подібності за ознакою. Так, англійська назва jug 

"глек" має безаналогове переносне значення "в’язниця" [332]. У цьому випадку 

артефакт jug, очевидно, порівнюється з prison "в’язниця" на основі своєї 

циліндричної форми, через яку важко щось дістати з дна предмета, так само як 

важко вибратися з в’язниці: A cylindrical container with a handle and a lip, used for 

holding and pouring liquids "циліндричний контейнер з ручкою та краєм, що 

використовується для утримання та розливання рідин" [332]; three months in the 

jug "три місяці у в’язниці" [307], If I wasn't put in the jug, they wanted to kill me 

"якби я не потрапив у в’язницю, вони захотіли б мене вбити"; Crenshaw has spent 

long enough in the jug…"Кренша провів дуже довго у в’язниці" [332]. 

У всіх досліджуваних мовах зафіксоване переносне значення "брудне 

приміщення" для найменування укр. хлів / нім. der Stall / англ. barn. 

Мотиваційною ознакою перенесення є "брудний", оскільки артефакт 

використовується для утримання свійської худоби чи тварин [311, Т, 11, с. 83]. 

Пор. укр. //  перен., розм. Брудне, неприбране, занедбане приміщення. [Степан:] 

Свахо, не комизься, іди в хату! [Настя:] Яка я тобі сваха? Щоб ти й доки світ 

сонця не діждав бачити мене у своїм хліві!.. [311, там само];  А ночували ми в 

таких хлівах, що в доброго хазяїна товарина в луччих живе [364]; Йди краще в 

лабораторію й наведи чистоту. Бо все там занехаяне, як у хліві. Прийде новий 

завідуючий, побачить цей свинюшник ‒ що він скаже? [401]; нім. salopp Raum, 

Wohnraum, Gebäude "фамільярно кімната, житло, будівля"; wir müssen 

den Stall mal gründlich ausmisten "ми повинні ретельно прибрати приміщення" 

[328]; англ. 1.2 A large and uninviting building "велика та неприваблива будівля"; I 

will never return to this barn of a restaurant, and would frankly rather eat roaches "я 
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ніколи не повернуся до цього сараю ресторану і я напевно буду істи рис"; He had 

a whole room of metal-working equipment, a room full of wood-working equipment, 

and this huge barn of a room for electronics " У нього була ціла кімната 

металообробного обладнання, кімната, повна деревообробного обладнання, і цей 

величезний сарай з приміщення для електроніки" [332]. Треба відзначити, що 

аналогічне переносне значення має у досліджуваних мовах найменування укр. 

свинарник / нім. der Schweinestall / англ. pigsty. В основу цієї метафори лягла таж 

сама мотиваційна ознака. Пор. укр. ‒ переможно говорить тато, так-так, друзі, 

баба, ну ви мене знаєте, я таких не пропускаю, що, кицю, говорю, що ти робиш у 

цьому свинарнику? [367]; нім. salopp, übertragen unordentlicher, schmutziger Raum 

"фамільярно, переносно недбале, брудне приміщення";in diesem Schweinestall kann 

man doch nicht arbeiten! "у цьому свинарнику не можна працювати" [328]; англ. 

1.1 A very dirty or untidy house or room "дуже брудна чи занедбана кімната"; Maybe 

she could move in with her brother, but remembering what a pigsty her brother's house 

is, she knew she'd be left to pick up after his mess " Можливо, вона могла б переїхати 

разом з братом, але, пам'ятаючи, який свинарник у її брата, вона знала, що їй 

доведеться забратися після невдач" [332]. Транспозиції отримають негативне 

забарвлення в усіх мовах, оскільки на їх основі позначаються брудні та неохайні 

приміщення. 

Аналогові переносні значення отримали також українська назва ганчірка та 

німецьке найменування der Lumpen  "жмутик", що застосовуються на позначення 

"одягу" [311, Т, 2, с. 27; 328]. В основу перенесення покладена подібність за 

ознакою"зношеність", оскільки ці артефакти, як правило, позначають стару 

тканину, переважно у зім’ятому вигляді, чим і характерний одяг, який довго 

носять. 

2. Субмодель "артефакт ‒  натурфакт" 

Як відомо, прадавня людина велике значення надавала небесним світилам. 

Це було пов’язано з намаганням налагодити стосунки з навколишніми явищами в 

боротьбі за існування. Сонце було головним двигуном і джерелом усього життя 

на землі, яке давало тепло і світло. В усіх народів сонце виступає об’єктом 
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обожнення. За різними пам’ятками сонце для українців займало найважливіше 

місце, внаслідок чого отримало ім’я Сварога або Дажбога. Місяць же вважали 

Божим оком [387, c. 129 ‒ 142]. На нашу думку, на основі давніх вірувань людей 

утворилися метафоричні перенесення за субмоделлю "артефакт ‒ натурфакт". 

Однак ця субмодель є малопоширеною. Лише по одній назві артефакту в 

українській та німецькій мовах отримали переносне значення за цією 

субмоделлю.  

У ході дослідження зафіксоване переносне значення "місяць" для 

української назви серп. Мотиваційною ознакою транспозиції є подібність за 

дугоподібною формою небесного тіла. У тлумачному словнику вказується, що 

артефакт позначає: // Місяць у початковій або кінцевій фазі, коли із Землі видно 

лише частину його освітленого Сонцем диска; В густій блакиті мліють вишняки, 

Сріблястий серп спустивсь На обрис хати; Блиснув на небі серп; В центрі 

глибокого темно-синього неба плив тонкий сріблястий серп місяця  [311, Т. 9, 

с. 139]. Таке ж переносне значення має аналогічне німецьке найменування die 

Sichel: die schmale, scharfe, klare, weiße, Sichel am nächtlichen Himmel "вузький, 

чіткий, ясний, білий місяць на нічному небі"; die silberne Sichel am nächtlichen 

Himmel "сріблий місяць на нічному небі" [328]. Треба зазначити, що це значення 

використовується у німецькій мові переважно у високому стилі. В англійській 

мові не було зафіксовано рівнозначного метафоричного перенесення, однак назва 

sickle застосовується на позначення небесного тіла у складі словосполучення a 

sickle moon "серп місяця": It took her two years to ask him out but a sickle moon and a 

small drop of ‘friendship’ helped [332]. 

Отже, за цією метафоричною моделлю переносне значення отримало лише 

одне найменування, спільне для двох мов.  

 

3.1.4.Метафорична модель "артефакт‒ геометричні фігури" 

 

На нашу думку, ця метафорична модель є необхідною у ході виявлення 

метафоричних перенесень, оскільки за такою моделлю були утворені метафоричні 
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транспозиції у мовах на основі подібності за формою. Семантичний розвиток 

лексем на позначення артефактів відбувається за цією моделлю за вектором 

"конкретне ‒ ритуалізоване". 

Серед переносних значень, що позначають геометричні фігури зафіксовано 

компонент коло. Заслуговує на увагу те, що коло є важливим символом, до того ж, 

як вказано у «Енциклопедії символів» Дж. Купера, коло ‒ це універсальний 

символ [300, с. 158]. У словнику символів української культури зазначається, що 

"коло ‒ символ сонця, неба, символ повернення від множинності до одиничності, 

символ нескінченності, вічності, довершеності, досконалості, внутрішньої 

єдності" [300, с. 166]. На нашу думку, коло можна вважати символом-архетипом, 

адже він однаковою мірою сприймається усіма культурами до сьогодні. За 

К.Г. Юнгом, архетипи ‒ це образи, що виникають під впливом успадкованого 

колективного несвідомого. Архетип є колективним явищем, що притаманне цілим 

народам та епохам. Психолог вважав, що архетипні образи переважно 

трапляються в культурі у вигляді символів. Важливим є те, що символи, 

характерні для різних культур, зазвичай дуже схожі між собою, оскільки належать 

до спільних для усього людства архетипів [230].  

Переносне значення "коло" є актуальним для аналогової номінації укр. вінок 

/ нім. der Kranz / англ. wreath. В основі метафоричного перенесення лежить 

подібність за формою, оскільки артефакт представляє те, що схоже на коло 

"квіти, листя, гілки і т. ін., сплетені в коло" [311, Т, 1, с. 677]. Пор. укр. 

2. перен. Коло, яке утворюють певні предмети; А ось і двір на горбі, окружений 

вінком високих ясенів; А ген далі,.. понад краями округлого ставу, тихо завмер у 

місячному сяйві зачарований вінок сріблястих верб [311, там само]; нім. 

gehoben Kreis, Gruppe "високий коло, група"; ein Kranz von Bergen umgibt den See 

"вінок гір оточує озеро"; ein Kranz von Sagen rankt sich um diese Burg "цей замок 

оточує вінок легенд";ein Kranz junger Mädchen "вінок молодих дівчаток" [328]; в 

англ. 2. any circular or spiral band or formation " будь-яка кругова або спіральна 

смуга або формація" [327]; Twenty-nine golden petals are attached to a leather strip, 
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representing a wreath" Двадцять дев'ять золотих пелюсток прикріплені до шкіряної 

смуги, що представляє вінок" [332]. 

Переносне значення "коло" мають ще українська назва перстень та німецькі 

найменування der Ball "м’яч" та der Ring "каблучка". В основі усіх зазначених 

метафоричних транпозицій лежить мотиваційна ознака "округлість". Отже, це 

перенесення за подібністю форми. В англійській мові безаналогового 

найменування, що має це переносне значення, зафіксовано не було. 

  

3.2.  Метонімічне моделювання назв артефактів  

 

Метонімічне моделювання є також поширеним явищем у сучасних процесах 

розвитку переносних значень. У ході дослідження було виявлено, що набуття 

назвами артефактів переносних значень відбувається у досліджуваних мовах 

також за допомогою певних метонімічних моделей. Для більш ефективного 

представлення моделей метонімічних переносів назв артефактів необхідним є 

об'єднання декількох класифікацій, що були розроблені до цього. Для проведення 

дослідження були виділені такі моделі метонімічних переносів: "частина ‒  ціле", 

"причина ‒ наслідок", "вмістилище ‒ його зміст". Треба відзначити, що модель 

"частина ‒ ціле" є синекдохічною. У теоретичній частині наукової роботи ми 

зазначили, що синекдоху розглядаємо як різновид метонімії. Дослідження дає 

змогу встановити подібності та відмінності трансформацій українських, 

німецьких та англійських назв артефактів, що відбулись на основі метонімічного 

перенесення. 

Звертаємо увагу на те, що у цьому підрозділі, так само як і у попередньому, 

досліджуються метафоричні та метонімічні транспозиції лише тих лексем на 

позначення артефактів, які було зафіксовано компонентами фразеологізмів трьох 

мов. Наявність в якості компонента фразеологізму найменування того чи того 

артефакту слугувало  критерієм  відбору аналізованих лексем. Зауважимо, що 

багато цікавих переносних значень лексем, які не є складовою фразем, не були 

розглянуті в ході дослідження, що створює перспективи для подальших розвідок. 
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Наведемо приклад. Цікаве переносне значення з історичною мотивацією має у 

всіх досліджуваних мовах найменування артефакту укр. тіара / нім. die Tiara / 

англ. tiara. Ці найменування на позначення аналогічного головного убору в 

українській, німецькій та англійській мовах на лексичному рівні позначають 

"вищу владу", "високе становище" та "владу Папи Римського": пор. укр. 

1. Головний убір стародавніх східних царів, жерців, який був символом вищої 

влади, високого становища; //  перен. Символ папської влади [311,Т, 10, с. 136]; 

нім. 1. (heute nicht mehr getragene) hohe, aus drei übereinandergesetzten Kronen 

bestehende Kopfbedeckung des Papstes als Zeichen seiner weltlichen Macht "(сьогодні 

більше не носять) високий триярусний головний убір папи Римського як знак його 

всесвітньої влади" [330]; англ. The Domenican prelate had reluctantly accepted the 

papal tiara in 1724, leaving with great regret his bishopric in Benevento 

"домініканський прелат неохоче прийняв папську владу у 1724 році, залишивши, 

на превеликий жаль своє єпископство у Беневенто" [332]. Треба відзначити. що у 

словнику символів Дж. Трессидера зазначається, що тіара як головний убір Папи 

Римського символізує три рівня папських повноважень: духовну владу у світі, 

тимчасову владу у Римі та панування над усіма християнськими правителями. 

Головний убір вказує на те, що Папа ‒ отець Церкви, земний правитель та 

намісник Христа [312]. Незважаючи на те, що назва артефакту отримує переносне 

значення на лексичному рівні в усіх досліджуваних мовах, під час суцільної 

вибірки не було зафіксовано жодного сталого сполучення з цим найменуванням, 

що може бути передумовою подальших лінгвістичних розвідок. Деякі метонімічні 

транспозиції розглянемо у наступних параграфах.  

 

3.2.1.Метонімічна модель "частина ‒ ціле" 

 

Ця модель є найбільш поширеною серед інших метонімічних моделей, яка 

ґрунтується на партитивних відношеннях. Розглянемо випадки безаналоговості 

переносного значення та наведемо приклади аналогового переосмислення. 
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Переносне значення у досліджуваних мовах має найменування укр. трон / 

нім. der Thron / англ. throne. В українській, німецькій та англійській мовах ця 

назва також позначає "владу". Такий компонент значення утворений за 

допомогою метонімічної транспозиції та виявляється у мовах як складова 

денотативного значення: пор. укр. влада монарха, монархічне правління [311, Т. 

10, с. 282]; нім. monarchische Herrschaft, Regierung "монархічне правління, 

керівництво" [330], англ. used to signify sovereign power "використовується, щоб 

показати суверенну силу" [332]. Наприклад: Так-от, Орисю, він разом з 

ключником впевнився, що я нащадок вельможного роду Корецьких, котрі стояли 

близько трону; [Таня:] Все на світі минавг підуть марно царства й панства, 

трони й корони, а любов щира останеться навіки; Хто може скласти ціну 

маленькій листівці, яка хитає царський трон? [311, Т.10, с. 282]; ein ... Reaktionär, 

der die Vernunft von ihrem Throne stieß "реакціонер, який зіштовхнувся з і здоровим 

глуздом своєї влади" [328]; They are the powers around the throne, and often they 

know their own importance "Вони є силами навколо влади, і часто вони знають 

власну важливість" [ 332]. 

Ще одне переносне значення ‒ "влада" має номінація артефакту укр. корона 

/ нім. die Krone / англ. crown, що зафіксоване на лексичному рівні: пор. укр. 

1. Металевий з коштовними прикрасами вінець, що його носять на голові 

монархи як символ влади, 2. перен. Влада монарха [311, Т. 4, с. 297]; нім. von einem 

Herrscher als Zeichen der Macht und Würde auf dem Kopf getragener gezackter, oft 

reich verzierter, breiter Reif aus kostbarem Metall, meist Gold "зубчаста, часто з 

орнаментами широка діадема з дорогого металу, здебільшого золота, яку носить 

правитель як ознаку влади та гідності" [328]; англ. 1. An ornamental circlet or head 

covering, often made of precious metal set with jewels and worn as a symbol of 

sovereignty "орнаментальне кільце або покриття для голови, часто виготовляється 

з дорогоцінного металу, встановленого дорогоцінними каменями і носяться як 

символ суверенітету"; 2. often Crown a. The power, position, or empire of a monarch 

or of a state governed by constitutional  monarchy "часто Корона а. сила, позиція або 

влада монарха або держави, керованої конституційною монархією" [327]. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Thron#Bedeutung1b
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Наведемо приклади: Шотландське лицарство усе перейшло Служити в 

англійському війську, Пішло боронити мечем і щитом Корону і владу англійську; 

В Петрограді скинули вседержавну корону  [311, Т. 4, с. 297];  нім. die Krone des 

Königs "влада короля" [328]; англ. He was an imposing figure, and for all that he 

wore no crown or sign of office, one could not have mistaken his rank, nor his authority 

"Він був вражаючою фігурою, і за все, що він не носив корону чи знака служби, 

не можна було помилитися його рангу чи його авторитету" [332]. 

Заслуговує на увагу найменування артефакту укр. дах / нім. das Dach / англ. 

roof. В усіх трьох мовах ця назва також використовується на позначення "житла": 

пор. укр. 2. перен. Домівка, житло [311, Т. 2, с. 214], нім. 

2. umgangssprachlich, übertragen Haus "будинок" [328], англ. 1.2 Used to signify a 

house or other building, especially in the context of hospitality or shelter 

"Використовується на позначення будинку або іншої будівлі, особливо в 

контексті гостинності або притулку" [332]. Дах ‒ це верхня частина будь-якої 

будівлі, тому, у цьому випадку є частиною домівки. Отже, це перенесення за 

моделлю "частина ‒ ціле". Наприклад: укр. Не крився пилом темний шлях, .. Як 

кидав я мій рідний дах; Чого, чого я в тих літах Не витерпів! Спершу важкая 

Борня за хліб, за цент, за дах, За те, що з кождим днем тікає ; Під одним дахом з 

ким — в одному приміщенні, — Не хочу жити під одним дахом з чортякою! Ще, 

борони боже, на суд потягнуть!..[ 311, Т. 2, с. 214]; нім. kein Dach haben "не мати 

житла"; mit jmdm. unter einem Dach leben, wohnen, hausen "проживати з кимось в 

одній домівці"; Macheath schien immerhin das weitere Verbleiben seiner Frau unter 

dem elterlichen Dach hinnehmen zu wollen " Зрештою, Махет, здавалося, хотів би 

прийняти наступне проживання своєї дружини у домівці своїх батьків" [328]; 

англ. He sometimes shared a roof with other wanderers "він іноді розділяв домівку з 

іншими подорожуючими", So much so that many people did not even have a roof over 

their heads "настільки багато, що багато людей навіть не мали житла", All they can 

offer is a roof for the night,.. "все, щзо вони можуть запропонувати ‒ це житло на 

ніч" [332]. 
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Вагоме місце в українській, німецькій та англійській етнокультурах займає 

національна символіка, до якої відноситься такий артефакт як прапор. У cловнику 

символів культури України зазначається, що цей предмет наділений багатою 

символікою: "Прапор (знамено, стяг)‒ символ влади ватажка групи (на зорі 

людської цивілізації), завоювання, перемоги, місця збору й згуртування сил у 

битвах; символ знатних родів, окремих лідерів, виробничих гільдій, міст, 

релігійних утворень (середні віки); символ патріотизму, підняття й підтримки 

військового духу; найчастіше використовується як символ держави" [294]. У 

німецькомовних джерелах прапор ‒  Symbol des Geistes, denn sie wird vom Wind 

bewegt…Zeichen der göttlichen Macht und Unbezwingbarkeit. Selbst noch im 

Christentum trägt das Lamm Gottes die Fahne als Symbol der Auferstehung "символ 

духу, оскільки вітер спричиняє його рух. символ божественної сили та 

неприступності. Навіть у християнстві агнець божий несе прапор як символ 

воскресіння" [340]. У словнику символів Дж. Трессидера  прапор ‒ originally an 

emblem of god or a ruler borne into battle as a sacred symbol of supremacy 

"насамперед емблема Бога або правителя, яку несли на битву як священний 

символ верховної влади" [342]. Як бачимо, артефакт має значне символічне 

наповнення. Треба відзначити, що в усіх досліджуваних мовах найменування 

артефакту укр. прапор / нім. die Fahne / англ. flag позначає "державу", "націю", 

"суверенітет": пор. укр. 1. Полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, 

часто з певним зображенням, прикріплене до держална чи шнура; є офіційною 

емблемою держави, символом її суверенітету; Державний прапор Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік складається з червоного полотнища, з 

зображенням у його верхньому кутку, коло древка, золотих серпа і молота, і над 

ними червоної п'ятикутної зірки, обрамленої золотою каймою; Під звуки маршу 

до залу вноситься прапор двічі орденоносної Української Радянської 

Соціалістичної Республіки [311, Т. 7, с. 516]; нім. Kennzeichen, Symbol für eine 

Nation, einen Staat "знак, символ для нації, держави"; die englische, russische Fahne 

"англійська, російська держава"; die Fahne Schwarzrotgold "нація чорно-красно-

золотих" [328]; англ. 1….is used as a symbol (as of a nation)  "використовується як 
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символ (нації)" [336]; 2. National or other allegiance, as symbolized by a flag 

"національна або інша прихильність, яку символізує прапор"; ships of the same flag 

"кораблі одного прапору" [327]. Треба відзначити, що найменування артефакту 

має ще переносне значення "ідея", однак воно характерне лише для української та 

німецької мови: пор. укр. 2. чого і без додатка, перен. Керівна ідея, гасло, 

программа; ‒ Несімо прапор справи нашої в дужих руках, а будьмо 

консеквентними, не відділяймо слова від діла...; Умер Ілліч, умер Дзержинський, 

багато вмерло... Але ми усе вперед у морі тьми несем їх прапор, їх ідеї, й 

комуністичною зорею уже жевріє далина, така прекрасна і ясна [311, Т, 7, 

с. 516]; нім. b) Kennzeichen, Symbol für eine Idee "знак, символ ідеї"; die Fahne der 

Wahrheit, Menschlichkeit, Brüderlichkeit entfalten "розвинути ідею правди, 

гуманності, братства"; die Fahne der Freiheit erheben "підняти гасло свободи"; 

die Fahne des Freiheitskampfes, der Revolution aufrichten "підняти прапор боротьби 

за свободу, революції" [328]. 

В українській мові безаналогове переносне значення має лексема булава, що 

використовується на позначення "влади" [311, Т.1, с.253]. Метафоричне 

перенесення мотивується тим, що зазначений артефакт застосовувався раніше у 

ролі військової зброї та наділяв власника неабиякою владою: До нього лише зрідка 

доходили чутки, що його батько, великий войовник Гнур, і досі живий-здоровий і 

так само міцно тримає в руках булаву влади, незважаючи на поважний вік [348]; 

А також зачіпало інтереси більшості присутніх тут старшин, бо хто ж із них 

не мріяв побувати коли–небудь кошовим, потримати в руках булаву, що давала 

необмежену владу над багатотисячним військом? [379].  

Треба звернути увагу, що українське найменування артефакту на 

позначення "м’якого стільця"‒ крісло має схоже переносне значення‒ "посада". 

Однак, ця номінація позначає більш високу посаду чи службове місце. Це 

пов’язано з наявністю у значенні слова сем на позначення елементів комфорту:  

"зручна спинка", "з бильцями", "м’який": Крісло ‒  1. Різновид широкого, 

переважно м'якого стільця, з бильцями та зручною спинкою; фотель; 4. з 

означ., перен. Про високу адміністративну посаду. Ніхто сторонній не сказав би, 
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що людина ця.. чекає міністерського крісла; ‒ Чим ви гарантовані, що коли-

небудь не вирине десь отака потвора та не засяде в президентське крісло, як 

засів свого часу Гітлер? ‒ Не вийде, ‒ категорично заперечив Черниш. ‒ Народи 

порозумнішали [311, Т. 4, с. 358]. Отже, назви стілець та крісло відзначаються 

схожістю переносних значень. Різниця полягає у тому, що для найменування 

крісло характерна певна розкіш. Цікавим є той факт, що у англійській мові таке 

переносне значення не зафіксовано для аналогічного найменування armchair. 

Натомість у німецькій мові назва der Sessel має рівнозначне значення: daß er sein 

Augenmerk ... auf den Sessel des alten Bürgermeisters Doktor Oeverdieck gerichtet 

halte "він привернув його увагу…попрямував до службового місця старого мера, 

доктору Овердіку" [328]. 

Треба відзначити, що в українській мові найменування стіна має 

безаналогове переносне значення "будинок", оскільки артефакт є частиною 

певного приміщення чи будинку. Одним з ЛСВ значення номінації є / /  тільки 

мн., з означ., перен. Про який-небудь будинок, приміщення, установу, навчальний 

заклад і т. ін., де щось відбувається, здійснюється тощо [311, Т. 9, с. 715]. Як 

бачимо, цей компонент значення актуалізується лише у формі множини. наведемо 

приклади: Вона рвалась із шкільних стін на волю, на службу «народові»; Розмова 

має схильність перейти до стін директорського кабіне; Між покоління молодого 

У стінах бурси я зростав, Ніхто мене не доглядав [311, там само]. 

Англійська лексема hat "капелюх"  позначає "посаду", "роль", "значення". 

Про це свідчать зафіксовані у тлумачних словниках ЛСВ значення: 1.1. Used to 

refer to a particular role or occupation of someone who has more than one 

"використовується, щоб позначити певну роль чи заняття кимось"; wearing her 

scientific hat she is director of a pharmacology research group [332]; 2.а. A head 

covering of distinctive color and shape worn as a symbol of office "головний убір 

певного кольору та форми, який носять як символ влади"; 

b. The office symbolized by the wearing of such a head covering "носіння такого голов

ного убору символізує посаду". 3. A role or office symbolized by or as if by the 

wearing of different hats: wears two hats‒one as parent and one ascorporate executive 
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"носіння різних капелюхів символізує роль (значення) або посаду: має дві ролі ‒ 

одну у якості батька / матері, іншу у якості корпоративного виконуючого 

директора" [327]. Отже, переносне значення назви артефакту утворене за 

допомогою метонімічного перенесення за моделлю "частина ‒ ціле". 

Українська назва поріг позначає "оселю". Механізмом такої трансформації є 

метонімічне перенесення за моделлю "частина ‒ ціле", оскільки номінація 

використовується на позначення "місця біля дверей в хаті" [311, Т. 7, с. 259]. 

Одним з ЛСВ значення найменування є:  / /  з означ., перен. Рідна домівка, оселя. 

Наведемо приклади: ‒ Прощайте, рідні пороги, де походжали мої ноги!; ‒ Я дуже 

радий, що познайомився з вами. Гадаю, ви не відмовитесь завітати й до мого 

порога [311, там само]. Треба відмітити, що це переносне значення є 

безаналоговим по відношенню до німецької та англійської мови, однак отримує 

зазначене переносне значення у фразеологічних одиницях (див. с. 82). 

Безаналогове переносне значення "підприємство" має в німецькій мові назва 

der Laden "магазин": salopp, übertragen Unternehmen, Betrieb "фамільярно, перен. 

підприємство, фірма" [328]. Ця транспозиція утворилась на основі того, що 

переважно магазин є частиною певного підприємства.Наприклад: wenn er nicht da 

ist, stockt der ganze Laden, steht der ganze Laden still " якщо його там не буде, усе 

підприємство зникне, усе підприємство закриється"; er hat wieder Schwung in 

den Laden gebracht " він знову приніс імпульс у підприємство"; wenn wir das nicht 

schaffen, können wir den Laden zumachen " якщо ми цього не зробимо, ми зможемо 

закрити підприємство"; der Laden klappt "підприємство працює"; ich kenne doch 

den Laden "я ж знаю підприємство" [Там само]. В українській та англійській мовах 

такого перенесення не було виявлено. 

У "Словнику української мови" зазначається, що одним з ЛСВ номінації 

зброя є "символ військової справи" [311, Т, 3, с. 452]: він такий хисткий / він 

молоденький, ніжний‒ не до зброї, /до ліри, до кітари він удався, / до весняних 

пісень… Ох, що ж ті руки… [399];  Бійці обступили своїх братів по зброї.‒ Куди? 

Звідки?‒ На Братиславу, з Праги!(О. Гончар); Я взявся за ручку дверей, що вели в 

кімнату бойової слави. Мої земляки, побратими по зброї, між собою називали її 
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по-різному (О. Шугай) [311, там само]. Можна констатувати, що найменування 

має переносне значення "військової справи", яке утворилося за допомогою 

метонімічної транспозиції, оскільки зброя є важливим елементом під час ведення 

війни. В інших досліджуваних мовах це найменування не має переносного 

значення. 

Слід зазначити, що німецька назва das Zepter "скіпетр" та її англійський 

еквівалент sceptre позначає "владу". Це засвідчує тлумачення найменування 

артефакту: нім. Stab als Zeichen der Würde und Macht eines Herrschers "палиця як 

знак титулу чи влади  правителя " [330]; англ. an ornamented staff carried by rulers 

on ceremonial occasions as a symbol of sovereignty "декоративна палиця. яку 

використовують привителі на урочистих подіях як символ суверенітету" [332]. 

Наведемо приклади: Unter seinem Zepter muß die Todeskrankheit der Völker 

beginnen, muß die Geburt der Menschheit beginnen! "Під його владою повинна була 

розпочатися смертельне захворювання народу, розпочатися народження 

людяності" [449, с. 573]; Aber das soziale Zepter hielten sie in der Hand "Але 

соціальну владу вони тримали у руці" [414, с. 200];  As an act of humility, before a 

mass to which she had invited the poor, she gave the royal scepter to the most indigent 

and had the royal crown placed on his head "Як акту смиренності, перед тією масою, 

до якої вона запросила бідних, вона подарувала королівський скіпетр найбіднішій 

і мала на голові королівську корону" [332]. Варто визначити, що українська назва 

скіпетр не позначає владу на лексичному рівні. Артефактом позначають 

…палицю, що є символом, знаком царської влади:  Коли з рук князя Володимира 

Великого випав державний скіпетр, на зміну батькові став його син ‒ Ярослав 

[311, Т. 9, с. 270]. 

За цією метонімічною моделлю українська назва храм набула переносного 

значення "чогось шанобливого". Метонімія є безаналоговою щодо німецького 

найменування. За тлумачним словником української мови храм ‒  це: 

3. перен. Місце, яке викликає почуття глибокої пошани; ‒ Я бачив прекрасний, 

невиданий город. Все, що люди створили в архітектурі, шедеври давні, сучасні й 

прийдешні, краса і вигода, храм, достойний людини ; ‒ Заздриш? ‒ здивувався 
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Олег. ‒ А чому? ‒ Ну, як же! Ідеш працювати на Дніпрельстан ‒ в заповідник і 

храм сучасної енергетики [311, Т. 11, с. 136]. Слід зазначити, що в англійській 

мові назва артефакту позначає: 1.4 A thing regarded as holy or likened to a temple, 

especially a person's body "річ, яка вважається святою або уподібнюється храму, 

особливо людське тіло". Наведемо приклади: My body is a temple and a gift, and I 

need to treat it with respect "моє тіло‒ мій храм та дар і я повинен відноситися до 

нього з повагою"; He treats his body like a temple "він відноситься до свого тіла як 

до храму" [332]. 

В англійській мові номінація артефакту garland "вінок" має переносне 

значення "нагорода". Це метонімічне перенесення утворилося внаслідок давнього 

звичаю увінчання, яке було особливо поширеним у Давньому Римі та Давній 

Греції. У Греції, наприклад, вінком нагороджували переможців [294, с. 128]. Такі 

вінки символізували перемогу та славу. А ось вінки римських солдат були 

емблемою їх військової гідності [304, с. 414]. Вінок був нагородою для тих, хто 

відзначився на війні та служив символом службової відзнаки [294, с. 127]. 

Римський полководець, який на знак перемоги отримував право на тріумфальний 

в’їзд у Рим, з гордістю одягав лавровий вінок [304, с. 416]. У тлумачному 

словнику англійської мови зазначається, що одним з ЛСВ значення є 2. A mark of 

honor or tribute; an accolade "знак честі або данини, нагорода" [327]. Наведемо 

приклади: Congratulating her in their own personal way were the children who 

honoured her with hand-made garlands  "особисто поздоровляли її діти, які 

шанували її самостійно зробленими вінками"; They also participated in the special 

prayers conducted for the visitors, who were also honoured with garlands and given 

"prasadam"  "також вони брали участь у спеціальних молитвах, які проводили для 

відвідувачів, які також були удостоєні вінків і отримали "прасад" [332]. 

Безаналогове переносне значення має в німецькій мові назва das Blatt 

"лист". Ця назва має два ЛСВ значення. Перший позначає листя дерев, другий ‒ 

шматок паперу. Переносне значення отримав другий ЛСВ значення 

найменування. Так, у розмовній мові шматок паперу використовується на 

позначення "газети": umgangssprachlich Zeitung "розмовний стиль газета" [328]. У 
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цьому випадку шматок паперу є частиною газети. Отже, це різновид метонімічної 

транспозиції ‒ синекдоха. Наприклад: ein bekanntes, bedeutendes, interessantes, 

seriöses, liberales Blatt "відома, важлива, цікава, серйозна, ліберальна газета"; das 

meistgelesene Blatt der Hauptstadt "найбільш популярна газета"; ein Blatt für 

amtliche Mitteilungen "газета для офіційних повідомлень"; die deutschen, 

auswärtigen Blätter schreiben, berichten, melden "німецькі іногородні газети 

пишуть, повідомляють, сповіщають"; das Blatt ist eingegangen "газета більше не 

публікується"; ein Blatt drucken, abonnieren "друкувати газету, підписатися на неї"; 

das Blatt lesen, studieren "читати, вивчати газету"; einen Blick ins Blatt werfen 

"кинути погляд у газету"; eine Notiz ins Blatt geben "додати нотатку у газуту" [Там 

само]. В українській та англійській мовах такого переносного значення не було 

виявлено. 

Найменування укр. маска / нім. die Maske / англ. mask має переносне 

значення "людини", яке утворене за допомогою метонімічної транспозиції. Маска 

є важливим доповненням до костюму на маскараді, а отже, стає частиною самої 

людини: пор. укр. про людину у маскарадному костюмі [311, Т. 4, с. 637], англ. 

а person wearing a mask "людина у масці" [327], maskierte, verkleidete Person 
"замаскована, перевдягнута людина" [330]. Наприклад: укр.  Було багато масок, 

штук 200 (китайці, рицарі, араби, човен з рибаками..); В зал увіходить пан Фінке, 

за яким слідує юрба масок, вдягнених зразками його продукції ‒ шоколад в 

плитках, а також різноманітні шоколадні фігурки [311, там само]; нім. sie war 

eine der schönsten Masken des Abends, Festes "вона була однією з найгарніших 

масок вечора, свята", mehrere Masken führten einen Tanz auf "більшість масок 

ставили танець", auf dem Ball konnte man viele interessante Masken sehen "на балу 

можна було побачити багато масок" [328]; англ. The mask appeared in front of him 

"перед ним з'явилась маска" [332]. 

На основі цієї метонімічної моделі українська номінація шабля та 

відповідне англійське найменування sabre позначають "воїна". Це пов’язано з 

тим, що артефакт використовувався у функції холодної кавалерійської зброї. Пор. 

укр. 2. перен. Один боєць-кавалерист (при вказуванні на кількість бійців); На 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Maske#Bedeutung1b
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подив своїм штабним, Врангель тут же наказав всю кінноту Барбовича ‒ п'ять 

тисяч шабель ‒ негайно зняти з-під Олександрівська і кинути на Каховку; З цього 

будиночка ревкомівці стріляли по махновцях, а потім билися в степу до 

останньої шаблі [311, Т. 11, с. 395];  англ. 1.1historical A cavalry soldier and horse 

"історично кавалерійський солдат чи кінь"; On February 27th Sheridan, with two 

divisions of cavalry, ten thousand sabers, moved up the Valley to Staunton "27 лютого 

Шеридан, з двома дивізіями кавалерії, десятьма тисячами воїнами, піднявся на 

долину до Стонтона" [332].  

В англійській мові за цією моделлю утворено найбільше переносних 

значень. Так, найменування gun "пістолет" використовується на позначення 

"бойця": One who is armed with or skilled in the use of a gun "той, хто озброєний чи 

вміє використовувати зброю" [327]; назва spear "спис" має переносне значення 

"солдат": 3. A soldier armed with a spear "солдат, озброєний списом" [Там само]; 

лексема shield "щит" позначає "людину": a person or thing providing protection 

"людина чи річ, що забезпечує захист" [332]. 

Українські номінації на позначення предметів одягу штани та спідниця 

мають переносні значення. Так, перше найменування використовується на 

позначення "чоловіка", а друге ‒ "жінки". Обидва компоненти значення 

зафіксовані у тлумачному словнику на лексичному рівні: пор. штани ‒  

//  перен., розм. Особа чоловічої статі; [Степан:] Що ти глузуєш? Що ти з мене 

дурника робиш? [Прокіп:] Чому, ти сам сказав, що тепер спідниця штанам ходу 

не дає. Тому й кричу ‒ геть бабів [311, Т. 11, с. 534]; спідниця ‒  

2. перен., розм. Жінка як представник своєї статі. [Степан:] Ти подумай, почали 

приходити додому люди, що, як і я, побували.. навіть у самому Берліні, у всіх 

столицях закордонних, були під командою знаменитих генералів, а вдома що, хто 

начальство? Хто командує? Спідниця; ‒ Згублять тебе, Карпе, спідниці. Не 

ганяйся за ними вельми, колись підковзнешся, впадеш і вже не зведешся; ‒ А ми 

вже думали ‒ не прийдеш, проміняєш товариство на якусь спідницю... [311, Т. 9, 

с. 523]. Переносне значення виникло внаслідок того, особа якої статі носить 
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зазначений вид одягу. Перша українська транспозиція є безаналоговою, друга 

була зафіксована у англійській мові, де skirt позначає "особу жіночої статі". 

Безаналоговістю переносного значення характерна і німецька назва der 

Schlitten "сани", що позначає "засіб пересування": salopp Auto, auch Motorrad, 

Fahrrad "фамільярно автомобіль, також мотоцикл, велосипед" [328]. Наприклад: 

er fährt einen tollen, alten Schlitten "він їздить на чудовому, старому автомобілі" 

[330]. Як бачимо, вторинне найменування має фамільярний, знижений 

стилістично характер, що вказує на пейоративний конотативнй характер 

транспозиції. 

Проведене дослідження показало, що назви артефактів отримають своє 

переносне значення переважно за метонімічною моделлю "частина ‒ ціле" у всіх 

досліджуваних мовах. У мовознавчій науці ця модель є однією з 

найпоширеніших, що підтверджують отримані дані. Ми вважаємо, що причини 

таких результатів мають психофізіологічне підґрунтя. Для людської свідомості 

характерно пізнавати  дійсність у напрямку від конкретного до загального. Тут ми 

погоджуємось з думкою О.О. Тараненка, що вужче може позначати щось ширше 

[314, с. 605], що й спостерігаємо у випадку з цією моделлю. Осягнення цілого 

через частину виступає  важливим способом пізнання дійсності, відбиваючи  

когнітивно зумовлені способи номінації.  

 

3.2.2.Метонімічна модель "причина ‒ наслідок" 

 

Ця метонімічна модель ґрунтується на каузативних відношеннях та є 

малопродуктивною в усіх мовах. 

У всіх досліджуваних мовах номінація артефакту укр. колесо / нім. das Rad / 

англ. wheel позначає "зміни". Пор. укр. 4. перен. Про зміну життєвих подій, 

фактів і т. ін. Зрана до ночі гуде колесо темних турбот; ‒ Як добре, ..що вони 

[артисти] не потрапили під жорстоке колесо війни, що вони живі і здорові; 

Коли ж настав час сівби, Іван Юхимович спершу розгубився. Колесо закрутилося 

так швидко, без будь-яких зусиль з його боку, що він у перші дні відчував себе 
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зайвим [311, Т. 4, с. 219]; нім. gehoben Sinnbild des Veränderlichen, Beweglichen 

"високий символ змін, руху"; das Rad des Schicksals, Lebens, der Zeit "колесо долі, 

життя, часу"; das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen "колесо історії не 

можна повернути назад" [328]; англ. 1.2. Used in reference to the cycle of a specified 

condition or set of events "використовується щодо циклу певного стану або хід 

подій"; It should not be broken on the wheel of social, racial or other engineering " Це 

не повинно руйнуватися на колесі соціальної, расової або іншої техніки" [332]. 

За такою метонімічною моделлю безаналогового переносного значення 

набула німецька назва die Fackel "факел", що позначає "руйнування". У цьому 

випадку артефакт є тим засобом, який може привести до тотального руйнування. 

Взаємодію з вогнем веде до знищення:  Sinnbild des Zerstörenden "символ 

руйнування"; Die fluchbeladne Fackel dieses Kriegs "прокляте нищення цієї війни"; 

Napoleon, der ... die letzte Fackel der Revolution über Europa getragen 

hat "Наполеон, який … ніс останній факел революції по Європі" [328]. 

В українській мові також зафіксовано нерівнозначне переносне значення. 

Так, найменування петля позначає "тяжке становище" або "смерть". На наш 

погляд метонімічна транспозиція утворилась унаслідок того, що, якщо людина 

або будь-яка інша жива істота потрапляє у петлю ‒ це починає обмежувати її рухи 

та може призвести до смерті: /  перен. Смерть через повішення. Відправили вони 

тоді свого юного друга Льоню Бойка за кордон. Інакше б каторга йому або 

петля; Як чужаниця у своїй землі, Він навіть самогубної петлі Був зажадав у 

дикому відчаї; //  перен., розм. Про тяжке, безвихідне становище. А навкруг — 

кати закляті, Лиш полон: харалужжа, І петля, немов зима; Ані сина, ані мужа. 

Ані сонечка нема [311, Т. 6, с. 344].  

В англійській мові було зафіксовано безаналогове переносне значення 

"тату" для найменування ink "чорнило" [332]. 

В усіх досліджуваних мовах рівнозначне символічне значення має назва 

укр. хрест / нім. der Kreuz / англ. cross, яка позначає світову релігію ‒ 

Християнство, що фіксується тлумачними словниками української, німецької та 

англійської  мов: укр. символ культу християнської релігії [311, Т. 11, с. 139], нім. 
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besonders in der Kunst dargestelltes, von der Form des Kreuzes abgeleitetes 

christliches Symbol "особливо представлений у мистецтві, похідний християнський 

символ у формі хреста" [330], англ. a cross as an emblem of Christianity "хрест як 

емблема Християнства" [332]. Хрест є важливим ритуальним символом 

українського, німецького та англійського народів. Його було утверджено церквою 

ще у IV ст. як християнську емблему. Як вже було зазначено у другому розділі, 

мотивація виникнення переносного значення ґрунтується на біблійній історії 

розп'яття Христа та ідеї спасіння через страждання. Так, на лексичному рівні 

найменування позначає "страждання", "випробування": пор. укр. страждання, 

випробування, що випали на чиюсь долю [311, Т. 11, с. 139], нім. Leid, schwere 

Bürde, die jemand zu tragen hat "страждання, важка ноша, яку кожен повинен 

нести" [330], англ. something unavoidable that has to be endured "щось неминуче, 

що треба витримати" [332]. Наприклад: укр. Відмалку повільний, флегматичний.., 

недбалий на поверховий вигляд, він був правдивим хрестом для матері, котра ніяк 

не могла йому вщепити в голову своїх правил чемності [311, Т, 11, с. 139]; 

Ein Kreuz, sich diesen weiten Weg so schleppen zu müssen "випробування, бути 

повинним  цей довгий шлях так волочитися", Das Zusammenleben mit dir ist mir 

bald ein Kreuz "сумісне життя з тобою  для мене майже не випробування" [328]; 

англ. No human should have to endure the cross of suffering "Жодна людина не 

повинна страждати" [332]. 

 

3.2.3.Метонімічна модель "вмістилище ‒ його вміст" 

 

Випадки переосмислення значення за цією моделлю, що ґрунтується на 

відношеннях партитивності, зафіксовано лише у двох мовах. Було зафіксовано 

лише по одному переносному значенню для української та німецької назви. 

Трансформація, яка утворилася за цією моделлю, була зафіксована в українській 

мові для найменування ложка, що позначає "малу кількість чого-небудь". Назва 

артефакту позначає / /  перен. розм. Мала кількість, крапля чого-небудь [311, Т. 4, 

с. 540]. У цьому випадку крапля представляє мінімальний вміст ложки. Наведемо 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuz#Bedeutung4a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuz#Bedeutung4a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuz#Bedeutung5
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kreuz#Bedeutung5
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приклад: Хіба не видно он по тій сумовитій корові, на хребті якої походжав 

ворона, що Гранчакові діти сидять без ложки молока? [311, там само]. Німецьке 

найменування die Schüssel "миска" позначає "страву". Предмет побуту 

використовується для приготування та сервірування їжі. Вважаємо, що страва, у 

цьому випадку представляє вміст артефакту. 

Дослідження дало змогу виявити та зіставити переносні значення, які 

набувають назви артефактів за допомогою метонімічної транспозиції.  

Результати проведеного дослідження відображено у таблиці 1, де 

представлено відсоткове співвідношення набуття назвами артефактів переносного 

значення за допомогою метафори та метонімії у трьох мовах. Відсоткові 

показники підтверджують загальновідомий факт, що метафоризація є 

поширенішим механізмом творення переносного значення ніж метонімізація. 

Крім цього, подібності у досліджуваних мовах спостерігаються щодо 

пропорційності творення метафоричних та метонімічних транспозицій відповідно 

до моделей. Ці схожості відображають спорідненість елементів дійсності, що 

характерні колективній мовній свідомості. Відповідно до отриманих даних 

метафорична модель "артефакт ‒ абстракція" та метонімічна модель "частина ‒ 

ціле" мають більшу кількість показників у зіставлюваних мовах. Теж саме 

спостерігаємо по відношенню до моделі метафоричної транспозиції "артефакт ‒ 

геометричні фігури" та моделі метонімічної  транспозиції "вмістилище ‒ вміст", 

на основі яких перенесення є маловживаними у всіх мовах. У ході дослідження 

були зафіксовані спільності набуття назвами артефактів переносного значення у 

зіставлюваних мовах. Причини цих схожостей полягають у частковому збігові 

фрагментів реального світу у різних культурах. Крім цього, людині притаманна 

здатність однакового психічного сприйняття об’єктивного світу. Це сприяє тому, 

що представники різник етнокультур можуть мати однакові асоціації щодо 

певних реалій.   

Незважаючи на те, що відсоткові показники вказують на подібності у 

зіставлюваних мовах, були виявлені певні розбіжності метафоричних та 

метонімічних транспозицій найменувань артефактів. Так, в українській мові були 
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зафіксовані переносні значення для лексем, які відносяться до безеквівалентної 

лексики (хата, рушник, булава, писанка). Ця лексика є важкою для засвоєння 

представниками інших етнокультур. Відмінні тенденції творення транспозицій 

спостерігаємо у виборі мотиваційної ознаки, що була покладена в основу 

перенесення. Ми погоджуємось з думкою І. Голубовської, яка зауважує, що вибір 

цієї ознаки не завжди зумовлений силою пізнавальної спроможності, оскільки 

напрямок асоціації є за своєю природою випадковим [40, с. 85], що визначає 

унікальність національно-образної картини світу. 

Таблиця 1 

Відсоткове співвідношення набуття назвами артефактів переносного 

значення за допомогою метафори та метонімії в українській, німецькій та 

англійській мовах 

Механізми 

набуття назвами 

артефактів 

переносного 

значення 

Моделі 

Мова 

Українська 

мова 

Німецька  

мова  

Англійська 

мова 

Метафоризація 

 

артефакт ‒ абстракція 78,4% 55,8% 75,8% 

артефакт ‒ людина 13,8% 21,2% 16,6% 

артефакт ‒ артефакт 6,1% 20,4% 6,8% 

артефакт ‒ геометричні 

фігури  
1,7% 2,6% 0,8% 

Усього метафоричних 

транспозицій 
84,7% 85,6% 86,3% 

Метонімізація 

частина ‒ ціле 85,7% 68,4% 90,5% 

причина ‒ наслідок 9,5% 26,3% 9,5% 

вмістилище ‒ вміст 4,8% 5,3% - 

Усього метонімічних 

транспозицій 
15,3% 14,4% 13,7% 

 Усього  100 100 100 
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Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі був здійснений аналіз метафоричних та метонімічних 

транспозицій тих лексем на позначення артефактів, котрі було зафіксовано як 

компоненти фразеологізмів хоча б однієї з трьох мов. Цим і визначався критерій 

відбору лексичного матеріалу. Аналіз словникових дефініцій дав можливість 

виявити назви артефактів, що мають одне або декілька переносних значень. 

Переносне значення утворюється за допомогою метафоричної та метонімічної 

транспозиції. З метою отримання достовірних результатів дослідження для 

побудови метафоричних та метонімічних моделей залучено різні види 

класифікацій, серед яких систематизація Г. Скляревської та Ю. Апресяна.  

Під час дослідження було ідентифіковано метафоричні та метонімічні 

моделі людського мислення у трьох етнокультурах та обчислено відсоткові 

показники набуття назвами артефактів переносного значення за допомогою 

механізмів метафори та метонімії. Запропоновано чотири метафоричні моделі: 1) 

"артефакт ‒ абстракція" (укр. 78,4% / нім. 55,8% / англ. 75,8%); 2) "артефакт ‒ 

людина" (укр. 13,8% / нім. 21,2% / англ. 16,6%); 3) "артефакт ‒ артефакт" (укр. 

6,1% / нім. 20,4% / англ. 6,8%); 4) "артефакт ‒ геометричні фігури" (укр. 1,7% / 

нім. 2,6% / англ. 0,8%) та  три метонімічні моделі: 1) "частина ‒ ціле" (укр. 85,7% 

/ нім. 68,4%/ англ. 90,5%); 2) "причина ‒ наслідок" (укр. 9,5% / нім. 26,3% / англ. 

9,5%); 3) "вмістилище ‒ вміст" (укр. 4,8 % / нім. 5,3%). На відміну від 

метафоричних моделей, що представлені у всіх порівнюваних мовах, остання 

метонімічна модель характерна лише для двох мов.  

Відсоткові показники підтверджують загальновідомий факт, що 

метафоризація (укр. 84,7% / нім. 85,6% / англ. 86,3%) є поширенішим механізмом 

творення переносного значення ніж метонімізація (укр. 15,3% / нім. 14,4% / англ. 

13,7%). У ході дослідження були зафіксовані спільності у набутті назвами 

артефактів переносного значення у зіставлюваних мовах. Причини цих схожостей 

полягають у частковому збігові фрагментів реального світу у різних культурах. 

Водночас, людині як біологічному виду притаманна здатність однакового 
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сприйняття об’єктивного світу, що має психічне підґрунтя. Це визначає той факт, 

що представники різних етнокультур можуть мати однакові асоціації щодо 

певних реалій.   

Незважаючи на те, що відсоткові показники вказують на подібності у 

зіставлюваних мовах, були виявлені певні розбіжності метафоричних та 

метонімічних транспозицій найменувань артефактів. Відмінні тенденції творення 

транспозицій спостерігаємо у виборі мотиваційної ознаки, що була покладена в 

основу перенесення, якій притаманна довільність.  

Основні положення розділу відображено у публікаціях авторки: [129; 135; 

268]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертація присвячена вивченню моделей семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у лексичній і фразеологічній системах української, 

німецької та англійської мов. 

Теоретичне дослідження семантичного розвитку найменувань артефактів 

засноване на 1) семасіологічному підході, оскільки саме семасіологія дозволяє 

інтерпретувати семантичну структуру та її зміни в усталених мовних одиницях, 

зокрема і в назвах артефактів; 2) особливо важливою для вивчення артефактів як 

складової частини матеріальної культури, що є джерелом творення вторинних 

образно-символічних значень, є їх фіксація у мовній картині світу; 3) основним 

критерієм для розкриття механізмів переосмислення назв артефактів у лексичній 

та фразеологічній системах української, німецької та англійської мов є аналіз 

метафоричних і метонімічних моделей їх творення.  

Аргументація природи досліджуваних моделей спирається на аналіз 

процесів семантичної транспозиції, коли одна мовна форма використовується у 

функції іншої на основі подібності чи суміжності. Обидва процеси демонструють, 

як створені внаслідок інтелектуальної еволюції вербалізовані продукти людської 

діяльності здатні породжувати символіку, що найбільшою мірою відображається 

у фразеологічних одиницях. 

Для виявлення моделей семантичної транспозиції назв артефактів була 

розроблена ефективна методика, яка дала змогу простежити закономірності та 

відмінності їх побудови у лексичній та фразеологічній системах української, 

німецької та англійської мов. Вона передбачала поєднання описового, 

структурного, зокрема методики компонентного аналізу, та зіставного методу. 

Було залучено також метод словникових дефініцій, лінгвокультурологічної 

інтерпретації, моделювання та  ономасіологічного аналізу. 

Сталі словосполучення з компонентом-назвою артефакту представляють 

вагому частину українських, німецьких та англійських словників. Ключова 

лексема (у нашому випадку лексема на позначення артефакту), яка є компонентом 
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сталого виразу, відіграє важливу роль у дослідженні внутрішньої форми 

фразеологізмів. Для здійснення реконструкції того образу, який лежить в основі 

сталого виразу, необхідним є детальне вивчення його мотивації. Залучення до 

аналізу культурного контексту (міфи, звичаї, ритуали, традиції тощо), відомостей 

про історичні події та суспільне життя етносів дало змогу розкрити внутрішню 

форму фразеологізмів. 

Доведено, що джерелами мотивації переносного значення назв артефактів у 

фразеологічних системах української, німецької та англійської мов є 

екстралінгвістичні фактори, тобто звичаї, традиції, ритуали, історико-суспільні 

процеси, релігійні уявлення тощо. Зафіксовано, що схожості детермінуються 

збігом загальнокультурного буття носіїв української, німецької та англійської 

мов. Разом із тим, різні суспільні погляди, особливості менталітету, звичаї та 

традиції кожного народу стали основою виникнення безаналогових 

фразеологічних одиниць. Появі ідіоматичних зворотів сприяла також професійна 

діяльність людини, зокрема військова та морська справа, де остання була 

представлена лишу в німецькій та англійській мовах.  

Властивістю фразеологічних одиниць є їх експресивний характер, що 

виражається у нашаруванні конотацій різного роду. Дослідження підтверджує, що 

більшій частині сталих висловів притаманна пейоративна забарвленість, тобто 

вони виступають носіями негативної оцінки.  

Усі виявлені назви артефактів-компонентів сталих виразів скласифіковано у  

8 тематичних груп: 1) знаряддя праці, інструменти; 2) одяг, його елементи; 3) 

кулінарні вироби, страви, напої; 4) будівлі, споруди та їх елементи; 5) засоби 

пересування, їх елементи; 6) посуд; 7) предмети меблів та декору; 8) інші штучні 

вироби. 

Механізмами набуття переносного значення усталеними назвами-

артефактами у складі фразеологізмів української, німецької та англійської мов є 

метафоричні та метонімічні транспозиції. Проведений аналіз показав, що 

переосмислення назв артефактів на основі подібності переважає над 

перенесенням за суміжністю, хоча було представлено дві тематичні групи ("Меблі 
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та декор", "Одяг та його елементи"), де в аналізованому матеріалі не зафіксовано 

метафоричної транспозиції.  

Фразеологізми з компонентом-назвою артефакту є стійкими сполученнями з 

образною (експресивною, оцінно-емоційною) семантикою, що мотивуються 

внутрішньою формою найменувань артефактів на основі метафори чи метонімії, 

що отримають різні конотації та відображають світосприйняття українців, німців 

та англійців, їхні релігійні вірування, звичаї та традиції. Сталі висловлення є 

віддзеркаленням культури народу, що робить кожну мову унікальною. 

У дисертаційній праці був здійснений також аналіз метафоричних та 

метонімічних транспозицій тих лексем на позначення артефактів, котрі було 

зафіксовано в якості компонентів фразеологізмів хоча б однієї з трьох мов, чим і 

визначався критерій відбору лексичного матеріалу.  

Найменування артефактів, що набули образного значення у складі 

фразеологізмів, почали додатково використовуватись поза фразеологічним 

контекстом, розвиток значення яких відбувався за моделями семантичної 

транспозиції ‒ схемами творення переносного значення, які відбивають 

національні стереотипи образно-асоціативного мислення певної лінгвокультурної 

спільноти.  

Установлено дві універсальні моделі семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у трьох мовах ‒ метафоричну та метонімічну. 

 Ідентифіковано чотири види метафоричних моделей: 1) "артефакт ‒ 

абстракція", 2) "артефакт ‒ людина", 3) "артефакт ‒ артефакт", 4) "артефакт ‒ 

геометричні фігури", де семантичний розвиток відбувається за векторами: 

"конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ антропометричне", "конкретне ‒ 

конкретне", "конкретне ‒ ритуалізоване" та три види метонімічних моделей, одна 

з яких утворена на основі каузальних відношень "причина ‒ наслідок", а дві інші  

ґрунтуються на партитивних відношеннях "частина ‒ ціле" та "ціле ‒ частина" 

("вмістилище ‒ вміст"). На відміну від метафоричних моделей остання 

метонімічна модель характерна лише для української та німецької мов. 
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Обчислено відсоткові показники співвідношення набуття назвами 

артефактів переносного значення в українській, німецькій та англійській мовах, 

що показують перевагу у кількісному плані метафоричних моделей семантичного 

розвитку назв-артефактів (укр. 84,7% / нім. 85,6% / англ. 86,3%) над 

метонімічними моделями (укр. 15,3% / нім. 14,4% / англ. 13,7%) у трьох мовах. 

Метафоричні перенесення відбуваються на основі подібності за формою, 

функцією та ознакою.  

Зафіксовано подібності у досліджуваних мовах щодо пропорційності 

творення метафоричних та метонімічних транспозицій відповідно до моделей. Ці 

схожості відображають спорідненість елементів дійсності, що характерні 

колективній мовній свідомості.  

 Найбільша кількість переносних значень утворена за метафоричною 

моделлю "артефакт ‒ абстракція" (укр. 78,4% / нім. 55,8% / англ. 75,8%), що 

пов’язано з прагненням людини зафіксувати абстрактне поняття в образі 

матеріального предмета з метою більш доступного сприйняття його розумом та 

збереження в пам’яті. 

 Продуктивність набуття назвами артефактів переносного значення за 

іншими метафоричними та метонімічними моделями відбувається пропорційно: 

метафоричні моделі  "артефакт ‒ людина" (укр. 13,8% / нім. 21,2% / англ. 16,6%), 

"артефакт ‒ артефакт" (укр. 6,1% / нім. 20,4% / англ. 6,8%), "артефакт ‒ 

геометричні фігури" (укр. 1,7% / нім. 2,6% / англ. 0,8%) та метонімічні моделі 

"частина ‒ ціле" (укр. 85,7% / нім. 68,4%/ англ. 90,5%), "причина ‒ наслідок" (укр. 

9,5% / нім. 26,3% / англ. 9,5%), "вмістилище ‒ вміст" (укр. 4,8 % / нім. 5,3%). На 

відміну від метафоричних моделей, що представлені у всіх порівнюваних мовах, 

остання метонімічна модель характерна лише для української та німецької мов. 

Зафіксовані універсалії в набутті назвами артефактів переносного значення 

у досліджуваних мовах полягають у частковому збігові фрагментів реального 

світу в різних культурах, оскільки людині притаманна здатність однакового 

сприйняття об’єктивного світу, що має психічне підґрунтя та визначає той факт, 
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що представники різних етнокультур можуть мати однакові асоціації щодо 

певних реалій.  

Виявлені відмінності полягають у виборі мотиваційної ознаки, що була 

покладена в основу перенесення. Це пояснюються тим, що шляхи пізнання 

дійсності мають різномотивований характер. Властивості асоціативного 

механізму різних мовних свідомостей вказують на специфіку національно-

образної картини світу та розкривають її унікальність. Крім того, в українській 

мові були зафіксовані переносні значення для лексем, які належать до 

безеквівалентної лексики (хата, рушник, булава, писанка). Ця лексика не є 

характерною для засвоєння представниками інших етнокультур. 

Перспективами подальших досліджень є залучення до аналізу семантичного 

розвитку найменувань на позначення флори, фауни, природних явищ тощо у 

лексичній та фразеологічній системах української, німецької, англійської мов та 

інших мов світу. 
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іноземної філології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, (м.Київ, 16 травня 2018 р.); 
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8. Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і засоби масової 

комунікації на сучасному історичному етапі», проведеній на базі Наукової 

філологічної організації «Логос», (м. Львів, 7 – 8 вересня 2018 р.). 
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Додаток В 

Лексеми на позначення артефактів з переносним значенням, що є 

компонентами фразеологічних одиниць в українській, німецькій або в 

англійській мовах 

Українська мова Німецька мова Англійська мова 

1. булава 

2. вершки 

3. вікно 

4. вінок 

5. вузол 

6. гак 

7. гальмо 

8. ганчірка 

9. гріш 

10. дах 

11. дзеркало 

12. дім 

13. драбина 

14. замок 

15. зброя 

16. казан 

17. кайдани 

18. картина 

19. каша 

20. клітка 

21. ключ 

22. ковчег 

23. колесо 

24. колиска 

25. колія 

26. копійка 

27. корона 

28. криниця 

29. крісло 

30. лак 

31. лантух 

32. ланцюг 

33. личак 

34. ліки 

35. ложка 

36. лялька 

37. магніт 

1. Anker 

2. Apparat 

3. Ball 

4. Besen 

5. Blatt 

6. Brett 

7. Brot 

8. Brücke 

9. Brunnen 

10. Dach 

11. Deckel 

12. Draht 

13. Fackel 

14. Faden 

15. Fahne 

16. Fessel 

17. Flagge 

18. Flasche 

19. Folie 

20. Fuchtel 

21. Fußangel 

22. Garn 

23. Grütze 

24. Gürtel 

25. Haube 

26. Haus 

27. Hebel 

28. Heft 

29. Hut 

30. Joch 

31. Kahn 

32. Kasten 

33. Keller 

34. Kette 

35. Klappe 

36. Klemme 

37. Knopf 

1. anchor 

2. ark 

3. arms 

4. bag 

5. basket 

6. board 

7. bottle 

8. box 

9. brace 

10. bread 

11. bridge 

12. bunch 

13. cage 

14. candy 

15. cap 

16. card 

17. case 

18. castle 

19. chain 

20. chair 

21. clock 

22. coat 

23. collar 

24. coop 

25. cord 

26. cradle 

27. cream 

28. cross 

29. crown 

30. curb 

31. curtain 

32. dagger 

33. doll 

34. fence 

35. fetters 

36. flag 

37. foil 
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38. маска 

39. машина 

40. меблі 

41. меч 

42. міст 

43. нитка 

44. перстень 

45. петля 

46. печатка 

47. пиріг 

48. писанка 

49. підніжка 

50. пілюля 

51. піч 

52. покривало 

53. поріг 

54. порох 

55. пояс 

56. прапор 

57. пробка 

58. простирадло 

59. пута 

60. рамка 

61. сало 

62. свічка 

63. серп 

64. сік 

65. сіль 

66. сіть 

67. скатерть 

68. сміття 

69. сорочка 

70. соус 

71. спідниця 

72. стеля 

73. стіл 

74. стілець 

75. стіна 

76. стовп 

77. стріла 

78. струна 

79. сходи 

80. тенета 

81. трон 

38. Knoten 

39. Koks 

40. Kranz 

41. Kreuz 

42. Krone 

43. Kruke 

44. Laden 

45. Lappen 

46. Latte 

47. Leuchte 

48. Löffel 

49. Lumpen 

50. Magnet 

51. Makulatur 

52. Mantel 

53. Masche 

54. Maschine 

55. Maske 

56. Mehl 

57. Mütze 

58. Nudel 

59. Parkett 

60. Pfeife 

61. Pflaster 

62. Pflock 

63. Pille 

64. Platte 

65. Puppe 

66. Putz 

67. Quark 

68. Quetsche 

69. Rad 

70. Rahmen 

71. Riegel 

72. Ring 

73. Sack 

74. Saft 

75. Salz 

76. Sarg 

77. Schachtel 

78. Scharteke 

79. Schelle 

80. Schere 

81. Schleier 

38. fuel 

39. furnace 

40. gates 

41. gun 

42. handle 

43. harness 

44. hat 

45. hinge 

46. hook 

47. house 

48. ink 

49. jacket 

50. jam 

51. jug 

52. juice 

53. knot 

54. lamp 

55. lead 

56. lid 

57. load 

58. lock 

59. machine 

60. magnet 

61. magnifier 

62. map 

63. mask 

64. mirror 

65. needle 

66. net 

67. oar 

68. pan 

69. pants 

70. partition 

71. peg 

72. penny 

73. picture 

74. pill 

75. pillar 

76. pistol 

77. porridge 

78. roof 

79. rung 

80. sabre 

81. sack 
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82. труба 

83. труна 

84. факел 

85. фарба 

86. фундамент 

87. хата 

88. хліб 

89. хлів 

90. хомут 

91. храм 

92. хрест 

93. цяця 

94. чарка 

95. чаша 

96. шабля 

97. шапка 

98. школа 

99. шляпа 

100. шнур 

101. шпилька 

102. штани 

103. щабель 

104. щит 

105. ярлик 

106. ярмо 

82. Schlitten 

83. Schlot 

84. Schlüssel 

85. Schmiere 

86. Schule 

87. Schüssel 

88. Schweinestall 

89. Schwelle 

90. Sense 

91. Sessel 

92. Spiegel 

93. Stall 

94. Stange 

95. Strick 

96. Stuhl 

97. Suppe 

98. Thron 

99. Tinte 

100. Tracht 

101. Tüte 

102. Wand 

103. Wiege 

104. Zepter 

105. Zeug 

106. Zier 

107. Zigarre 

108. Zügel 

82. sail 

83. salad 

84. salt 

85. sauce 

86. sceptre 

87. school 

88. shield 

89. shoe 

90. sieve 

91. skirt 

92. soup 

93. spear 

94. stamp 

95. stick 

96. string 

97. sword 

98. table 

99. thread 

100. tie 

101. train 

102. trash 

103. umbrella 

104. veil 

105. vessel 

106. vinegar 

107. wall 

108. weapon 

109. well 

110. wheel 

111. whip 

112. yoke 

 


