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АНОТАЦІЯ 

 

Петрів Х.В. Концептосфера національної ідентичності та її мовна 

об’єктивація в публіцистичних текстах Оксани Пахльовської. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 “Українська мова”. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

 

Проблема національної ідентичності в українських реаліях має багато 

вимірів, що упродовж тривалого історичного періоду визначають націєтворчий 

поступ українців. Взаємопроникнення мовних, культурних, соціальних та 

психологічних складників ідентичності зумовлюють потребу в здійсненні 

комплексних досліджень, покликаних системно й регулярно аналізувати чинники, 

що здійснюють найбільший уплив на формування суспільної думки, процеси 

націєтворення, зокрема в контексті глобалізаційних рухів. Публіцистика як 

частина масової української комунікації має потужну екстралінгвальну соціальну 

зумовленість і водночас інтралінгвальну специфіку, що корелює з жорсткими 

вимогами комунікативної прагматики та інформаційної конкурентноздатності у 

порівнянні з іншими чинниками впливу на формування ідентичності. Звернена до 

масової аудиторії, публіцистика бере участь у визначенні численних векторів 

руху й розбудови сучасного українського суспільства, національної 

самосвідомості, мовно-культурного розвитку й цивілізованого діалогу з іншими 

народами. 

Актуальність дослідження. Феномен ідентичності неодноразово ставав 

предметом аналізу різних галузей наук: філософії, культурології, політології. 

Водночас в українській лінгвістиці концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, зокрема й концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ,  ще не досліджували, хоча 

слід зазначити, що деякі концепти, як-от: УКРАЇНА, ДУША, ДУХ, БОГ, 

ЄВРОПА, що формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, були 

предметом аналізу українських філологів та журналістів. В Україні засвідчено 
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розбіжності етнічної належності з мовною самоідентифікацією, що зумовлює не 

лише етнополітичну та культурологічну проблеми, але й лінгвістичну також, яка 

потребує свого розв’язання. Актуальність теми роботи зумовлена соціальним 

запитом на формування національної ідентичності та необхідністю поглибленого 

вивчення інтралінгвальних чинників ефективної вербалізації концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, з метою її розбудови й конструювання у 

свідомості українців українськомовними засобами масової інформації. 

Джерельною базою дослідження є статті, нариси, доповіді та есе 

О. Пахльовської, що увійшли до збірки “Ave, Europa!” (1989–2008), а також статті 

“Ми все ще тішимося ілюзіями про “європейськість” у далекому минулому” 

(2012); “Не-європейська Україна” (2012); “Поїзд у Варшаву” (2014); “Страна 

рабов, страна господ” (2012); “Ave, Mater Dolorosa” (2014); “Простір Софії” 

(2016). Окрім того, матеріал дослідження дібрано з численних лексикографічних 

праць: філософських, культурологічних, біблійних довідників та власне 

лінгвістичних словників української мови (тлумачних, етимологічних, історичних 

тощо). Це дало змогу забезпечити  широке лінгвокультурологічне тло, необхідне 

для отримання інформації, важливої для мовної інтерпретації концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

У публіцистичних текстах О. Пахльовської було виявлено близько 10 тисяч 

контекстів, задіяних у вербалізації концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Глибокий аналіз болючих проблем української дійсності, ґрунтовні 

культурологічні екскурси в українське минуле дали змогу О. Пахльовській 

системно осмислити євроінтеграційні прагнення української спільноти крізь 

призму визначення націєкультурних пріоритетів і запропонувати українцям своє 

бачення розв’язання проблеми національної самоідентифікації. Ця проблема 

постає в публіцистиці О. Пахльовської як така, що значною мірою вирішується на 

рівні мовної ідентифікації й інституційним формуванням мовно-культурної 

свідомості реципієнта. Ось чому інтелектуальний набуток публіцистики 

О. Пахльовської є цікавим об’єктом для лінгвістичних досліджень у царині мовної 
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прагматики, лінгвокогнітології і має бути науково осмисленим з огляду на 

виклики сучасності. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше здійснено 

аналіз концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ на матеріалі 

публіцистичних текстів О. Пахльовської – знакової постаті з-поміж сучасних 

українських лідерів думки, у вимірах: лінгвокогнітивного осмислення набору 

вербалізаторів концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, авторської 

специфіки текстових репрезентацій та даних, отриманих у результаті проведення 

соціолінгвістичного та психолінгвістичного опитувань; з’ясовано парадигму 

маркерів НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в авторській картині світу 

О. Пахльовської, об’єктивованій в публіцистичних текстах 1989-2016 років; 

проведено соціолінгвістичне опитування з метою виявлення категорійності 

чинників ідентичності у свідомості українців та проаналізовано їх реляції з 

текстовими репрезентаціями О. Пахльовської; здійснено психолінгвістичний 

аналіз адресата в публіцистиці О. Пахльовської; досліджено впливовий потенціал  

публіцистичних текстів О. Пахльовської, задіяний в об’єктивації семантичного та 

оцінного складників вербалізаторів концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовської в 

роботі сегментовано на ядерну, приядерну та периферійну зони. До  ядерної зони 

належать такі концепти: УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, ЗАХІД, МОВА, 

КУЛЬТУРА, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ, СУСПІЛЬСТВО. Приядерну зону 

концептосфери формують концепти ПОЛІТИКА, СВОБОДА, ЗАХИСТ, РЕЛІГІЯ, 

НАЦІЯ. До периферії належать концепти: ЕКОНОМІКА, ТЕРИТОРІЯ, 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ДУХ, ДУША, ЦЕРКВА, ІДЕЯ, ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ. 

Стратифікація вербалізаторів концептосфери дає змогу їхнього свідомого 

використання в актуальних контекстах медійного поширення з високим рівнем 

врахування специфіки комунікативних ситуацій та ефектів упливу. 

Для аналізу основних концептів, які формують концептосферу 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, було обрано комплекс методів, зокрема метод 
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семантичного поля З. Попової та Й. Стерніна та метод семантико-аксіологічного 

поля Т. Вільчинської. Аналіз кожного концепту розпочинається із аналізу його 

вербалізатора – ключового слова. З’ясовується його лексикографічне значення та 

психолінгвістичне, на основі яких виділено ті значення, що, відповідно, 

формують когнітивні ознаки концепту. 

У процесі дослідження також було проведено соціолінгвістичне опитування 

з метою виявлення категорійності чинників ідентичності у свідомості українців та 

здійснено спробу їхнього аналітичного осмислення щодо реляцій з авторськими 

підходами  О.Пахльовської. 

У роботі також здійснено психолінгвістичне опитування з метою з’ясування 

емоційного навантаження текстів О. Пахльовської та їх аксіологічного складника 

(на основі класифікації текстів психолінгвіста В. Беляніна). Досліджено ефекти 

семантичного резонансу як механізми здійснення впливової функції в 

публіцистичних текстах О. Пахльовської та здійснено спробу вивчення категорії 

емотивної кореляції як механізму об’єктивації семантичного та оцінного 

складників вербалізаторів концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. 

Ключові слова: мовна картина світу, концептуальна картина світу, 

концепт, концептосфера, номінативне поле, значення, когнітивна ознака,  

вербалізатор, публіцистика, О. Пахльовська. 
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ABSTRACT 

Petriv Kh.V. The Conceptosphere of National Identity and its Language 

Objectivation in Oksana Pakhlovska’s Social and Political Essays. – A qualifying 

scientific work manuscript.  

Thesis submitted for Candidate Degree in Philology (Ph. D.), speciality 10.02.01 

– Ukrainian language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

 

The problem of national identity in Ukrainian reality has plenty of approaches, 

that have been determining nation-formative progress of Ukrainians. The 

interpenetration of language, cultural, social and psychological components of identity 

arise the need of conducting complex research, the aim of which is systematically and 

regularly analyze those factors that make the greatest influence on the formation of 

social opinion, process of nation-formation, especially in the context of globalization 

movements. Publicistic writing as a part of Ukrainian mass communication has a 

powerful extratextual social dependence and simultaneously intratextual specifics that is 

correlated with hard demands of communicative pragmatics and informational 

competitiveness comparing with other factors which influence on the identity formation. 

Addressed to mass audience, publicistic writing takes part in the determination of 

numerous movement vectors and development of modern Ukrainian society, national 

self-consciousness, and civilized dialog with other societies. 

The topicality of the research. The phenomenon of identity has been the subject 

of analysis of different fields of science: philosophy, cultural studies, politology etc. 

The conceptoshere of NATIONAL IDENTITY and especially the concept IDENTITY 

has not been studied yet in the Ukrainian linguistics, although it is worth mentioning 

that some concepts, such as UKRAINE, SOUL, SPIRIT, GOD, EUROPE, that  form the 

conceptosphere of NATIONAL IDENTITY, has already been the subject of analysis of 

Ukrainian philologists and journalists. There are some differences between ethnic 

background and language self-identification in Ukraine that causes not only 
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ethnopolitical and culturological, but also linguistic problems that need to be solved. 

The topicality of the research is based on the social request for the national identity 

development and on the necessity of deeper study of intratextual factors that define 

effective verbalization of the NATIONAL IDENTITY conceptosphere, with the aim of 

its formation in the Ukrainians’ consciousness by the means of Ukrainian-language 

mass media. 

The source of the research consists of O. Pakhlovska’s articles, essays, reports 

and essays from the book “Ave. Europa!” (1989–2008) as well as articles “We still 

enjoy the illusions of “europeanism” in the remote past” (2012); “Non-European 

Ukraine” (2012); “The train to Warsaw” (2014); “The country of slaves, the country of  

lords” (2012); “Ave, Mater Dolorosa” (2014); “The space of Sofia ” (2016). Apart from 

this, the material of research is chosen from numerous lexicographical works:  

philosophical, culturological, biblic guides and linguistic dictionaries of Ukrainian 

language (explanatory, etymological, historical etc). It provided a wide  linguocultural 

background, which was important for the interpretation of the conceptoshere of 

NATIONAL IDENTITY. 

About 10 thousand contexts with the verbalized conceptosphere of NATIONAL 

IDENTITY were found in the analyzed O. Pakhlovska’s social and political essays. 

 The deep analysis of problems that are traumatic for Ukrainian reality, detailed 

culturological insight into Ukrainian past gave O. Pakhlovska a possibility to analyze 

Ukrainian society’s intentions of European integration through determination of 

national and cultural priorities and to offer Ukrainians her own view on solving the 

problem of national identity. This problem in O. Pakhlovska’s essays is mainly solved 

on the level of language identification and the development of language and cultural 

consciousness. Thus, O. Pakhlovska’s intellectual works provide an interesting object 

for linguistic research in the field of linguistic pragmatics, linguistic cognitology and 

should be scientifically comprehended in reaction to the new challenges of modernity. 

 The scientific novelty of the research involves the analysis of conceptosphere of 

NATIONAL IDENTITY in social and political essays of O. Pakhlovska’s – the 

significant character among the modern Ukrainian opinion shapers, in the following 
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dimensions: linguocognitive conceptualization of the verbalizators of NATIONAL 

IDENTITY, the author’s specifics of textual representations and data, collected as a 

result of sociolinguistic and psycholinguistic surveys; the paradigm of NATIONAL 

IDENTITY markers has been established in O. Pakhlovska’s worldview, objectivized in 

her social and political essays, written during the period of 1989-2016; the 

sociolinguistic survey was conducted with the aim to bring to light the categorization of 

factors of identity in the consciousness of Ukrainians and their relation to 

O. Pakhlovska’s textual representations was analyzed; the psycholinguistic analysis of 

addressee in O. Pakhlovska’s texts was made; the influential potential, involved into the 

objectivation of semantic and axiological components of the verbalizators of 

NATIONAL IDENTITY conceptosphere in  the author’s texts was studied. 

 O. Pakhlovska’s conceptosphere of NATIONAL IDENTITY was segmented into 

core, nearby core and periphery zones. The core zone consists of the following 

concepts: UKRAINE, RUSSIA, EUROPE, WEST, LANGUAGE, CULTURE, 

HISTORICAL MEMORY, SOCIETY. Nearby core zone is formed by concepts 

POLITICS, FREEDOM, DEFENCE, RELIGION, NATION. The periphery includes 

concepts: ECONOMICS, TERRITORY, GLOBALIZATION, SPIRIT, SOUL, 

CHURCH, IDEA, EXPERIENCE and TRADITIONS. The stratification of 

conceptosphere verbalizators gives an attempt of their comprehended usage in the 

topical contexts of media dissemination with the high level of taking into account the 

specifics of communicative situations and spheres of influence. 

 To analyze main concepts that form the conceptosphere of NATIONAL 

IDENTITY the complex of methods was chosen, including Z. Popova and I. Sternin’s 

method of semantic field and T. Vilchynska’s method of semantic and axiological field. 

The analysis of each concept starts with the analysis of its verbalizator – its key word. 

Its lexicographic and psycholinguistic meanings are defined and those meanings that 

form cognitive features of concepts are respectively identified. 

 In the course of research the sociolinguistic survey was conducted in order to find 

out the categorization of identity markers in the consciousness of Ukrainians and the 
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attempt of their analytic interpretation due to relations with O. Pakhlovska’s author’s 

approaches. 

 The psycholinguistic survey was also conducted in the research with the purpose 

of defining the emotional charge of O. Pakhlovska’s texts and their axiological 

component (on the basis of V. Belianin’s classification of texts). The effects of semantic 

resonance as mechanisms of performing influential functions in O. Pakhlovska’s social 

and political essays were studied and emotive correlation as a mechanism of 

objectivation of semantic and axiological components of NATIONAL IDENTITY 

verbalizators was analyzed. 

 Key words: language worldview, conceptual worldview, concept, 

conceptosphere, nominative field, meaning, cognitive feature, verbalizator, social and 

political essays, O. Pakhlovska. 
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ВСТУП 

Період кінця ХХ – початку ХХІ століття в лінгвістиці та суміжних із нею 

науках ознаменувався підвищенням загального інтересу науковців до питань 

індивідуальної мовленнєвої діяльності, структури мовної свідомості, логічної, 

мовної та концептуальної картин світу та їхніх ключових смислів. Ці та інші 

питання, пов’язані зі студіюванням проблеми зв’язків між мовою та мисленням, 

ґрунтовно висвітлені в працях як закордонних, так і вітчизняних лінгвістів: 

А. Вежбицької, Л. Гнатюк, І. Голубовської, М. Джонсона, Е. Косеріу, Т. Космеди, 

О. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, Л. Лисиченко, А. Мойсієнка, 

Т. Радзієвської, Б. Серебреникова, Ж. Соколовської, В. Телії, І. Філатенко, 

Ч. Філлмора, Г. Яворської та інших.  

У сучасній когнітивній лінгвістиці розвинулося два напрями досліджень, 

один з яких лінгвокультурологічний із проекцією на національні лінгвокультури 

(Н. Арутюнова, С. Воркачов, В. Воробйов, С. Єрмоленко, В. Жайворонок, 

В. Карасик, М. Красавський, Г. Слишкін та ін.), а інший семантико-когнітивний із 

врахуванням лексичної та граматичної семантики мови в розкритті ментальних 

складників (О. Бабушкін, В. Еванс, С. Жаботинська, Е. Лассан, О. Мазепова, 

З. Попова, О. Селіванова, Й. Стернін, І. Філатенко та ін.). Центральне місце в 

парадигмі обох напрямів посідають лінгвоментальні феномени “концепт” і 

“концептосфера”, високий рівень наукового опрацювання яких засвідчують 

присвячені їм праці Т. Вільчинської, Ю. Караулова В. Манакіна, В. Маслової, 

Р. Павільоніса, М. Скаб, Н. Слухай, О. Снитко, Ю. Степанова, І. Фрумкіної та 

інших лінгвістів.  

Усупереч такому різноманіттю наукових праць багато дотичних до згаданої 

проблематики завдань залишаються невирішеними, а концептів – 

неопрацьованими, без чого неможливо скласти повну картину концептосфери 

кожного окремого народу й універсальну концептосферу, зокрема. Саме тому 

предметом нашого зацікавлення стала вербалізована в публіцистичних творах 

О. Пахльовської концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, яка є 
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невід’ємним складником концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

українського народу.  

У дисертаційному дослідженні для аналізу було обрано публіцистичні 

тексти 1989–2008 років Оксани Пахльовської зі збірки “Ave, Europa!” (2008 р.),  а 

також деякі інші статті 2012-2016 років, що були опубліковані на сторінках газети 

“День”. Вибір постаті для дослідження був невипадковим, оскільки Оксана Єжи-

Янівна Пахльовська є унікальною полікультурною особистістю. Вона 

культуролог, письменниця, доктор філологічних наук, донька поетеси-

шістдесятниці Ліни Василівни Костенко та польського письменника Єжи-Яна 

Пахльовського, закінчила Московський університет імені Ломоносова, 

аспірантуру Інституту літератури Національної Академії наук України і сьогодні 

завідує кафедрою україністики у Римському університеті “Ла Сап’єнца”. До того 

ж, комунікативна ситуація Оксани Пахльовської – багатовекторна й особлива. 

Написавши більшість своїх праць за кордоном, авторка обстоює своєрідний 

“погляд збоку”, допомагає зрозуміти ставлення Європи до України та рефлексію 

України на Європу. Загалом, творчість О. Пахльовської спрямована на розбудову 

ідеологічних, культурних, духовних, загалом гуманітарних, цивілізаційних 

перспектив українців у XXI ст. 

Варто зауважити, що публіцистика як частина масової української 

комунікації має потужну екстралінгвальну соціальну зумовленість і водночас 

інтралінгвальну специфіку, що корелює з жорсткими вимогами комунікативної 

прагматики та інформаційної конкурентноздатності. Звернена до масової 

аудиторії, вона бере участь у визначенні численних векторів руху й розбудови 

сучасного українського суспільства, національної самосвідомості, мовно-

культурного розвитку й цивілізованого діалогу з іншими народами. А українські 

реалії вказують на те, що соціальне замовлення на створення парадигми 

націєтворчих складників і досі залишається невиконаним. Процес пошуку 

новітніх національно-мовних перспектив розвитку українства потребує наукового 

опрацювання й кваліфікаційної оцінки інтелектуального внеску представників 
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духовної української еліти у вирішення проблеми національної ідентичності. 

Саме тому важливим є розгляд цієї категорії на концептуальному рівні. 

Актуальність дослідження. Феномен ідентичності неодноразово ставав 

предметом аналізу різних галузей наук: філософії, культурології, політології 

тощо. Деякі концепти, як-от: УКРАЇНА, ДУША, ДУХ, БОГ, ЄВРОПА та інші, що 

формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, – були предметом 

аналізу українських філологів та журналістів (Ю. Антонян, Л. Василик, 

Т. Вільчинська, К. Голобородько, І. Голубовська, М. Зайцева, О. Квасниця, 

О. Климентова, О. Мороз, І. Огієнко, Я. Прихода, М. Скаб, Н. Слухай, 

Л. Шевченко та інших). Комплексно ж концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, зокрема й концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ, в українській лінгвістиці 

ще не досліджували. 

В українській лінгвістиці комплексно  концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, зокрема й концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ, ще не досліджували. 

Попри аналіз окремих складників концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, багато аспектів досі залишаються не вивченими, потребують 

уточнень, зіставлень та системного опрацювання. Подальшого вивчення потребує 

аксіологічна конотація концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, яка 

почасти є важливою для сприйняття та формування свідомості реципієнтів 

публіцистичного тексту. Зважаючи на викладене, можемо стверджувати, що 

аналіз мовних об’єктивацій концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, 

репрезентованих у публіцистиці О. Пахльовської, у площині міждисциплінарних 

підходів, властивих діалектичним взаємовідношенням сучасних напрямів 

розвитку мовознавчої науки, таких як лінгвофілософія, лінгвокультурологія, 

когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, прагмалінгвістика, є 

важливим для вивчення національної концептосфери загалом, оскільки заповнює 

одну із її лакун. 

Усе це свідчить про актуальність дисертаційного дослідження. Особливої 

ваги воно набуває, якщо враховувати, що інтерпретаційна версія національної 

ідентичності в підходах О. Пахльовської акцентує об’єднавчу функцію 
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української мови в культурно-духовному й політичному вимірах буття, а наукове 

вивчення інтралінгвальної специфіки полісемантичного простору концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ здійснене з урахуванням авторської інтенції, 

текстової репрезентації та чинника адресата.  

Окрім вищезазначених аргументів, актуальність теми роботи зумовлена ще 

й соціальним запитом на вирішення проблеми української національної 

ідентичності та необхідністю поглибленого вивчення чинників ефективної 

вербалізації концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ із метою її 

розбудови й конструювання українськими засобами масової інформації у 

свідомості українців. Взаємопроникнення мовних, культурних, соціальних та 

психологічних категорій зумовлюють потребу в здійсненні комплексних 

досліджень, покликаних системно аналізувати публіцистичні тексти, які мають чи 

не найбільший влив на формування суспільної думки, процес націєтворення, а 

також на становлення категорії національної ідентичності в контексті 

глобалізаційних процесів.  

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

виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка “Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог” (код 16 БФ 044-01), затвердженої Міністерством освіти і 

науки України. Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 

29 лютого 2016 р.). 

Мета дисертаційного дослідження – проаналізувати мовну об’єктивацію 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистиці 

О. Пахльовської та з’ясувати лінгвокогнітивні параметри впливу її текстів на 

читача.  

Досягнення зазначеної мети зумовило вирішення таких завдань: 

1) систематизувати та критично осмислити теоретико-методологічне 

опрацювання в сучасній когнітивній лінгвістиці понять “картина світу”, “мовна 

картина світу”, “концептуальна картина світу”, “мовна особистість”, “концепт”, 
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“концептосфера”, “концептуальний аналіз” як міждисциплінарних феноменів, що 

почасти мають дефінітивні версії; 

2) проаналізувати чинники НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та їх 

класифікації в гуманітарному дискурсі; 

3) дослідити специфіку мовної об’єктивації НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ щодо меж номінативного поля, основних вербалізаторів 

концепту та ідіостилістичних характеристик втілення авторської версії 

ідентичності в публіцистиці О.Пахльовської; 

4) дослідити структуру концептосфери УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ щодо семантичного наповнення ядерної, приядерної та 

периферійної зон в публіцистиці О. Пахльовської; 

5) проаналізувати реляцію виявлених у публіцистиці О. Пахльовської 

вербалізаторів НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ з уявленнями сучасних українців 

про чинники національної ідентичності шляхом соціолінгвістичного опитування; 

6) вивчити механізми впливу публіцистики О. Пахльовської на свідомість 

реципієнтів мовними одиницями різних рівнів текстової організації; 

7) з’ясувати параметри оцінки текстів О. Пахльовської різних часових 

періодів українськими читачами шляхом проведення психолінгвістичного 

опитування. 

Об’єкт дослідження – концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

репрезентована в публіцистичних творах О. Пахльовської. 

Предметом дослідження є мовна об’єктивація концептів, що формують 

концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та відображають націєтворчу 

настановчість публіцистичних текстів О. Пахльовської.  

Матеріал дослідження. У публіцистичних текстах О. Пахльовської було 

виявлено близько 10 тисяч контекстів, задіяних у вербалізації концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Джерельною базою дослідження стали статті, нариси, доповіді та есе 

О. Пахльовської, що увійшли до збірки “Ave, Europa!” (1989–2008), основною 

темою яких є пошуки подолання бар’єрів між Україною та європейським світом, а 
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також статті, опубліковані в газеті “День”: “Ми все ще тішимося ілюзіями про 

“європейськість” у далекому минулому” (2012); “Не-європейська Україна” (2012); 

“Поїзд у Варшаву” (2014); “Страна рабов, страна господ” (2012); “Ave, Mater 

Dolorosa” (2014); “Простір Софії” (2016).  

Окрім того, матеріал дослідження дібрано із різних лексикографічних 

праць: філософських, культурологічних, біблійних довідників та лінгвістичних 

словників української мови (тлумачних, етимологічних, історичних тощо). Це 

забезпечило можливість інтерпретації лінгвокультурологічної інформації, 

важливої для вивчення концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс 

загальнонаукових методів (теоретичних та емпіричних), серед яких аналіз, синтез, 

узагальнення та абстрагування. Зіставний метод дав змогу порівняти семантичне 

наповнення концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у наукових 

дослідженнях, у мовній картині світу О. Пахльовської, а також у свідомості 

українців, які взяли участь в здійсненому нами соціолінгвістичному опитуванні. В 

основу дослідження було покладено лінгвокогнітивний метод, який полягає в 

постійному співвіднесенні мовного матеріалу з іншими типами рефлексій, 

осмислених у широкому культурологічному, соціологічному, біологічному, 

психологічному контекстах.  Метод лінгвокультурологічного коментаря сприяв 

осмисленню та аналізу культурного складника концептів. Аналіз концептів 

здійснювався за допомогою методу семантико-аксіологічного поля, який 

базується на вивченні дефініцій словникових та енциклопедичних видань та 

встановленні механізмів мовної реалізації оцінного складника концепту. Метод 

опитування сприяв проведенню двох видів експериментів – соціолінгвістичного 

та психолінгвістичного. У роботі застосовано метод виявлення ефектів 

семантичного резонансу, а також метод контекстуального аналізу та опису 

мовних явищ, який сприяв виявленню мовних засобів експлікації концептів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

роботі: 
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- здійснено аналіз концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ на 

матеріалі публіцистичних текстів О. Пахльовської у вимірах: лінгвокогнітивного 

осмислення, авторської специфіки текстових репрезентацій та даних, отриманих у 

результаті проведення соціолінгвістичного та психолінгвістичного опитувань; 

- з’ясовано парадигму маркерів національної ідентичності в авторській 

картині світу О. Пахльовської через дослідження набору вербалізаторів концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, об’єктивованого в публіцистичних текстах 

О. Пахльовської 1989–2016 років; 

- проведено соціолінгвістичне опитування з метою виявлення категорійності 

чинників ідентичності у свідомості українців та здійснено спробу їхнього 

аналітичного осмислення щодо реляцій з авторськими підходами 

О. Пахльовської; 

- здійснено психолінгвістичний аналіз адресата в публіцистиці 

О. Пахльовської;  

- досліджено впливовий потенціал публіцистичних текстів О. Пахльовської, 

задіяний в об’єктивації семантичного та оцінного складників вербалізаторів 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що робота є вагомим 

внеском у розбудову когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології. 

лінгвокультурології та прагмалінгвістики. У праці поглиблено знання про: 

1) концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та особливості її мовної 

об’єктивації в українськомовних текстах О. Пахльовської; 2) специфіку текстової 

реалізації авторських концептосфер; 3) комунікативну співвіднесеність 

публіцистичної репрезентації з актуальною суспільною проблематикою та 

комунікативними ситуаціями кроскультурного характеру; 4) прагмалінгвістичну 

проекцію чинника адресата в процесі текстотворення; 5) психолінгвістичну 

специфіку моделювання структури впливу публіцистичного тексту на 

реципієнтів.  

Практична цінність роботи визначається можливістю використання 

отриманих результатів у вивченні курсів лінгвістичного циклу, спецкурсів 
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загальнотеоретичного, лінгвокультурологічного, психо-, соціолінгвістичного та 

лінгвокогнітивного спрямувань, зокрема: “Національна мовна особистість у 

сучасних лінгвістичних вимірах”, “Теорія мовної особистості”, “Когнітивна 

лінгвістика”, “Психолінгвістика”, “Соціолінгвістика” та інших. Матеріал 

дослідження можна використати для укладання тезаурусного словника концептів, 

які входять до концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, що стане в 

пригоді фахівцям різних галузей науки: лінгвістики, фольклору, релігієзнавства, 

культурології, філософії. Крім того, матеріали дослідження можуть бути 

використані при створенні інноваційних словників на кшталт асоціативних 

словників окремих етнічних мовних картин світу. 

Оскільки в роботі досліджено маркери ідентичності та їх вербалізацію в 

публіцистичних текстах, то висновки та фактичний матеріал дисертації можуть 

бути враховані представниками медійної сфери в процесі формування 

національного підґрунтя українських публіцистичних текстів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Головні теоретичні та практичні положення 

висвітлювалися в доповідях на чотирьох закордонних конференціях:  “Українська 

мова поза межами України” (м. Люблін, Польща, 2015 р.), “Колоквіум молодих 

мовознавців – 2016” (м. Братислава, Словаччина, 2016 р.), “Modern philology: 

relevant issues and prospects of research” (м. Люблін, Польща, 2017 р.), “Philology 

and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 2018” (м. Будапешт, Угорщина, 2018 р.); 

десяти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і 

симпозіумах: “Комунікативний дискурс і стратегії дослідження” (м. Київ, 2016 р.); 

“Українська мова і сфера сакрального” (м. Чернівці, 2016 р.); “Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень” (м. Київ, 2016 р.); “Філологія 

початку ХХ сторіччя: традиції та новаторство” (м. Київ, 2017 р.); “Людина і право 

у мові сучасних ЗМІ” (м. Одеса, 2017 р.); “Мовнокультурна ідентичність у 

контексті філологічних студій” (м. Київ, 2017 р.); “Світ мови – світ у мові” 
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(м. Київ, 2017 р.); “Мова як світ світів” (м. Київ, 2017 р.); “Національна 

ідентичність у мові і культурі” (м. Київ, 2018 р.); “Твори Олеся Гончара в 

сучасних інтерпретаціях” (м. Київ, 2018 р.).  

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено в 14 публікаціях: 7 статей, опублікованих 

у фахових наукових виданнях України (6 з яких індексуються в міжнародній базі 

Index Copernicus), 2 – у закордонних фахових періодичних виданнях, 5 – у 

матеріалах доповідей на конференціях. Усі статті написані одноосібно. 

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів та висновків, списку використаної літератури, списку лексикографічних 

джерел та додатків. Основний текст викладено на 233 сторінках, повний обсяг 

роботи становить 312 сторінок. 

Список використаних джерел містить перелік українських та зарубіжних 

наукових праць, цитованих у цьому дисертаційному дослідженні (283 позиції, із 

яких 16 – англійською мовою). 
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РОЗДІЛ 1. КАРТИНА СВІТУ ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ПАРАДИГМА: 

ДІАХРОНІЧНІ ТА СИНХРОНІЧНІ ПІДХОДИ 

1.1. Дефінітивне становлення наукового поняття “картина світу” 

Термін “картина світу” з’являється в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Одним 

із перших цей термін почав вживати Г. Герц (1914) щодо фізичної картини світу, 

яку розуміли як сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів. А. Гуревич у 

подальших дослідженнях використовує як рівнозначні такі поняття, як “модель 

світу”, “картина світу”, “бачення світу”. Модель світу він визначає як “сітку 

координат”, через які люди сприймають дійсність і вибудовують образ світу, який 

існує в їхній свідомості [156, с. 8]. Цей образ передається від однієї людини до 

іншої не картинками, а словами, тобто через посередництво мови та генерується в 

мовній свідомості індивіда. 

Варто зауважити, що думка про існування особливої мовної свідомості була 

сформульована В. Гумбольдтом як науково-філософська проблема ще на початку 

ХІХ ст. До того ж, на думку вченого, співвідношення мови й дійсності, 

інваріантного та ідіоматичного в процесах мовного “відображення” дійсності як 

складного процесу інтерпретації людиною світу ґрунтується на понятті мовної 

картини світу [53].  

Дослідження проблематики мовної картини світу започаткували не 

лінгвісти, а філософи, зокрема Г. Брутян та Р. Павільоніс. Водночас лінгвістична 

розробка цього поняття розгорнулась у зв’язку з тезаурусним вивченням лексики 

й визначенням принципів укладання ідеографічних словників, найбільш повно 

представлених у працях Ю. Караулова [156, с. 8]. Детально мовну картину світу 

почали вивчати в когнітивній лінгвістиці, яка спершу розвивалася в працях 

американських учених Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Ч. Філлмора, Дж. Тейлора, 

А. Гольдберга. 

Проблемі мовної картини світу присвячені також праці українських 

лінгвістів Л. Василик, Т. Вільчинської, Л. Гнатюк, С. Єрмоленко, 

Б. Серебренникова, Ж. Соколовської, Т. Космеди, Л. Лисиченко, А. Мойсієнка, 

Н. Слухай, О. Снитко та інших. 
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Сучасне трактування картини світу як лінгвокогнітивної моделі дійсності 

виводить на перший план питання взаємодії пізнавальних механізмів людини, 

мовної системи й комунікації в природному й соціальному середовищах. 

Когнітивний підхід до лінгвістичних явищ потребує розуміння того, що мова в 

широкому розумінні (тобто як система та її комунікативна реалізація) є, по-

перше, результатом пізнавальної діяльності людини, яка особливим чином 

об’єктивує її уявлення про навколишній світ і, по-друге, середовищем, яке 

взаємодіє з людиною. Поняття картини світу належить до фундаментальних 

“понять, які відображають людину та її буття, стосунки людини зі світом, важливі 

умови її існування у світі” [156, с. 9].  

На сьогодні існує близько сотні атрибутивних ознак терміна “картина 

світу”, і кожен дослідник прагне додати в його розуміння елементи, релевантні 

саме для його дослідження, тому теорія картини світу розгортається в 

міждисциплінарній площині. Учені вважають, що теорія картини світу 

безпосередньо реалізує настанову експансіонізму в тому сенсі, що для вивчення, 

наприклад, національно-культурної картини світу необхідні, щонайменше, знання 

з соціології, історії, культурології та етнопсихології [14, с. 62]. Іншою настановою 

сучасної лінгвістики є антропоцентризм – визнання головної ролі людини в 

породженні й функціонуванні мови. І людину тут розглядають не як об’єкт, а як 

безпосереднього учасника наукового спостереження [14, с. 62–63]. 

Водночас факт взаємозв’язку мови та мислення мотивує переосмислення 

теорії картини світу в рамках неофункціоналізму. Як свідчить О. Кубрякова, “під 

функціоналізмом, а точніше, неофункціоналізмом, розуміють вивчення мови в дії, 

маючи на увазі використання мови, її вживання” [108, с. 220]. Теорія картини 

світу за цієї настанови дає змогу вивчати способи комунікативної й дискурсивної 

реалізації певної картини світу мовними засобами. З іншого боку, у рамках 

еколінгвістики, можливий розгляд способів впливу соціального і природного 

середовища людини на мову [253, c. 14].  

Одним із найважливіших критеріїв типології картин світу, на думку 

Є. Бондаренко, є спосіб сприйняття дійсності, описаний в гносеології як рівень 
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свідомості. Згідно з уявленнями К. Поппера та А. Єсеніна-Вольпіна, рефлексія 

світу відбувається із залученням різних рівнів свідомості (світосприйняття): 

дотеоретичного (буденного), теоретичного (наукового і філософського) і 

позатеоретичного (релігійно-міфологічного й художнього) [64, с. 193–194; 176, 

с. 83]. Формами реалізації цих рівнів є будь-які семіотичні системи, які 

піддаються або не піддаються графічному кодуванню. Такі системи, відповідно, 

можуть називатися мовними/ немовними й соціально-поведінковими [14, с. 65]. 

О. Кубрякова вважає, що “в мові знаходять своє вираження, поєднуючись, 

але не покриваючи одне одного, семантичні ознаки чотирьох різних сутностей: 

а) семантична значеннєвість одиниць власне мовної системи; б) категорії 

предметного світу, своєрідно відображені в категоріях і одиницях мови; 

в) мисленнєві категорії, притаманні логіці й психології людського пізнання; 

г) прагматичні фактори комунікативного призначення мови” [109, с. 116]. Проте 

ототожнювати логічні й психологічні категорії та їхнє місце в структурі мовної 

картини світу не можна, бо вони пов’язані з двома різними картинами світу. Одна 

з них – це мовна картина світу, яка є логічною й своєрідно відбивається в мовних 

одиницях, а інша – домовна (правербальна) з елементами образного мислення, у 

надрах якого лежать індивідуальні й соціальні особливості бачення світу. Картина 

світу, що існує в мисленні людини, отримала назву концептуальна картина 

світу. До того ж питання сутності мовної картини світу по-різному відтворене в 

сучасному мовознавстві – від максимального зближення мовної і концептуальної 

картин світу до визнання різного ступеня своєрідності відображення світу в 

кожній національній мові. 

Як мовну картину світу Л. Лисиченко розглядає характер відображення в 

мові концептуальної картини світу й мовні засоби вираження знань про неї. 

Домовна картина є джерелом і матеріалом для двох зазначених. Саме в мовній 

картині світу виявляється своєрідність членування концептуальної картини світу 

в різних народів. За допомогою мови практичні знання, одержані окремими 

індивідуумами, перетворюються в колективне надбання, колективний досвід, а 

отже, визнається, що мовна картина світу має і гносеологічний характер. 
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Концептуальна картина світу є підґрунтям мовної картини, однак 

концептуальна більш універсальна, оскільки є спільною для народів з однаковим 

рівнем знань про світ, тоді як мова відображає досвід кожного народу й виявляє 

не тільки спільні знання, а й своєрідність бачення світу [119, с. 37]. 

За такого підходу є ототожнення домовної, мовної та концептуальної картин 

світу, а отже, ототожнення категорій мови і мислення, хоча це не виражене 

очевидно. Оскільки Л. Лисиченко дотримується погляду, що мова й мислення – це 

два діалектично пов’язаних, але не тотожних явища, то, відповідно, мовна 

картина світу розвивається, відбиваючи зміни в пізнанні світу: зміни в домовній 

картині світу відбиваються в концептуальній картині (термін “концептуальний” 

тут вживаємо в усталеному значенні) і неминуче ведуть за собою відповідні зміни 

в мовній картині світу. Окрім того, у кожній мові поряд із загальними засобами 

збагачення мовної картини існують і свої, специфічні, зумовлені типологічними й 

структурними особливостями мов [119, с. 38].  

О. Селіванова розуміє мовну картину світу як “представлення предметів, 

явищ, фактів ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і 

сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є 

семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в 

етносвідомості” [197, с. 365]. Дискутуючи про розмежування мовної та 

концептуальної картин світу, дослідниця стверджує, що межа між ними не є 

чіткою, вони перебувають у логічних відношеннях перетину або включення 

першої до другої залежно від визнання концептуально не співвідносних мовних 

категорій, наприклад роду. 

Отже, для структури мовної картини світу важливе її перебування в 

тричленній парадигмі картини світу: домовної (психічної), концептуальної 

(логічної) та мовної – власне лінгвальної. Ці три рівні парадигми перебувають у 

тісній взаємодії й впливають один на одного, на що звертав увагу ще 

В. фон Гумбольдт, наголошуючи, що мова не тільки відбиває й виражає дух 

народу, а й впливає на його формування. Кожен із рівнів має свою одиницю, а 

саме: концепт як домовне уявлення про явище, який супроводжується в 
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свідомості численними ознаками й асоціаціями, поняття як мовно-логічна 

одиниця, яка є наслідком узагальнення найсуттєвіших із погляду мовця рис 

концепту, що супроводжується мовним вираженням, і значення слова, яке містить 

поняттєву основу й ускладнюється ознаками (значеннєвий ореол), пов’язаними в 

свідомості носіїв мови з цим концептом та з внутрішньомовними зв’язками [119, 

с. 38–39]. 

Далі у вивченні одиниць цих рівнів пішли представники когнітивної 

семантики – одного з основних напрямів розвитку когнітивної лінгвістики. Вони 

вважають, що словникове значення – це підтип більш загального 

енциклопедичного значення, а значення кожного слова містить і словниковий, і 

енциклопедичний компоненти. Словниковий компонент є об’єктом вивчення 

лексичної семантики – галузі лінгвістики, яка вивчає значення слова. На відміну 

від словникового, енциклопедичне значення є екстралінгвальним. 

 Американський лінгвіст В. Еванс у праці “Когнітивна лінгвістика” виклав 

особливості словникового підходу до значення слова, описуючи різні, почасти 

діаметрально протилежні позиції інших лінгвістів, що й викладемо нижче 

[242, c. 216–223]. На його думку, ядерне значення слова – це інформація, яка 

міститься у визначенні слова, а енциклопедичні знання (часто стереотипні) – це 

екстралінгвальні знання. Основні відмінності між словниковим та 

енциклопедичним підходами репрезентовані в таблиці (табл. 1) [242, с. 209]: 

 

Словниковий підхід Енциклопедичний підхід 

Стосується значення (що значить 

слово) 

Стосується відношення (як мовець 

використовує слово) 

Належить до семантики Належить до прагматики 

Зберігається в ментальному 

лексиконі  

Керується принципами 

використання мови 

Таблиця 1. Відмінності між словниковим та енциклопедичним підходами до аналізу 

значення слова 
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На думку когнітивних лінгвістів, чітке відокремлення лексичного знання від 

енциклопедичного є доволі проблемним. Насамперед словниковий підхід 

передбачає, що значення слів має семантичне ядро – обов’язковий елемент 

значення слова. Це семантичне ядро відділене від інших, необов'язкових 

елементів значення слова (асоціації, що виникають разом з відповідним словом). 

Проте цей розподіл є аксіоматичним та загальноприйнятим для тих семантиків, 

які розрізняють денотат слова (набір сутностей, предметів та явищ, з якими певне 

слово може співвідноситися) та його конотат (асоціації, що пов’язані з цим 

словом).  

В. Еванс особливо наголошує на контекстуальній залежності лексем. На 

його думку, жодне слово в мові не може бути репрезентоване незалежно від 

контекстуального тла. А представники когнітивної семантики, навпаки, вважають, 

що слова сприймаються відповідно до фреймів чи сфер нашого досвіду, саме ж 

значення слова конструюється в контексті (тексті, реченні чи словосполученні), 

до того ж воно може змінюватися залежно від цього контексту. Саме тому 

розподіл лінгвістичного значення на семантику (контекстуально незалежне 

значення) та прагматику (контекстуально залежне значення) доволі суперечливий, 

адже будь-яке значення слова є наслідком багаторазового його використання у 

відповідних контекстах.  

Наведені теоретичні факти В. Еванс ілюструє таким прикладом: коли ми 

отримуємо листа, у якому написано “Зустрінь мене тут за тиждень з палицею 

такої довжини”, ми не можемо виконати прохання, висловлене в цьому 

повідомленні, не знаючи, хто, коли, де і кому написав його. Цей приклад 

демонструє важливість контекстуальної інформації, а також дейктичних виразів 

(мене, тут, такої довжини). 

Учений також дослідив відмінності між значенням слова та значенням, яке 

має речення. Безумовно, кожне слово має своє значення, яке зафіксоване в пам’яті 

носіїв мови, однак це значення здатне змінюватися залежно від речення, у якому 

воно використане (залежно від контексту використання). Тому лінгвісти 

стверджують, що значення слова конструюється “онлайн”, тобто в контексті. У 



31 

зв'язку із цією тезою вчені зауважують, що конструювання значення – це процес, 

який здійснюється в реченні, а не в слові, зокрема. На противагу представникам 

традиційної семантики, які вважають, що слово має значення, когнітивні 

семантики стверджують, що слова є лише “підказками” до розкриття значення, а 

не його “контейнерами”. Тобто, когнітивна лінгвістика вважає, що конструювання 

значення – це процес концептуальний, а не лінгвістичний. 

Як уже зазначалося вище, когнітивна семантика критично відхиляє 

словниковий підхід до конструювання значення й надає перевагу 

енциклопедичному підходу. Словниковий підхід, на їхній погляд, репрезентує 

модель знання лінгвістичного значення, а енциклопедичний підхід – модель 

системи концептуального знання, що значно ширше, аніж лінгвістичне значення. 

Існує кілька характеристик енциклопедичного підходу, серед яких, на думку 

В. Еванса, на особливу увагу заслуговують такі: 

1. Немає принципової відмінності між семантикою та прагматикою, 

оскільки когнітивна семантика відхиляє принциповий розподіл на “ядерне” 

значення, з одного боку, та прагматичне, соціальне чи культурологічне – з іншого. 

До речі, у підручнику В. Еванса немає розділу “Прагматика”, і це не тому, що він 

заперечує його існування, а тому, що вважає, що семантичне значення є водночас 

і результатом його прагматичного знання. Значення слова конструюється в 

результаті його багаторазового використання, тому прагматичне його значення і є 

власне “реальним”. Такий підхід є протилежним до підходів традиційної 

семантики, яка постулює, що словникове значення – це об’єкт семантичних 

досліджень, а прагматичне значення є об’єктом нелінгвістичних досліджень. 

2. Енциклопедичне знання – структуроване, бо воно є системою, яка 

включає такі типи значень (за Лангекерром): 1) конвенційне; 2) загальне; 

3) властиве; 4) типове. Конвенційне значення містить інформацію, відому 

широкому загалу, усім членам певної етнічної спільноти, й тому його вважають 

центральним в аналізі концепту. Загальне значення апелює до різної інформації, 

яку може знати мовець про конкретний предмет, властиве (тобто знання 

властивостей) – стосується внутрішніх рис певних об’єктів чи явищ, незалежних 
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від зовнішнього впливу, а типове значення актуалізує унікальні знання, властиві 

певному предмету.  

3. Існує відмінність між енциклопедичним та контекстуальним 

значеннями. Перше виникає внаслідок взаємодії перелічених вище чотирьох типів 

значення, з одного боку, а з іншого, – воно не може з’явитися незалежно від 

контексту. Наприклад, коли ми вживаємо англійську лексему “foot”, її значення 

змінюватиметься залежно від того, чи ми говоримо про людей, кролів, столи чи 

гори. Таке явище автор називає феноменом контекстуальної модуляції. 

4. Енциклопедичне значення – динамічне, оскільки залежить від людського 

досвіду, здатного змінюватися з часом, тоді як центральне словникове значення 

слова відносно стабільне й надто рідко зазнає змін. 

Таким чином, для когнітивної семантики, типовим представником якої є 

В. Еванс, є суттєвим розмежовувати енциклопедичне та словникове значення. 

Дослідник надає перевагу енциклопедичному значенню під час аналізу концептів, 

яке значно глибше, динамічніше та тісно пов’язане із контекстом. Тобто учені 

аналізують концептуальну картину світу як таку, що безпосередньо пов’язана з 

мовною картиною світу кожного народу [242, c. 216–223]. 

Однак варто пам’ятати, що основою вербальної, мовної картини світу є 

загальна картина світу, представлена мовою. У зв’язку з цим, поняття 

“реальність” виходить за межі онтологічної реальності і стає тим, що людина 

може висловити через мову: класи об’єктів, які існують і не існують, фіктивних 

чи уявних об’єктів, понять, які вона вирізняє за допомогою мови з природи або 

створює й дає їм ім’я, тобто ті, які людина здатна розрізнити й подумки уявити як 

уже об’єктивовані, засвоєні нею раніше. Тому поняття “об’єкт” включає не лише 

природні речі й артефакти, а й інтелектуальні, прагматичні й емоційні оцінки та 

характеристики.  

Нерідко деякі “об’єкти” такою мірою абстрактні, що їх неможливо 

ідентифікувати з реальними предметами чи явищами. Тут йдеться про 

“опосередковану” реальність, бо саме в такому значенні й говорять про “мовну 

картину світу” в її інтегральному і диференційному аспектах [109, с. 114].  



33 

Об’єктом іншого напряму розвитку когнітивної лінгвістики – 

лінгвокультурології – є взаємодія мови та культури й дослідження цього зв’язку 

як єдиної системної цілісності. Окрім мови та культури, як трансляторів 

культурної інформації, до об’єктного поля лінгвокультурології вводять і людину, 

яка створює цю культуру, користуючись мовою. Лінгвокультурологія вивчає 

матеріалізований об'єкт культури, продукт творчості, утілений у мові [46, с. 259]. 

Основними категоріями лінгвокультурологічного аналізу постають 

лінгвокультуреми, об'єднані в лінгвокультурологічне поле. Також сюди 

зараховують культурні семи, культурний фон, культурний концепт, культурний 

простір, лінгвокультурну парадигму, менталітет, культурні цінності та мовну 

компетенцію [132, с. 48–50]. До основних лінгвокультурологічних категорій 

також належать такі категорії, як архетип, метафора, символ тощо. Однак 

предметом дослідження лінгвокультурології стає лише той мовний знак, який 

містить культурну інформацію. Текст є своєрідною проекцією культурного 

простору і має низку наслідків стосовно своєї структури, змісту та мовного 

наповнення. Це означає, що в тексті будуть реалізовані наявні в тій чи іншій 

лінгвокультурній спільноті вимоги та настанови щодо створення мовленєвого 

продукту, які відповідають зовнішнім умовам ситуації породження цього 

продукту. У контексті цього можна говорити про структуру тексту як культурно-

детерміновану сутність [46, с. 260]. 

Суттєвим є з’ясування змісту поняття індивідуально-авторська мовна 

картина світу, оскільки будь-який текст – художній чи публіцистичний – є 

втіленням саме індивідуальних рис мовної особистості автора на різних рівнях 

ієрархічної структури тексту. Творчість кожного письменника завжди має набір 

стійких рис, хоча водночас характеризується мінливістю, оскільки кожній мовній 

особистості властивий розвиток, а отже вона є динамічною категорією. 

Індивідуальна картина світу – це “продукт діяльності індивдуальної свідомості, 

індивідуального ставлення до світу, хоча й опосередковано через соціальні 

знання, це продукт виключно індивідуального моделювання зовнішнього світу” 

[188]. 
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Існують різні думки з приводу співвідношення загальної та індивідуальної 

мовних картин світу, однак ми дотримуємося позиції, згідно з якою картина світу 

епохи відноситься до індивідуальної як ціле до частини, отже загальна 

(національна) картина світу  формується з індивідуальних авторських. 

Дійсність відбивається в мові, за допомогою якої письменник змальовує 

навколишній світ і пропускає його крізь призму об’єктивних оцінок. Стереотипні 

уявлення мовця про світ відображаються у висловленнях узагальнювального 

характеру – дефініціях, афоризмах, прислів’ях, ідіомах, з числа яких автор обирає 

ті, що мають стійкий зв’язок з поняттями в його тезаурусі, упорядковуються в 

ієрархічну систему, яка до певної міри відображає ієрархію вартостей мовця, його 

життєве кредо. Вважаємо, що слово як самодостатня вартість у художньому тексті 

віддзеркалює особливості індивідуальної мовотворчості.  

Необхідно зазначити, що мовна картина світу у творі відображає також й 

індивідуальне бачення художником дійсності, що зумовлюється багатьма 

психофізіологічними, ідейно-світоглядними причинами, життєвим досвідом, 

творчою обдарованістю тощо. Індивідуального характеру набувають і методи 

опису картини світу, бо кожний письменник добирає мовні засоби відповідно до 

змісту і задуму художнього твору з огляду на свої лінгвістичні погляди і 

стилістичні плани [63, c. 219]. 

Таким чином, спираючись на проаналізовані праці, у нашій роботі 

використовуємо поняття мовна картина світу, розуміючи її услід за 

Л. Лисиченко як “характер відображення в мові концептуальної картини світу й 

мовні засоби вираження знань про неї”, концептуальна картина світу, яка, на 

відміну від першої, є універсальною для всіх народів та слугує підґрунтям для 

мовної, а світогляд, бачення дійсності, мови та стилю автора формують його 

індивідуально-авторську картину світу. Саме індивідуально-авторська картина 

світу Оксани Пахльовської як системне утворення – у фокусі нашого 

дослідження. 
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1.2. Теоретичне моделювання мовної особистості автора 

Існування мовної картини світу уможливлює людина, яка її і створює. Без 

індивіда ні мовна, ні концептуальна картини світу існувати не змогли б, бо кожній 

особі притаманна своя мовна картина світу, яка й віддзеркалює мовну 

особистість, зокрема і мовну особистість автора того чи іншого твору. 

Дослідження і концептуальної, і мовної картин світу на основі тексту неможливе 

без розуміння й аналізу мовної особистості його автора. 

Мовну особистість традиційно розглядають як сукупність властивостей 

індивіда, що забезпечують породження власних висловлювань та можливість 

сприйняття висловлювань інших. Природжена здатність оволодівати мовою 

забезпечується мовною спроможністю індивіда, що є однією з уроджених рис, 

притаманних кожній конкретній людині. Складниками мовної особистості є її 

мовна спроможність, мовна й комунікативна компетенції, особливе світобачення, 

світосприйняття та світорозуміння, що відображається в індивідуальній мовній 

картині світу, а фіксується, відповідно, у когнітивній картині світу [101, с. 18-19]. 

О. Селіванова розуміє мовну особистість як “іманентну ознаку особистості 

як носія мови й комуніканта, що характеризує її мовну й комунікативну 

компетенцію та реалізацію їх у породженні, сприйнятті, розумінні й інтерпретації 

вербальних повідомлень текстів, а також в інтерактивній взаємодії дискурсу” 

[272, с. 370].  

Невід’ємним складником мовної особистості є мовна спроможність – 

багатокомпонентна функційна система, що є наслідком генералізації елементів 

системи мови. Мовну спроможність Т. Космеда розуміє як спосіб “зберігання” 

мовної системи у свідомості людини й спосіб відображення в мовній свідомості 

елементів цієї системи. Але таке відображення не є миттєвим, оскільки цей 

процес тривалий: його наслідок – формування узагальнених функційних 

елементів мови. Сукупність елементів, що корелюють з одиницями мови 

відповідного рівня, власне, й мотивує наявність мовної спроможності певного 

рівня [101, с. 19–20]. Поняття мовної спроможності невід’ємно пов’язане із 

поняттям мовної свідомості, яке є основною ознакою кожної мовної особистості й 



36 

рушієм її розвитку, оскільки абсорбує в собі ментальний смисл і формує 

когнітивний (пізнавальний) зміст мовлення та містить його в собі завжди готовим 

до мовленнєвої потреби. Тому варто розглянути поняття мовної особистості та 

мовної спроможності детальніше. 

Мовна особистість – це особистість конкретної людини, означена мовою, 

виражена в мові і через мову в її дискурсах, текстах. Орієнтовний опис мовної 

особистості передбачає аналіз таких складових компонентів: 

- мовна свідомість у своєму часі й на тлі доби; 

- мотиви, інтенції, домінанти мовлення, особливості світовідчування, 

сприйняття явищ, подій; 

- реконструкція моделі світу (або фрагменту), відображеної у 

свідомості мовної особистості: тезаурус, концепти й концептосфери; 

- характеристика семантичного рівня мовлення, опис відмінностей у 

семантиці аналізованого тексту; 

- реконструкція асоціативно-вербальної сітки (які уявлення, образи, 

асоціації, поняття і як саме виражаються певною особистістю, яким стилем, якими 

способами та засобами комунікації) [134, с. 177]. 

Мовна спроможність є основою формування мовної свідомості й 

наповнюється нею (мовомисленням, мислеобразами, рефлексіями). У мовній 

свідомості умовно виділяють два рівні, перший з яких містить предметний 

(денотатний) зміст, що характерний для мовної спільноти, а другий (глибинний) 

рівень – це вже власне усвідомлення, відкриття мовцем своєї мови, з елементами 

індивідуального авторського осмислення й вибору мовних варіантів на свій смак, 

вибору мовленнєвих видів діяльності. Тут мовна свідомість постає як структура 

культурно й соціально зумовлених настанов щодо рідної мови, які відбивають 

колективні етно- й націєтворчі реалії та поняття, морально-етичні орієнтири 

певної мовної спільноти. Третім компонентом мовної свідомості є 

мовнокомунікативна компетентність, що дає змогу сповна реалізувати єдність 

досягнень і мовної спроможності, і мовної свідомості через види мовленнєвої 

діяльності у відповідній соціокультурній мовній спільноті [134, с. 178]. 
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У лінгвістиці поняття мовної особистості уперше розглядав В. Виноградов у 

праці “О художественной прозе” (1930). Вивчаючи проблему індивідуального в 

мові, учений зазначав, що Бодуена де Куртене “цікавила мовна особистість як 

вмістилище соціально-мовних форм і норм колективу, як фокус зміщення і 

змішування різних соціально-мовних категорій” [23, с. 61]. Кілька разів 

використавши в тексті праці словосполучення “мовна особистість” (до речі, у 

такому ж значенні використовує терміни “поетична особистість” і “літературна 

особистість”), В. Виноградов, однак, не розкриває його. Осмислення ж поняття 

“мовна особистість” відбулося значно пізніше. Лише в наш час воно набуло 

статусу терміна.  

Починаючи з 80-х років ХХ ст., з’являється ціла низка визначень мовної 

особистості. У 1980-х роках Г. Богін у книзі “Современная лингводидактика” 

подав перше з визначень: “Центральним поняттям лінгводидактики є мовна 

особистість – людина з погляду її готовності створювати мовлення <…> Мовна 

особистість – це та особа, яка привласнює мову, тобто та, для якої мова є 

мовленням. Мовна особистість характеризується не так тим, що вона знає про 

мову, як тим, що вона здатна робити із мовою” [12, с. 3]. У лінгвістиці Г. Богін 

був одним із перших, хто вважав соціум вагомим фактором впливу на 

формування мовної особистості, зокрема й через тексти, адже соціальним 

середовищем стимулює розвиток мовної особистості й формує готовність її до 

пізнання й саморозвитку. Дослідник робить висновок, що “полем реалізації 

ініціатив мовної особистості, яка вийшла на високий рівень свого розвитку, може 

бути лише цілий текст” [12, с. 38], а саму мовну особистість може 

характеризувати система текстів. Цю думку вченого пізніше розвинув 

Ю. Караулов, назвавши систему текстів, якими володіє мовна особистість, 

прецедентними текстами, і далі продовжив вивчення мовної особистості на основі 

аналізу мовлення персонажів текстів. 

У моделі Г. Богіна мовна особистість – це сукупність пізнавальних, творчих 

здібностей і характеристик суб’єкта, що зумовлюють свідомість і сприйняття ним 

мовленнєвих утворень (текстів), які можна розрізняти за ступенем структурно-
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мовної складності, глибиною та точністю відображення дійсності, визначеною 

цільовою спрямованістю. Саме від здібностей мовця залежать особливості 

створюваних ним текстів [197, с. 370]. 

Дещо пізніше в книзі “Русский язык и языковая личность” (1987) з’явилося 

визначення мовної особистості Ю. Караулова, який трактував її як “сукупність (і 

результат реалізації) здібностей до створення й сприйняття мовленнєвих текстів” 

[86, с. 245]. Водночас він подає ще й принципово інше трактування: “мовна 

особистість – це особистість, виражена в мові (текстах) і через мову, особистість, 

реконструйована в основних своїх рисах на базі мовних засобів” [86, с. 38]. 

У наведених вище дефініціях ужиті такі родові поняття, як “людина” (у 

Г. Богіна), “сукупність мовленнєвих можливостей” і, нарешті, “особистість” 

(обидва терміни – в Ю. Караулова). Відсутність антропологічного родового 

компонента в другому визначенні потребувала його доопрацювання: з’явилася 

низка варіантних тлумачень, які доповнюють базове визначення елементами 

“суб'єкт”, “особистість”, “індивід”, “носій мови”. На думку К. Іванцової, із усіх 

варіантів родового компонента визначення мовної особистості варто віддавати 

перевагу терміну “особистість”, оскільки нове лінгвістичне термінопозначення не 

лише утворене від терміна, який має давню традицію в психології, філософії та 

соціології, але й дозволяє в максимально лаконічній формі позначити сутність 

міждисциплінарного об’єкта дослідження: це особистість, відображена в мові 

[80, с. 27].“Окрім того, будь-яка особистість поєднує в собі елементи стабільності 

та змінності, вона піддається зовнішньому впливу й, звісно, має внутрішні 

конфлікти” [122, с. 9]. За В. Лютиковою “мовну особистість слід розуміти як 

сукупність мовних властивостей, типових для конкретної людини” [122, с. 10]. 

Мовну особистість можна характеризувати й з позиції мовної свідомості та 

мовленнєвої поведінки, а також з позиції лінгвістичної концептології дискурсу. 

До того ж мовна свідомість стає предметною в мовленнєвій діяльності, тобто, за 

Л. Щербою, у процесах говоріння, писемного спілкування. 

Отже, запропонована трирівнева модель мовної особистості передбачає 

ієрархію планів: вищим є прагматичний рівень (прагматикон), який містить цілі, 
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мотиви, інтереси, настанови й інтенційності; середній рівень (семантикон), що є 

картиною світу, яка містить поняття, ідеї, концепти і відображає ієрархію 

цінностей; нижчий рівень (лексикон) – це рівень володіння природною мовою, 

рівень мовних одиниць. Cьогодні вчені все частіше дискутують з приводу того, 

що відмінності між семантикою та прагматикою мають умовний характер, адже 

відношення знаку до світу, позбавлене людської опосередкованості, втрачає зміст, 

а відношення знаку до людини, позбавлене мовної опосередкованості, 

артикуляції, диференціації, переводить спілкування в суто емоційну сферу.  

В. Нерознак, беручи за основу ідею М. Трубецького, позначає мову народу 

й конкретного його представника як “полілектну” та “ідіолектну” мовну 

особистість [цит. за 80, с. 28], а О. Шевченко протиставляє типову та 

індивідуальну мовну особистість: “Для типової мовної особистості характерні 

такі властивості: абстрактність, еталонність, збірність, безликість; у кожному 

конкретному випадку типова модель реалізується як індивідуальна мовна 

особистість. Індивідуальна мовна особистість збігається із типовою базовими 

характеристиками, але й водночас має свої особливості” [цит. за 80, с. 29]. 

Серед великої кількості потрактувань поняття мовної особистості 

заслуговує на увагу й та дефініція, запропонована в лінгвокультурології 

С. Воркачовим, який розглядає її як “<…> закріплений переважно в лексичній 

системі базового національно-культурного прототипу носія певної природної 

мови…” (С. Воркачов) [29, с. 17]. Відповідно, до завдань вивчення 

“етносемантичної” (колективної) мовної особистості входить виявлення 

особливостей національної культури та менталітету того чи іншого мовного 

угрупування.  

Л. Гнатюк також вводить у дефініцію національно-культурний чинник, 

разом із психологічним та соціальним, а отже вказує на багатовимірність та 

всеохопність вивчення мовної особистості: “мовна особистість – індивід, 

розгляданий в сукупності його мовних здібностей, зумовлених історично, 

національно-культурно, соціально та психологічно, які виражаються в здатності 

сприймати та творити тексти і слугують для досягнення певних цілей” [44, c. 30]. 
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Близьким до такого формулювання, але з деяким зсувом акцентів у сферу 

когнітивної та комунікативної лінгвістики є визначення В. Карасика, який вбачає 

у мовній особистості узагальнений образ носія культурно-мовних і 

комунікативно-діяльнісних цінностей [84, с. 363]. 

У низці визначень, пов’язаних із конкретними носіями мови, 

викристалізовуються завдання лінгвоперсонології, центром дослідження якої є 

реальні індивіди в діалектичній єдності індивідуального й колективного, 

відтвореного в їхній мові та мовленні, а також у поєднанні власне мовного й 

особистісного [101, с. 24].  

Повний опис мовної особистості передбачає: 1) характеристику 

семантичного рівня її організації, вичерпний опис її або опис індивідуальних її 

відмінностей (вербально-семантичний рівень); 2) реконструкцію мовної моделі 

світу, відбитої в мовній свідомості, або в тезаурусі мовної особистості: до того ж 

це можна здійснити шляхом аналізу текстів, створених цією особистістю 

(лінгвокогнітивний рівень); 3) вияв її життєвих або ситуативних домінант, 

налаштувань, мотивів, відображених передусім у процесах породження текстів та 

їхньому змісті, аналізі “живого мовлення”, а також в особливостях сприйняття 

чужих текстів (мотиваційний рівень) [86, с. 43]. Останній рівень досліджений 

загалом недостатньо.  

Отже, мовна особистість – багаторівневе поняття, якому властива 

суперечність співвідношення стабільних і змінних елементів, сталість мотивацій і 

здатність підпорядковуватися зовнішнім впливам, а також самовпливу. Взаємодія 

рівнів у структурі мовної особистості здійснюється на основі екстралінгвальної 

інформації: від вербально-семантичного рівня легко перейти до 

лінгвокогнітивного й реконструювати тезаурус особистості. Для переходу до 

мотиваційно-прагматичного рівня потрібна додаткова інформація про соціальне 

функціонування мовної особистості, її соціальні ролі [101, с. 25–26].  

Таким чином, сучасний рівень досліджень об’єктивує синкретичну природу 

та міждисциплінарний характер поняття мовної особистості. Водночас 

акцентується, що категорія мовної особистості виявляє свою сутність в 
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індивідуальних смислах, які формують індивідуальний тезаурус мовця, в його 

неповторній манері мовленнєвої поведінки. Особливий інтерес викликає мовна 

особистість письменника, публіциста, науковця тощо, чий характер письма 

почасти називають ідіостилем. 

Ідіостиль – це поняття, що втілює причиново-наслідкову сутність праці 

письменника з текстом, психолінгвістичну мотивацію вербалізованих думок, 

специфіку художньої свідомості майстра слова. У нашому дослідженні ми 

пропонуємо послуговуватися визначенням К. Голобородька, який розуміє 

ідіостиль як взаємозумовлену сукупність вербалізованих структур, що 

перебувають у концептуальних, тематичних та асоціативно-образних зв’язках, 

характеризують онтологічний і гносеологічний світ, зумовлений свідомістю, 

мовомисленням і поетикою автора [47, с. 102].  

Оскільми ми використовуємо у дослідження когнітивний підхід, то варто 

зауважити, що в лінгвокогнітивному дискурсі поняття ідіостилю корелятивне з 

термінами “картина світу” й “мовна картина світу”, коли йдеться про 

індивідуальне мовлення як комплекс поняттєвих форм мислення, або 

ідентифікацію різних аспектів мовної реальності особистості.  

 

1.3. Концепт і концептосфера в лінгвокогнітивних підходах  

1.3.1. Концепт як об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики 

Наприкінці минулого століття в лінгвістичній літературі було 

запропоновано багато визначень концепту. Власне терміном “концепт” 

послуговувалися Н. Арутюнова, С. Аскольдов-Алексєєв, Д. Лихачов, 

Ю. Степанов, В. Нерознак, С. Ляпін, термін “лінгвокультурема” запропонував 

В. Воробйов, “міфологема” застосовувалася В. Базилевим, “логоепістема” – 

Є. Верещагіним, В. Костомаровим та Н. Бурвиковою. Меншого поширення набув 

термін “акумулема”, запропонований болгарською дослідницею В. Аврамовою. 

 Проте сьогодні слід визнати, що ключовим поняттям когнітивної 

лінгвістики є саме концепт. Попри те, зміст цього поняття суттєво різниться в 

концепціях наукових шкіл [177, с. 21]. Оскільки концепт є абстрактною, 
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мисленнєвою категорією, то це породжує різноманітні думки з приводу його 

тлумачення. Окрім того, концепт – це міждисциплінарна одиниця, що знаходиться 

на межі логіки, психології, культурології й акумулює в собі усі сліди 

позалінгвістичних інтерпретацій. Уперше термін “концепт” на теренах 

пострадянської науки вжив С. Аскольдов-Алексєєв ще 1928-ого року, визначивши 

його як “мисленнєве утворення, що замінює в процесі думки невизначену 

кількість предметів того самого роду” [6, c. 260]. Водночас він застерігав, що 

концепт не завжди замінює реальні предмети. Він може замінити лише певні 

ознаки предмета або реальні дії, а також може виступати замінником доволі 

точних, але суто мисленнєвих функцій. Науковець виділив пізнавальні й художні 

концепти. У публіцистичних текстах, що є об'єктом нашого дослідження, 

переважатимуть перші, логічні концепти, але в окремих випадках автор може 

використати й художній концепт, який тяжіє до образу, збагачуючи виразність 

мови, емоційно впливаючи на читача [20, c. 17]. 

Приблизно тоді ж Д. Лихачов використав поняття “концепт” для позначення 

узагальненої мисленнєвої одиниці, що відображає та інтерпретує явище дійсності 

залежно від освіти, особистого досвіду, професійного та соціального досвіду 

носіїв мови і, будучи своєрідним узагальненням різних значень слова в 

індивідуальних свідомостях носіїв мови, дозволяє учасникам комунікації долати 

індивідуальні відмінності в розумінні слів, що існують між ними. За теорією 

науковця, концепт є результатом зіткнення значень слів з особистим життєвим 

досвідом мовця [172, с. 21–22]. Д. Лихачов розширив уявлення про концепт, 

уводячи в науковий обіг поняття концептосфери. На його погляд, до 

концептосфери входять назви творів, які також стають концептами, відіграючи 

важливу роль у культурній свідомості часу. Досліджуючи світоглядну 

публіцистику сучасних літературно-художніх видань, Л. Василик стверджує, що 

цей висновок є доволі важливим, адже означає, що заголовок публіцистичного 

тексту має концептуальне навантаження, оскільки є його першим знаком, 

своєрідним концептуальним кодом [20, c. 18].  
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Напевне, найповніше в лінгвістиці теорію концепту розробив Ю. Степанов, 

який є представником лінгвокультурологічного напряму в когнітивній лінгвістиці. 

Він акцентував на культурологічному аспекті концептів, коли всю культуру 

розуміють як сукупність концептів і відношень між ними. Відповідно, концепт – 

основна ланка культури в ментальному світі людини. Він зауважував, що концепт 

– явище того самого рівня, що й поняття, оскільки навіть сама лексема “концепт” 

є фактично калькою латинського слова conceptus – “поняття”. У науковій мові 

концепт і поняття іноді є також синонімами, однак це трапляється дуже рідко. 

Концепт і поняття – терміни різних наук: друге використовується 

переважно в логіці та філософії, а перше, концепт, є терміном одного 

відгалуження логіки – математичної логіки, а останнім часом воно закріпилося 

також у культурології. Концепт – це згусток культури у свідомості людини: те, як 

культура проникає в ментальний світ людини. З іншого боку, концепт – це те, 

посередництвом чого звичайна людина, не “творець культурних цінностей”, сама 

проникає в культуру, а в деяких випадках і впливає на неї. Концепти, на думку 

науковця, займають ядерну позицію в колективній мовній свідомості. Концепт, як 

доводить Ю. Степанов, не лише предмет мислення, розуму й знання, а й предмет 

емоцій, симпатій і антипатій. Саме тому в науковій літературі концепти 

називають по-різному: концепт національної культури (Н. Арутюнова, 

Ю. Степанов), лінгвокультурний концепт (В. Маслова), лінгвокультурологічний 

концепт (В. Карасик), культурно маркована одиниця, слово з національно-

культурним компонентом семантики (Є. Верещагін, В.Костомаров), мовно-

естетичні знаки національної культури (С. Єрмоленко), мовні знаки культури, 

етнокультурний концепт, знак етнокультури (В. Жайворонок), знак національної 

культури (В. Калашник), лінгвокультурема (В. Воробйов) [134, с. 358]. 

Звернімося до міркувань С. Воркачова з приводу культурно-етнічного 

компонента як базового в лінгвокультурології. Дослідник уважає таким 

компонентом концепт, який може бути “архетипним” та “інваріантним”. В 

архетипній моделі концепт розглядається як щось гранично узагальнене, однак 

чуттєво-образне, приховане в глибинах свідомості, утілене в редукованій формі в 
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понятті, в уявленнях, у значенні слова. В інваріантній моделі концепт 

представлений як межа узагальнення (інваріант) плану змісту мовних одиниць, 

що охоплюють певну семантичну сферу, архетипна модель формування концептів 

передбачає їхній вроджений характер, домовну готовність до семантизації, 

інваріантна – їх формування в процесі засвоєння мови й сприйняття позамовної 

дійсності суб’єктом думки та мовлення. Лінгвокультурний концепт С. Воркачов 

трактує як “семантичне утворення вищого ступеня абстрактності”, що узагальнює 

значення низки своїх мовних реалізацій, а конкретна форма цього концепту буде 

залежати від інтервалу абстракції. у межах якого концепт якісно визначений, 

тобто залежить від обсягу лексико-семантичної парадигми, яку формують 

одиниці, що передають цей концепт у мові чи у мовах [29]. 

 “Універсальні концепти” постають у науковій свідомості як етичні терміни 

та логічні оператори: добро – зло, добре – погано – нейтрально й т. ін. 

“Автохтонні” ж концепти можуть бути не лише внутрішньомовними, 

моноглосними, а також абстрагованими від лексичних одиниць двох чи більше 

мов, які створюють культурний суперетнос, тобто бути поліглотними, як, 

наприклад, “межові поняття” західної та східної лінгвокультур. Зважаючи на 

наведені вище міркування, С. Воркачов подає таке визначення концепту: це 

одиниця колективного знання/свідомості, що апелює до вищих духовних 

цінностей, має мовне вираження й вирізняється відповідною етнокультурною 

специфікою [29]. Для позначення такого концепту було введено термін 

лінгвокультурема, яку розуміють як мовний знак, що містить культурну 

інформацію, є базовим терміном лінгвокультурології і служить для позначення 

одиниць вербалізації культурного змісту [134, с. 359]. Уперше поняття 

“лінгвокультурема” було розглянуте В. Воробйовим, який трактував його як 

комплексну міжрівневу одиницю, діалектичну єдність лінгвістичного та 

екстралінгвістичного (понятійного та предметного) змісту, до якої додається 

культурно-поняттєвий компонент як позамовний зміст  [33, с. 44–45]. Культурно 

марковані знання й уявлення носіїв певної культури є планом змісту 

лінгвокультурем їхньої мови, а планом вираження – мовні одиниці, у семантиці 
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яких є культурна інформація. Лінгвокультуреми є органічною й значною за 

обсягом частиною українського словника, що несе в собі цивілізаційні здобутки 

за всю мовну історію українців разом з їхніми мовними попередниками – 

предками, їхніми культурами й набутками [134, с. 360–364]. 

Болгарська дослідниця В. Аврамова, розглядаючи одиницю 

лінгвокультурології та прагнучи уникнути багатозначності та термінологічної 

розмитості, пропонує використовувати термін “акумулема” (з лат. “аccumulo” – 

накопичувати, збільшувати), під яким розуміє одиницю, що містить закодовані 

вияви ментальності та компоненти “культурної пам’яті” національного коду, 

пов’язаного з матеріальною та духовною культурою певної лінгвокультурної 

спільноти, а отже, з картиною світу цієї спільноти [1, с. 67]. 

Для декодування акумулеми, як і будь-якої іншої лінгвокультурної одиниці, 

слід мати певні знання в галузі фольклору, міфології, релігії, художньої 

літератури, афористики й фразеології, мати уявлення про побут і звичаї народу. В 

акумулемі можуть також виникати й зв’язані з індивідуальною свідомістю 

смисли, які для індивіда є пережитими і тому особливо цінними.  

Представники лінгвокогнітивного напряму (О. Кубрякова, Й. Стернін, 

О. Бабушкін, О. Селіванова, Л. Лисиченко та ін.) інтерпретують концепт як 

глобальну мисленнєву одиницю оперативної свідомості, яка є квантом 

структурованого знання. Ця одиниця відображає предмет реального чи ідеального 

світу та зберігається в національній пам’яті носіїв мови у вербально-означеній 

формі [20, c. 30]. Це “оперативна змістова одиницю пам’яті, ментального 

лексикону, концептуальної системи й мови мозку (lingua mentalis), усієї картини 

світу, відображеної в людській психіці” [266, c. 90]. Таким чином, у О. Кубрякової 

концепт служить для пояснення одиниць ментальних та психологічних ресурсів 

нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід 

людини. Українська дослідниця О. Селіванова демонструє дещо подібне 

розуміння концепту, інтерпретуючи його як інформаційну структуру свідомості, 

певним чином організовану одиницю пам’яті, що містить сукупність вербальних і 
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невербальних знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти 

психічних функцій свідомого й позасвідомого [197, c. 410]. 

Окрім перелічених, у лінгвістичній літературі запропоновані ще й такі 

визначення концепту: “ментальне утворення, яке складається зі значимих 

усвідомлюваних типізованих фрагментів досвіду, що зберігаються в пам’яті 

людини” [85, c. 59], “багатовимірне ментальне утворення, у складі якого 

виділяються образно-перцептивна, понятійна і ціннісна сторони” [85, c. 71], 

“фрагмент життєвого досвіду людини” [85, с. 3], “квант знання, що переживає 

людина” [85, с. 361], максимально абстрагована ідея “культурного предмету”, що 

не має візуального прототипного образу, але містить національно-культурну 

специфіку [105, c. 272].  

Розуміння концепту в працях Й. Стерніна дещо відрізняється від визначень, 

описаних вище. По-перше, Й. Стернін, на відміну від О. Кубрякової, вважає, що 

концепт – це одиниця мислення, а не пам’яті, оскільки основне призначення 

концептів – забезпечити процес мислення. А те, що концепт акумулює 

інформацію, ще не означає, що він є одиницею пам’яті. По-друге, концепт не 

обов’язково має мовне вираження, адже існують такі концепти, які не мають 

сталої назви, але їх концептуальний статус не викликає сумнівів. По-третє, не всі 

концепти “апелюють до вищих духовних сутностей”, оскільки є багато концептів, 

що мають емпіричний характер. Також, на думку Й. Стерніна, етнокультурна 

специфіка  необов’язкова, адже існує багато концептів, які не мають ніякої 

етнокультурної специфіки. Не всі концепти мають і ціннісну складову, як, 

наприклад, просторові й часові концепти. 

Часто дослідники розглядають концепт синтезовано, об’єднуючи в одній 

дефініції кілька ознак і говорячи про багатошарову сутність концепту. Провідною 

ознакою концепту є певне ідеальне підґрунтя (знання, інформація, психіка, 

ментальність). А. Вежбицька вважає, що концепт – це “об’єкт зі світу “Ідеальне”, 

що має назву в мові і відображає культурно зумовлене уявлення людини про світ 

“Дійсне” [22, с. 18]. Ідеальний характер концепту в комплексі з його провідними 

принципами дозволяє вважати його явищем синкретичного порядку. На відміну 



47 

від Й. Стерніна, А. Вежбицька наголошувала на обов’язковій наявності імені 

концепту. 

Питання розмежування концепту, поняття чи значення, як уже 

зазначалося, постає одним із найдискутивніших не лише у філософії та логіці, а й 

у лінгвістиці, адже науковці мають різні погляди на це питання. Концепт і поняття 

нерідко ототожнюються. Поняття, на думку деяких лінгвістів, є логічно 

структурованим концептом, позбавленим образності. Таке твердження можна 

розуміти подвійно: або поняття не має чуттєвого образу (картинки) у свідомості, 

хоч таким може бути прототип як найкращий представник класу згідно з 

положеннями прототипної семантики, тобто воно є лише родовим узагальненням 

класу; або поняття не має оцінно-емотивних й експресивних нашарувань, на 

відміну від концепту. Однак у свідомості існують поняття емоцій та оцінок, тому 

відсутність образності за будь-яких умов, на погляд О. Селіванової, не є 

диференційною ознакою поняття й концепту. Відсутність психічних нашарувань у 

понятті вчені пояснюють на підставі відмінності поняття та значення. Вважається, 

що значення ширше за поняття, позаяк друге пропускає перше крізь призму 

національного світобачення й певної мовної системи. Таким чином, О. Селіванова 

вважає, що поняття є ядром не лише значення, але й концепту [197, с. 412]. 

Ю. Степанов розмежовує терміни “концепт”, “поняття” та “значення”, 

вважаючи значенням слова той предмет чи ті предмети, до яких це слово 

правильно застосовується відповідно до норм мови, а концептом – смисл слова. 

Науковець виділяє три компоненти в структурі кожного концепту: основний 

(актуальна ознака), додатковий чи додаткові (пасивні) ознаки та внутрішню 

форму, яка зазвичай зовсім не усвідомлюється [278, c. 47]. Шар основної ознаки 

актуально існує для всіх, хто використовує мову (мову цієї культури) як засіб 

взаєморозуміння та спілкування. У додаткових, “пасивних” ознаках свого змісту 

концепт актуальний лише для деяких соціальних груп. Внутрішня форма, або 

етимологічна ознака, помітна і зрозуміла лише для дослідників. Це не означає, що 

для тих, хто використовує мову, цей шар зовсім не існує. Він існує опосередковано, 

як основа, на якій виникли та існують інші шари значень [278, c. 48]. 
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О. Кубрякова вважає, що концепт включає в себе уявлення, образи і 

поняття. С. Жаботинська розглядає його як родове поняття для ряду ментальних 

сутностей, як-от: уявлень (узагальнених чуттєво-наочних образів), понять (думок 

про найбільш загальні, істотні ознаки предмета чи явища як результат 

раціонального пізнання), гештальтів і схем дій [67, с. 81]. В. Колесов наголошує: 

“концепт – це сутність, явлена плоттю слів у своїх змістових формах: у 

конструктивному – в образі й символі й у структурному – у понятті” [96, с. 19-20]. 

Отже, у науковій літературі диференційним параметром поняття і концепту 

постає образність, емотивність, оцінка. 

У концепції Й. Стерніна концепт і значення співвідносяться таким чином: 

обидва явища мають когнітивну природу і є відображенням об’єктивної та 

суб’єктивної дійсності. Однак вони є продуктами діяльності різних видів 

свідомості. Науковець чітко розмежовує концепт і значення, відносячи перший до 

когнітивної свідомості людини, а другий – до мовної свідомості [172, с. 65]. 

Водночас він стверджує, що значення є частиною концепту, яка називається у 

суспільстві мовним знаком. М. Піменова зауважує, що “співвідношення слова і 

концепту можна порівняти з видимою та невидимою частинами айсберга. 

Компоненти лексичного значення виражають значимі концептуальні ознаки, але 

не повною мірою. Концепт – об’ємніший за значення слова <…> Структура 

концепту значно складніша та багатогранніша, ніж лексичне значення слова” 

[170, c. 7]. 

Таким чином, зміст поняття концепт значно ширший, аніж лексикографічне 

та психолінгвістичне значення, адже він включає не тільки актуально 

усвідомлювані смислові компоненти та ті, що використовуються в спілкуванні, 

але й ознаки, що відображають інформаційну базу людини, її енциклопедичні 

знання про предмет чи явище [172, с. 69]. Значення є одиницею семантичного 

рівня мови, тоді як концепт – одиницею концептосфери, тобто організованої 

сукупності одиниць мислення народу. Концепт включає всі ментальні ознаки того 

чи іншого явища, які відображені свідомістю народу на певному етапі його 

розвитку. Концепт забезпечує осмислення дійсності свідомістю. 
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1.3.2. Структура концепту 

Структура концепту доволі складна. З одного боку, він об’єднує все, що 

належить будові поняття, а з іншого, у структуру концепту входить те, що робить 

його фактом культури – вихідна форма (етимологія); історія; сучасні асоціації; 

оцінки, конотації. Ю. Степанов виділяє три шари концепту: 1) основна, актуальна 

ознака; 2) додаткова, або кілька додаткових, “пасивних” ознак, які вже не є 

актуальними, “історичними”; 3) внутрішня форма, яка зазвичай зовсім не 

усвідомлюється [278, с. 44]. За Й. Стерніним, концепт також містить три базові 

складники: образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле. Наявність у 

концепті образного компонента визначається самим нейролінгвістичним 

характером універсального предметного коду: чуттєвий образ кодує концепт, 

формуючи одиницю універсального предметного коду. Крім того, про образ у 

структурі концепту свідчить також прототипна семантика, яка набула широкого 

розвитку в сучасній лінгвістиці. Інформаційний зміст концепту включає мінімум 

когнітивних ознак, що визначають основні, найбільш суттєві відмінні риси 

концептуалізованого предмета чи явища. Інформаційний зміст багатьох 

концептів, на погляд Й. Стерніна, близький до змісту словникової дефініції 

ключового слова концепту (якщо воно є). Інтерпретаційне поле включає 

когнітивні ознаки, які так чи інакше інтерпретують основний інформаційний зміст 

концепту, витікають з нього, представляючи певне вихідне значення або 

оцінюють його. Інтерпретаційне поле неоднорідне й складається з кількох зон: 

енциклопедичної, утилітарної, регулятивної, загальнооцінної, соціально-

культурної, пареміологічної. Особливою зоною Й. Стернін вважає саме 

пареміологічну, оскільки вона відображає не сучасні, а переважно історичні 

уявлення про розуміння народом різноманітних сторін певного концепту. Базові 

структурні компоненти концепту розподілені за різними польовими ділянками 

концепту, однак суворої закріпленості структурних компонентів за певними 

польовими зонами немає. Тому інформаційний зміст може належати і ядру, і 

ближній периферії, і іншим зонам периферії [172, c. 74–80]. 
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С. Воркачов дотримується думки, що оптимальним для аналізу концепту є 

виділення поняттєвої, образної та значущої складових частин. Поняттєва 

відображає його ознакову й дефінітивну структуру, образна фіксує метафори, які 

підтримують концепт у мовній свідомості, а значуща залежить від місця концепту 

в лексико-граматичній системі конкретної мови, куди також входять етимологічні 

та асоціативні характеристики [30, с. 80]. С. Ляпін у структурі концепту виділяє 

понятійний, образний та тілесно-знаковий компоненти, що перегукується з 

підходом С. Воркачова [123, с. 18]. 

Оцінний компонент уважається чи не найважливішим у працях 

Н. Арутюнової та Т. Радзієвської. Н. Арутюнова вважає, що не кожне явище 

реальної дійсності є основою для утворення концепту, а лише те, що виступає 

об’єктом оцінки. Для того, щоб оцінити об’єкт, людина повинна “пропустити” 

його крізь себе: природа оцінки відповідає природі людини. Такий момент 

“пропускання” й оцінювання є етапом утворення концепту у свідомості носіїв 

культури [5, с. 18]. За Т. Вільчинською, оцінний компонент, разом із образним, 

також найважливіші в аналізі концепту. Образний компонент пов’язаний зі 

способом пізнання дійсності, спрямований не лише на сприйняття одиничного, а 

й на художнє узагальнення, виражене в наочно-чуттєвій формі (мисленнєвій 

картині, звуковому образі тощо). На відміну від понятійної, образну складову не 

завжди можна осягнути в усій її повноті. В образний елемент концепту входять 

всі наївні уявлення, закріплені в мові, внутрішні форми слів, мисленнєві 

картинки. Концепт народжується як образ, але, з’явившись у свідомості людини, 

він піддається абстрагуванню і поступово із чуттєвого образу перетворюється у 

власне мисленнєвий [26, с. 59]. 

О. Селіванова вказує, що хоча концепт репрезентують як хмару (З. Попова) 

чи плід (Й. Стернін), однак більшість дослідників все ж обстоюють польову 

модель концепту, яка містить ядро і периферію. Ядерну зону часто ототожнюють 

зі значенням відповідної ключової лексеми [173], із поняттям, яке часто-густо 

також постає як семний набір ключового слова, із образом предмета чи явища [13, 

c. 26] або ієрархічною схемою категоризації, із відносно істинною, 
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несуперечливою інформацією, сформованою мережею пропозиційних структур 

(предикатно-актантних рамок) [195] і т. ін. Периферія концепту представлена 

також по-різному: дистрибуцією ключового слова, асоціативними зв’язками з 

іншими концептами, поглибленою інформацією, знаннями, набутими 

суб’єктивним досвідом, конотативними елементами тощо. Й. Стернін пропонує 

ядром концепту вважати базовий шар як чуттєвий образ, що кодує концепт як 

мисленнєву одиницю в універсальному предметному коді (УПК). На чуттєвий 

образ нашаровуються інші концептуальні ознаки, що відображають розвиток 

концепту, його відношення з іншими концептами [219, c. 58-59]. 

Альтернативною позицією розгляду концепту є дифузність, розпливчастість 

його структури, яку в принципі змоделювати неможливо: “Всередині концепту 

перетікають і переливаються концептуальні ознаки, концепт не має чітких обрисів 

і меж, <...> жорсткої послідовності шарів; їхнє взаємне розташування 

індивідуальне й залежить від умов формування концепту в кожної особистості” 

[174, с. 11]. Однак за умови такої дифузності, на думку О. Селіванової, яка 

вступає в дискусію із З. Поповою, було б неможливим оперування 

концептуальною інформацією, її інтегрування з мовними знаннями, які є жорстко 

структурованими, про що свідчать дані як асоціативних експериментів, так і 

експериментальна діяльність у галузі нейропсихолінгвістики. О. Селіванова 

вважає, що концепт є інформаційною когнітивною структурою свідомості, певним 

чином організованою та вбудованою в колективну чи індивідуальну 

концептосистеми. Ознаками концепту О. Селіванова вважає неізольованість, 

тобто зв’язаність з іншими концептами; відкритість як невичерпність їхнього 

змісту; наявність їх у межах певним чином організованих концептуальних 

доменів, які є фоном концепту; цілісність і нежорстка структурованість; динамізм 

і креативність як здатність змінюватися, поповнюватися новим знанням, 

уточнюватися [197, c. 417–418]. 

Услід за І. Фрумкіною, В. Маслова розрізняє ядро та периферію концепту. 

Ядро – це словникове значення того чи іншого слова. Саме матеріали словників 

(тлумачних, етимологічних, енциклопедичних) пропонують досліднику більші 
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можливості у розкритті змісту концепту, у виявленні специфіки його вираження. 

Периферія – це суб’єктивний досвід, різноманітні прагматичні складники 

ядерного слова, конотації та асоціації [131, c. 65].  

Останнім часом прихильники польового опису розмежовують три складові 

частини в структурі концепту: ядро (когнітивно-препозиціональну структуру), 

приядерну зону (інші лексичні репрезентації концепту, його синоніми) і 

периферію (асоціативно-образні репрезентації). Ядро та приядерна зона, на думку 

В. Маслової, представлені універсальним і загальнонаціональними знаннями, 

периферія – індивідуальними [131, c. 30].  

У нашому дослідженні ми дотримуємося польового опису структури 

концепту як такого, що найбільш повно узагальнює попередні наукові уявлення 

про структуру концепту й фіксує сучасне розуміння, й так само розмежовуємо три 

компоненти концепту: ядро, приядерну зону та периферію. 

 

1.3.3. Поняття концептосфери як упорядкованої сукупності вербалізаторів 

концепту 

Система концептів носіїв мови неоднорідна в аспекті своєї організації, 

характеру породжуваних образів, ступеню валоризації (переоцінки) та, 

відповідно, інтеріоризації в лінгвокультурній свідомості. Будь-які розвідки в 

галузі концептології торкаються питань систематизації.  

Методологічною базою вивчення концептосфери послужило вчення 

Д. Лихачова, який називає концептосферою сукупність потенцій у словниковому 

запасі як окремої людини, так і мови в цілому. Він також уважає, що концепти 

формують доволі різноманітні сфери, що в сукупності утворюють концептосфери 

національної культури [121]. 

Наприклад, В. Карасик [83, c. 73] та В. Маслова [131] пишуть про 

“багатоплановість”, С. Кошарна [103, c. 54] – про “об’єднання концептів”, 

М. Нікітін [142, c 266] – про їхню “системну організацію”. Учені, говорячи про 

системність, мають на увазі певну сукупність типологічно різних концептів у 

їхній єдності та багатоманітності, в якій вся палітра ментальних образів 
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упорядковується певними паттернами, які формуються за принципами структури 

й системи [184, с. 170]. 

Концептосферу визначають як “упорядковану сукупність концептів, які 

існують як узагальнені уявлення, мисленнєві картинки, схеми, поняття, фрейми, 

сценарії, гештальти, які узагальнюють різноманітні ознаки зовнішнього світу” 

[83, с. 56], або як “концептуарій культури” [83, с. 85], чи як “інформаційну базу 

мислення” [172, с. 176]. Зрештою, В. Манакін тлумачить концептосферу як 

“єдиний когнітивно-семантичний континуум людства” [126, с. 31]. 

Розуміння системної організації концептів дає підстави вважати 

концептосферу системою вищого порядку, в якій існують системи нижчого 

порядку – підсистеми. Таким чином, А. Приходько кваліфікує концептосферу як 

гетерогенний феномен, в якому вся палітра ментальних одиниць упорядковується 

за допомогою певних ділянок-підсистем, сформованих за принципом структури, 

зв’язку, ієрархії. Їхніми крайніми точками є концептосфера та концепт, зв’язок 

між якими встановлюється посередництвом концептополя [181, с. 172–173]. 

Однак А. Приходько вказує на те, що в одній лінгвокультурі існує лише одна 

концептосфера, оскільки, на думку науковця, це є реальна сукупність вербально 

позначених і вербально не позначених національно маркованих ментальних 

одиниць лінгвокультури, упорядкованих за принципом системності й 

організованих на основі множинності, цілісності, зв’язку і структурованості [184, 

c. 172]. 

Доволі часто поняття “концептосфера” ототожнюють із поняттям 

“концептуальна система”. Для прикладу, В. Маслова, наголошуючи на 

динамічності як ознаці концепту, зауважує: “Концепти, ставши частиною 

концептуальної системи (концептосфери), потрапляють під вплив інших 

концептів і самі видозмінюються” [129, с. 33]. Дослідниця визначає 

концептосферу як “систему думок і знань про світ, яка відображає досвід 

людини” [129, с. 15].  

О. Селіванова пропонує таке визначення концептосфери: “сукупність 

концептів у свідомості людини, що відтворюються як структуровані й 
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упорядковані знання та уявлення про світ, дійсність і відображають результати 

внутрішнього рефлексивного досвіду людини” [196, c. 261]. Таким чином, 

концептуальна система в наведеній дефініції співвідноситься з тезаурусом 

людини, що включає вербальні і невербальні знання про світ.  

Деякі вчені розуміють концептосферу як “концептосистему людини”, що 

складається з численних типів знань про дійсність. Концептуальна система фіксує 

інформацію, яка може існувати у вербальних і невербальних формах, тобто 

відображає пізнавальний досвід людини на домовному й мовному етапах. Для 

формування концептуальної системи необхідні деякі вихідні, або первинні 

концепти. Із них шляхом можливого логічного переходу від концепту до 

концепту, визначення одних концептів через інші на базі відомих вибудовуються 

нові концепти. Логічно пов'язуючись між собою, вони утворюють концептуальну 

систему, яка постійно конструюється, модифікується й доповнюється людиною 

[205, с. 183]. 

На думку З. Попової та Й. Стерніна, концепти та концептосфери є 

ментальними (мисленнєвими) сутностями. Концептосфери мають доволі 

упорядкований характер, тобто концепти, що складають концептосферу, за 

окремими своїми ознаками вступають у системні відношення подібностей, 

відмінностей та ієрархії з іншими концептами. Таким чином, вони представляють 

концептосферу як упорядковану сукупність концептів народу, інформаційну базу 

мислення, про що йшлося вище у визначенні концептосфери В. Карасиком. 

Концептосфері належать і когнітивні класифікатори, які сприяють визначеній, 

хоча й нежорсткій організації концептосфери [172, с. 43].  

Значна частина концептосфери народу, на думку вчених, представлена в 

семантичному просторі його мови (семантичний простір мови – це та частина 

концептосфери, що виражена за допомогою мовних знаків, сукупність значень, 

яких передається мовними знаками цієї мови) [172, с. 44]. Саме тому, 

концептосфери різних народів, як демонструє вивчення семантичного простору 

різних мов, суттєво різняться і за складом концептів, і за принципами 
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структурування їх. Національна специфіка концептосфери відображена також і в 

національній специфіці семантичних просторів мови. 

Співвідносячи близькі терміни концептосфера і картина світу, З. Попова 

та Й. Стернін цілком правильно стверджують, що безпосередня картина світу 

включає і змістове, концептуальне знання про дійсність, і сукупність ментальних 

стереотипів, які визначають розуміння та інтерпретацію тих чи інших явищ 

дійсності. 

Однією з диференційних ознак концептосистем є логічність (Р. Павільоніс, 

О. Кубрякова, Ю. Караулов). Набуваючи знань і досвіду, людина трансформує їх 

у відповідні концепти, які, пов’язуючись логічно, утворюють концептуальну 

систему. Можна також стверджувати, що концептосистема характеризується 

просторово-часовими параметрами, що уможливлює зміну не лише кількості 

концептів, а й їх смислу. Концептосистема репрезентує різні предметні галузі, а її 

логічність дозволяє виводити нові концепти, не засвоєні з актуального досвіду, 

тобто включати в неї абстрактні поняття. “У когнітивній же лінгвістиці 

концептосистему доцільно визнати як родове поняття стосовно певних 

концептосфер, з якими вона перебуває в гіперо-гіпонімічних зв’язках”, – 

вважають Н. Слухай та О. Снитко [205, c.184]. 

Окрім терміна “концептосфера”, деякі вчені послуговуються іншим – 

“концептуалізована ділянка” (термін С. Проскуріна). Вона пов’язана зі 

встановленням семантичних асоціацій між словами та речами, тобто явищами 

мови і предметного світу. Під концептуалізованою ділянкою Ю. Степанов розуміє 

“таку сферу культури, де об’єднуються в єдиному загальному уявленні 

(культурному концепті) слова, речі, міфологеми і ритуали, які в межах окремих 

концептуалізованих ділянок можуть виступати заміщувачем або символізатором 

один одного” [278, с. 74]. Такий процес концептуалізації у сфері культури вчений 

називає “синонімізацією речей і слів” та робить висновок, що “концептуалізовані 

ділянки” постають одним із важливих принципів групування слів і “речей” в 

нових уявленнях про культуру поряд із групуванням за принципами “полів”, 

“рядів”, “тематичних груп” тощо [278, c. 74].  
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Терміном “концептуальна ділянка” послуговуються В. Нерознак, 

В. Манакін, О. Селіванова та інші, часто вкладаючи в нього різний зміст. 

С. Воркачов узагалі пропонує розмежовувати поняття “концептуальна ділянка” і 

“концептуалізована ділянка”, протиставляючи їх “концептосфері”. Концептуальні 

ділянка є сукупністю концептів-семантичних утворень, що в той чи інший спосіб 

характеризують носіїв певної етнокультури. Щодо концептуалізованої ділянки, то 

вона представлена метафізичними концептами – ментальними сутностями 

високого ступеня абстрактності, що є ключовими для розуміння національного 

менталітету як специфічного ставлення до світу його носіїв [29, с. 70]. Н. Слухай 

та О. Снитко доцільно зауважують, що термін “концептуалізована 

(концептуальна) ділянка” є важливим для культурології, оскільки він позначає 

тут певне об’єднання різних явищ культур із їхнім вербальним утіленням. 

Натомість у когнітивній лінгвістиці більш умотивовано застосувати термін 

“концептосфера” з його ширшим категоріальним змістом” [205, с. 186]. 

Національна концептосфера, як зазначає Г. Слишкін, включає в себе 

відображену в певній мові картину світу, яка впливає на образну складову 

концептів і відповідну кількість наукової чи побутової, істинної чи неправдивої 

інформації як поняттєвої складової концептів, необхідної для успішного 

спілкування в рамках певної культури [208, с. 31]. Аналогічної думки 

дотримується С. Воркачов, який також вважає, що концептосферу утворюють ті 

концепти, значення яких складають зміст національної мовної свідомості. 

Що ж стосується структури концептосфери, то як і концепт, вона 

організована за принципом поля, тому в її структурі розрізняють ядро 

(когнітивно-пропозиційну структуру головного концепту), приядерну зону (інші 

лексичні репрезентації головного концепту, синоніми тощо) та периферію 

(асоціативно-образні репрезентації) [129, с. 17]. У межах периферії можна 

виділити ближню, репрезентовану асоціативними даними, і дальню, представлену 

індивідуально-авторськими вживаннями, зони. 

А. Приходько, однак, не розглядає концептосферу як сукупність полів. Він 

вважає, що оскільки концептосфера є системою систем, вона допускає наукове 
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осмислення як дискретна сутність, яка структурується субсистемами. Розуміння 

системної організації концептів дає підстави вважати концептосферу системою 

вищого порядку, в якій існують системи нижчого порядку – підсистеми. Таким 

чином, концептосферу слід кваліфікувати як гетерогенний феномен, у якому вся 

палітра ментальних одиниць упорядкована шляхом поєднання ділянок-підсистем, 

сформованих за принципами структури, зв’язку, ієрархії. Їхніми крайніми 

точками є концептосфера та концепт, зв’язок між якими встановлюється через 

концептополе. Концептополе – це “системорелевантне утворення медіального 

рівня, оскільки на його базі виникають концептосистеми іншого типу – 

дискурсивні, утворені концептами, що належать різним концептополям”. Отже, на 

відміну від інших дослідників, А. Приходько репрезентує концептосферу як 

систему систем, а концептополе – сегмент концептосфери, який відповідає за 

організацію певного когнітивно-семантичного простору [184, с. 172–175]. 

Зважаючи на викладене, можна стверджувати, концептуальна сфера, в якій 

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

наявності необхідного культурного досвіду, зокрема, розвитку словесного 

мистецтва. У протилежному випадку вона може скорочуватися, звужуватися. 

Ментальними проекціями концептів як одиниць концептосфери в художньому 

тексті виступають знаки, символи, образи. Мовна експлікація концептів 

здійснюється через ключові слова й мотиви, які можна розглядати і в межах 

окремого твору, і в контексті творчості письменника, і в інтертекстуальних 

зв’язках. 

 

1.3.4. Інтерпретативні методи в лінгвістичній теорії концептів 

Лінгвістична теорія концептів сьогодні розвивається переважно у двох 

напрямах – лінгвокогнітивному та лігвокультурологічному. Разом із цим 

дослідники наголошують на взаємодоповнювальному характері двох підходів до 

розуміння концепту. На думку В. Карасика, ці два підходи “різняться векторами в 

ставленні до індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це напрям від індивідуальної 

свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – це напрям від культури до 
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індивідуальної свідомості” [83, c. 97]. До того ж, як стверджують 

лінгвокультурологи, “будь-яке лінгвокультурологічне дослідження є одночасно й 

лінгвокогнітивним” [83, c. 13]. 

Однак останнім часом самі фундатори лінгвоконцептології констатують, що 

їхня теорія згодом виявила декілька уразливих місць. Зокрема, В. Карасик до 

таких слабких місць зараховує “суб’єктивізм в оцінці значущості тих чи інших 

ознак для певної лінгвокультури, трафаретність отриманих висновків та 

відсутність нових напрямів у межах цієї галузі знання” [83, с. 93]. Варто 

зауважити, що більшість концептуальних досліджень виконуються під егідою 

концептуального аналізу, який, утім, представлений значним розмаїттям 

варіантів. На складнощі, що виникають унаслідок відсутності уніфікації способів 

проведення концептуального аналізу, нарікають багато дослідників. Зокрема, його 

різко критикує В. Левицький: “Складається враження, що концептуальний аналіз 

розуміється деякими молодими лінгвістами як можливість дати повну волю своїй 

фантазії і не струджувати себе пошуками переконливих аргументів або 

бездоганних фактів для доведення тих чи інших тверджень” [116, с. 183]. 

Отже, у цьому підрозділі подамо основні підходи та способи проведення 

концептуального аналізу і запропонуємо своє бачення аналізу концептів та 

концептосфери на матеріалі публіцистичних творів О. Пахльовської. 

Важливу роль у становленні когнітивної лінгвістики відіграла теорія 

Дж. Лакоффа, публікація праці якого про концептуальну метафору набула 

значного резонансу. Новизна підходу Дж. Лакоффа і М. Джонсона полягала в 

тому, що вони переосмислили саме поняття метафори, яку зазвичай розглядали 

або як фігуру мовлення (у риториці від часів античності), або як спосіб 

семантичного розвитку слова (в історичній семантиці), або як один із різновидів 

переносних значень (у синхронічній лексикології та лексикографії) [248, с. 33–34]. 

Згідно з цією концепцією, метафора – це не стільки образний засіб мови, скільки 

феномен мислення та культури. Метафори в мові можливі саме тому, що вони 

закладені в понятійній системі людини. Таким чином, метафоричним є саме 

мислення, а мовні метафори є лише зовнішньою маніфестацією цього феномена. 
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Заслуга Дж. Лакоффа і М. Джонсона полягала, на думку О. Мазепової, у тому, що 

вони розвинули ідею метафоричності мислення й оформили її в струнку, 

оригінальну теорію. У теорії концептуальної метафори процес метафоризації 

постає як рух від конкретного, добре відомого й структурованого факту дійсності 

до нового, невідомого, структурованого й більш абстрактного об’єкта пізнання. 

Метафоризація заснована на взаємодії двох структур знань – когнітивної 

структури джерела та когнітивної структури мети [124, c. 30]. Теорія 

концептуальної метафори є також базовою і для нашого дослідження. 

До аналізу концептів є безліч підходів, серед яких основні такі: фреймовий 

аналіз, теорія доменів, теорія ментально-психонетичного комплексу, 

“сентенціальна форма опису на матеріалі семантичних примітивів”, теорія 

семантичного поля, “семантика лінгвальних мереж”, модель семантико-

аксіологічного поля, лінгвокультурологічний підхід, а також новітні – системно-

мовний, денотативний та сигніфікативний підходи. Розглянемо їх детальніше. 

Фреймовий аналіз 

Лінгвістична концепція фреймова семантика була запропонована 

Ч. Філлмором як розвиток його відмінкової граматики. Однак фреймовий підхід 

був представлений у працях багатьох науковців, зокрема В. Телії, В. Карасика, 

Г. Яворської, І. Філатенко, У. Карпенко-Іванової та інших. Вихідною тезою 

прибічників цього підходу є твердження про те, що фрейм є формою, а концепт – 

змістом неподільного “ментального вузла”, “духовно-інформаційного згущення”, 

у якому міститься цілісна лінгвокультурна інформація, виражена вербально й 

невербально [87, с. 160]. В. Телія розуміє фрейм як таку схему, яка структурується 

як епізод, сцена, фрагмент сценарію або весь сценарій в цілому, тобто є 

структурою знання про світ, яка асоціюється з конкретною мовною одиницею 

[224, с. 36]. 

Зазвичай фрейм представляють як дворівневу структуру, на верхньому, 

найбільш абстрагованому, щаблі якої структуровані знання, релевантні для 

концепту в певній ситуації чи в певному реєстрі ситуацій його реалізації. 
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Фреймова семантика передбачає, що лексичне значення слова передає певну 

сцену (або ситуацію), яка співвідноситься з фреймом знання через “перспективу”, 

тобто завдяки фокусуванню уваги на окремих елементах цього фрейму [124, 

с. 33]. Фреймова семантика згодом набула значного поширення й розуміється як 

“метод дослідження взаємодії семантичного простору мови (мовних значень) та 

структур знання, мисленнєвого простору”. На відміну від концепту, який часто 

може бути представлений будь-якою, у тому числі неструктурованою одиницею 

знання, наприклад образом або гештальтом, фрейм – це завжди структурована 

одиниця знання, в якій виокремлені певні компоненти й відношення між ними, це 

когнітивна модель, яка передає знання і думки про певну, часто повторювану 

ситуацію. 

Фрейм, на думку Ч. Філлмора, – це система концептів, поєднаних таким 

чином, що для розуміння одного з них необхідно зрозуміти усю структуру, до якої 

цей концепт входить [244, с. 37]. Важливим зауваженням Ч. Філлмора є те, що 

слова зникають із мови тоді, коли зникають фрейми, до яких вони належать. Іноді 

можливо, що реалії, які зникають, замінюються іншими реаліями, і тоді фрейм 

також замінюється новішим, що й зумовлює зникнення відповідної лексеми з 

мови.  

Отже, теорія фреймів поруч із теорією полів, про яку буде йтися нижче, є 

домінантною в когнітивній лінгвістиці, адже дозволяє вивчати значення, його 

атрибути та смисли в тісних взаємозв’язках.  

Теорія доменів Р. Ленекера 

Р. Ленекер, один з найвідоміших теоретиків когнітивного напряму в 

лінгвістиці, є автором теорії, яка спочатку мала назву просторова граматика, а 

потім була перейменована в когнітивну граматику [250]. Мету створення своєї 

концепції Р. Ленекер убачав у характеристиці психологічних структур, які 

складають мовний потенціал людини, тобто її здатність оволодівати конвенційно 

встановленим мовним узусом. Новизна підходу Р. Ленекера полягає в тому, що 

він, не бажаючи проводити межу між словником і граматикою, об’єднує лексичні 

й граматичні одиниці в один клас.  
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Відстоюючи суб’єктивістський підхід, автор уводить поняття 

інтерпретації, маючи на увазі, що мовець, використовуючи той чи інший вислів, 

робить вибір на користь одного з можливих способів позначення відповідного 

об’єкта чи ситуації. Для опису значень мовних висловів автор використовує 

поняття когнітивної сфери (cognitive domain) – сфери знань, уявлень та відчуттів, 

до якої відсилає відповідне слово. Семантичний аналіз мовного вислову 

передбачає звернення до його когнітивної сфери, яка може апелювати до іншої 

когнітивної сфери тощо. Розрізняють базові й небазові когнітивні домени. Під 

базовими доменами розуміють когнітивно нерозкладані уявлення, з-поміж яких, 

зокрема, виділяють: простір і час, кольорову гаму, діапазон частот, шкалу 

температур, смакові відчуття тощо [203, с. 135–137]. 

Р. Ленекер, аналізуючи мовне значення, відмовляється проводити межу між 

словниковим та енциклопедичним знанням. Така позиція останнім часом здобуває 

все більше прихильників. Наприклад, лексикографи вказують на нечіткість меж 

між словниковою та енциклопедичною інформацією. Про невіддільність знань 

про мову від знань про світ свідчать і дослідження психолінгвістів [203, с. 136–

137]. Розуміючи неоднорідний характер такої інформації, учений вважає, що 

мовний вислів отримує нове значення внаслідок накладання “профілю” на “базу”. 

Базою служить когнітивна сфера мовного вислову, а профілем – та ділянка бази, 

яку він позначає. 

Семантика лінгвальних мереж 

Ще одна методика концептуального аналізу, розроблена С. Жаботинською 

(послідовницею Ч. Філлмора та Р. Ленекера) й названа “семантикою лінгвальних 

мереж”, є найближчою до лінгвокогнітивних теорій, запропонованих 

американськими дослідниками. У назві цієї методики відображений тип 

концептуальних моделей, що конструюються, а саме – мережевих структур. Такі 

моделі формуються за допомогою набору узагальнених понятійних структур, які 

відстежуються в значеннях і формах мовних одиниць різних рівнів.  

Для побудови концептуальних мереж використовуються базові пропозиції, 

що мають вищий рівень узагальнення або схемності та становлять вихідні 
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категорії мислення і типи реляцій між ними. Тип пропозиційної семи 

визначається за її належністю до одного з базових фреймів, якими є: 

1) предметний фрейм, де сутності характеризуються за якісними, кількісними, 

буттєвими, локативними і темпоральними ознаками; 2) акціональний, де декілька 

предметів наділяються різними аргументними ролями; 3) посесивний, що 

демонструє зв’язки володіння, вмісту і належність частини цілому; 

4) ідентифікаційний, що персоніфікує, класифікує та специфікує предмет; 

5) компаративний, який виникає на основі таксономічного фрейму та 

представлений субфреймами тотожності, схожості. Фрейми називаються 

базовими, оскільки репрезентують вихідні, найбільш узагальнені (схемні) 

принципи категоризації й організації вербалізованої інформації в предметний світ, 

що оточує людину. У результаті інтеграції базових фреймів утворюється 

концептуальна міжфреймова мережа [65, с. 96]. Далі концептуальна модель бази 

даних може бути трансформована шляхом застосування когнітивних операцій, 

які, за Р. Ленекером, становлять певне конструювання, інтерпретацію, особливий 

спосіб бачення отриманої змістової структури. Такими когнітивними операціями є 

специфікація, фокусування, висвітлення, перспективізація [69, с. 66–73; 121, с. 44]. 

Ментально-психонетичний комплекс 

Моделювання концепту повинне застосовувати принцип двовекторності, 

постульований ще Л. Виготським: рух від думки до слова і від слова до думки [35, 

с. 305], тобто від зовнішнього мовного позначення до структури знань про 

позначене й навпаки. Цей принцип убезпечує від абсолютизації мовного чи 

концептуального, уможливлює встановлення зв’язків між ними. Такою моделлю 

О. Селіванова запропонувала ментально-психонетичний комплекс (далі МПК), що 

ґрунтується на синергетичній, детермінованій ззовні і внутрішньо суперсистемі 

свідомості, на конвекційній та енграмній природі пам’яті, квантово-хвильовій 

здатності кодування й перекодування інформації людським мозком. МПК 

інтегрує пропозиційну (логічну) інформацію з асоціативно-метафоричною, яка 

базується на знаковій переінтерпретації знань у термінах інших концептуальних 

сфер, на образному компоненті, а іноді на архетипах колективного позасвідомого. 
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Також МПК інтегрує модус – оцінно-емотивний компонент, що корелює з 

аксіологізованими відчуттями, почуттями, – і концептуальний план як 

прагматичний компонент, який контролює відповідність концептуальної 

інформації умовам номінативного чи комунікативного актів.  

Ядром МПК, за О. Мазеповою, є пропозиційні структури, які постають як 

розумові аналоги ситуацій, що характеризуються об’єктивністю, внутрішньою 

несуперечливістю й позначаються мовними одиницями в прямих значеннях. Як 

зазначає дослідниця, кваліфікація пропозицій як ядра МПК виходить із 

експериментально доведеного дослідниками факту, що довгочасна пам’ять 

людини є великою сіткою взаємно перехещених пропозиційних дерев, кожне з 

яких містить певний набір вузлів пам’яті з численними зв’язками [124, с. 43] . 

Сентенціальна форма опису на основі семантичних примітивів 

Сентенціальна форма опису на основі семантичних примітивів – це 

запропонований Е. Лассаном ще один напрям концептуального аналізу, 

результати якого були представлені приблизно такою ж мовою, що й результати 

семантичного аналізу. Цей напрям дозволить чітко представити сферу 

прирощення смислів і пояснити причини їх появи. За Е. Лассаном, значення – це 

знання про умови вживання слова для називання певної референтної ситуації і 

передачі інформації про неї слухачеві з метою діалогічної взаємодії, а концепт – 

це знання про певну сутність, сформовані в результаті міркування 

(автокомунікації) над відповідною референтною ситуацією і передані слухачеві з 

метою розкриття власних наративів і впливу на його наративи. Якщо семантичний 

аналіз встановлює структуру лексичного значення на основі синтагматичних і 

парадигматичних зв’язків лексеми, то концептуальний – ціннісне ставлення носіїв 

культури до позначуваної лексемою ситуації через аналіз дискурсів, а також через 

співвідношення феномена, який не можна спостерігати безпосередньо, з явищами 

рівня реальності, які чуттєво сприймаються [115]. Для встановлення смислового 

обсягу концепту В. Маслова пропонує таку модель аналізу: 1) встановити 

референтну ситуацію, до якої належить концепт (за наявності художнього тексту 

ця операція здійснюється на його основі); 2) окреслити місце концепту в мовній 
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картині світу та мовній свідомості нації через енциклопедичні та лінгвістичні 

словники (словникова дефініція є ядром концепту); 3) врахувати етимологічну 

специфіку; 4) залучити різноманітні контексти: поетичні, наукові, філософські, 

публіцистичні, прислів’я та приказки; 5) результати зіставити з аналізом усіх 

зв’язків лексеми; 6) якщо для аналізу вибрано важливий концепт, то він повинен 

багаторазово повторитися в живописі, музиці тощо [131, с. 45–46]. Необхідно 

зазначити, що та чи інша модель концептуального аналізу залежить не тільки від 

складності та значущості концепту, але й від мети і завдань, які ставить перед 

собою дослідник.Предметом концептуального аналізу, на відміну від 

семантичного аналізу, є не значення слова, а знання, інформація про об’єкт, 

представлена в будь-якій формі. Аналіз охоплює “смисли, що передаються 

окремими словами, словосполученнями, типовими пропозиціями та реалізаціями 

їх через конкретні висловлювання, а також тексти і навіть цілі твори” [13, c. 31]. 

Для семантичного аналізу характерні знакова репрезентація, лінійність, 

пояснювальний характер стосовно слова. Натомість концептуальному аналізу, 

відповідно, властиві ментальна абстрагованість, специфікованість та 

спрямованість на сферу знань. Саме тому головною відмінністю між обома 

типами аналізу доцільно вважати моделювання від знань до знаків – для 

концептуального і від знаків до знань – для семантичного [205, с. 169].  

Інколи дослідники вважають концептуальний аналіз своєрідним 

продовженням семантичного. Зокрема, Т. Романова пропонує під концептуальним 

аналізом розуміти “дослідження вираженого в словах мисленнєвого 

(когнітивного) змісту, ціннісних (модальних) конотацій і мотиваційно-

прагматичних установок” [190, с. 23]. 

Серед найбільш репрезентативних векторів розгортання концептуального 

аналізу в сучасних дослідженнях О. Мазепова [124, с. 38–39] вирізняє такі: 

1) школа когнітивно-дискурсивного аналізу мови під керівництвом О. Кубрякової, 

методика якого базується на поєднанні семантичного, когнітивного і власне 

концептуального аналізів [107]; 2) школа “логічного аналізу мови” під 

керівництвом Н. Арутюнової, спрямованого на реконструкцію культурних 
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концептів [5]; 3) культурно-семіологічний напрям концептуального аналізу, що 

розвиває концепцію Ю. Степанова, засновану на виділенні актуального, 

пасивного та етимологічного шарів культурного концепту, аналізі вербальних і 

невербальних знаків та залученні даних історико-етимологічного аналізу; 

4) школа етноцентричного аналізу мови А. Вежбицької, спрямована на 

визначення “ключових слів культури”, а також універсальних та 

етнонаціональних концептів за допомогою метамови семантичних примітивів 

[22, с. 3]; 5) методика “виявлення гештальтів” Л. Чернейко, яка ґрунтується на 

з’ясуванні глибинних, підсвідомих, асоціативних зв’язків слів, що вербалізують 

концепти в мовній свідомості індивіда або колективу [231, с. 77]. 

Модель семантичного поля 

Особливої уваги заслуговує методика опису структури концепту через 

польову модель, яка останнім часом набула популярності. Згідно з нею, модель 

включає: ядро, приядерну зону та периферію, описані нами детальніше в 

параграфі 1.3.2. “Структура концепту”. Інколи, з метою реконструкції 

індивідуальних художніх концептів, розрізняють ближню й дальню периферії 

[124, с. 39]. 

Білоруська дослідниця В. Маслова пропонує моделювати польову структуру 

концепту, визначаючи ядро словниковими значеннями тієї чи іншої лексеми, а 

периферію – суб’єктивним досвідом, різними прагматичними складниками 

ядерної лексеми, конотацією та асоціацією [131, с. 65].  

Аналіз на основі семантичного простору слова знайшов застосування в 

працях українських лінгвістів. М. Скаб, погоджуючись з думками В. Левицького 

та М. Алефіренка про те, що “семантика мовного знака – головне джерело знань 

про зміст репрезентованого концепту”, а “тому дослідницький шлях від 

семантики мовного знака до змісту відповідного концепту варто вважати 

істинним” [2, с.183], пропонує дослідження концепту на основі аналізу 

семантичного простору слова, під яким розуміє всі значення слова, що 

функціонують у мові й мовленні та реалізуються в усіх напрямах розгортання 

його семантики – семантичному (розширенні семантичної структури слова), 
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словотвірному (витворенні похідних від аналізованого слова) та синтагматичному 

(базуються на сполучувальних властивостях аналізованого слова). Модель 

семантичного простору М. Скаб формує на положенні В. Гака про те, що 

“розвиток значення слова і його кореня може виявлятися в мові таким чином: 1) у 

нових значеннях самого слова; 2) в утворенні похідних слів; 3) у формуванні 

фразеологічних одиниць, до складу яких входить це слово” [36, с. 694]. 

Дослідниця вважає, що аналіз динаміки формування концепту через аналіз 

розвитку семантичного простору слова є дуже продуктивним. По-перше, 

використання цієї методики дасть змогу певною мірою формалізувати 

дослідження концепту і зведе до мінімуму суб’єктивізм при осмисленні його 

результатів. По-друге, це дозволить розкрити структуру концепту, в якому чітко 

будуть виділені основні концептуальні ознаки, виявлені на всіх трьох проекціях 

розгортання семантичного простору, та другорядні, що будуть розгортатися лише 

на окремих проекціях. Серед концептуальних ознак будуть виявлені такі, що 

описуються закінченим переліком ознак, та такі, в основі яких лежить фреймова 

ситуація тощо. По-третє, аналіз розвитку семантичного простору лексеми-імені 

концепту дозволить виявити логіку концептуалізації зазначеного фрагмента 

мовної картини світу та вплив мовних і позамовних чинників на цей процес. По-

четверте, він допоможе виявити співвідношення загальнонародної (відображеної 

у фольклорі) та індивідуальної концептуальних картин світу. По-п’яте, почергове 

зіставлення повного переліку концептуальних ознак із результатами досліджень 

інших наук дозволить виявити ступінь істинності знань, зафіксованих мовою, у 

нашому випадку українською [202, с. 359–360]. 

Лінгвокультурологічний підхід до аналізу концептів 

Лінгвокультурологічний аналіз передбачає з’ясування змісту 

термінологічного поняття лінгвокультурем як таких мовних одиниць тексту, в 

семантиці яких зосереджена вагома й актуальна культурна інформація. 

Культурний контекст дослідники пропонують розглядати як сукупність 

інституційних, рольових, ціннісних, когнітивних умов реалізації подій чи фактів, 

з одного боку, і сукупність виражальних засобів, які використовує людина за цих 
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обставин, – з іншого [46, с. 260]. Лінгвокультурологічний аналіз охоплює й 

змістову площину. Відомо, що текст є інформаційною структурою, яка несе певну 

інформацію. І. Гальперін запропонував розрізняти змістово-фактуальну, змістово-

підтекстову та змістово-контекстуальну інформації тексту. Найцікавішою для 

лінгвокультурологічного аналізу є змістово-концептуальна інформація тексту, 

оскільки саме вона є контентоутворювальною, тобто стосується його основного 

задуму. Водночас з позицій лінгвокультурології можна аналізувати й 

прагматичний план тексту. 

На позначення лінгвокультуреми використовують ще й інший термін – 

акумулема, яка і є концептом за теорією В. Аврамової. Аналіз акумулеми логічно 

починати з етимології, тобто зі звернення до праформи в мові й визначення 

джерела виникнення слова та способу його утворення. Такий підхід застосовує 

Ю. Степанов, аналізуючи концепти російської культури. Для розкриття 

внутрішньої форми слова варто звернутися до стану культури на момент 

зародження цього слова. На ці компоненти в слові будуть нашаровуватися інші, 

отримані в результаті вивчення фактів, закріплених у мові у формі 

фразеологічних одиниць, прислів’їв, приказок. Сюди також належать народні 

обряди, звичаї, архетипи національного світогляду, тексти літературних, 

філософських, психологічних творів, частиною яких є це ментальне утворення 

[1, с. 66]. 

В акумулемі поєднується лексичне значення та лінгвокультурний зміст, 

тому для її дослідження варто застосовувати семантичний та 

лінгвокультурологічний аналіз. Семантичний аналіз спрямований на виявлення 

семантичної структури слова, уточнення сигніфікативних, денотативних та 

конотативних значень. Семний склад може й безпосередньо відображати 

культурно значуще явище дійсності. 

Системно-мовний, денотативний та сигніфікативний підходи 

Н. Слухай розглядає концепт як мовно-культурний феномен та зосереджує 

увагу на системно-мовному, денотативному та сигніфікативному підходах. 

Перший – це осмислення концепту в єдності його системно-мовних вимірів за 
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осями синтагматики, парадигматики та асоціативних зв’язків крізь призму 

типових пропозицій як лінгвістичних моделей ситуацій (Г. Джинджолія), другий – 

передбачає посилену увагу до опису позамовного корелята пропозиції/ситуації, 

що дозволить коректно використовувати концепти (О. Кошелев), третій враховує 

осмислення концепту через аналіз його сигніфікативного поля. Останній 

передбачає такі визначення концепту: наївно-мовне, яке передбачає розуміння 

концептів як семантичних примітивів (О. Шмельов, А. Вежбицька, Д. Лихачов); 

лінгво-енциклопедичне, коли концепт описують за трьома рівнями ознак – 

дефінітивними, енциклопедичними та імплікативними семами (С. Воркачов); 

лінгвоміфопоетичне (Л. Панова, О. Єрмакова) [207, с.462–470]. 

Семантико-когнітивний підхід 

Ще одним із сучасних підходів до аналізу концептів є семантико-

когнітивний, відомими представниками якого є З. Попова та Й. Стернін. 

Оскільки цей підхід частково лежить в основі нашого дослідження, він вимагає 

детальнішого пояснення та уточнення термінологічного апарату. Передусім 

3. Попова та Й. Стернін наголошують: “Концепт – одиниця концептосфери, 

значення – одиниця семантичної системи, семантичного простору мови. 

Значення своїми системними семами передає певні ознаки, що формують 

концепт, але це лише частина смислового змісту концепту” [173, 59]. 

Й. Стернін ставить у залежність розмежування концепту та значення від 

розрізнення когнітивної та мовної свідомості [197, с. 414]. 

Виходячи з цього, за теорією З. Попової та Й. Стерніна, можемо розглядати 

концепт як масштабне утворення, обсяг якого містить принаймні два типи значень 

– лексикографічне та психолінгвістичне. Автори семантико-когнітивного підходу 

проводять паралелі між лексикографічним, психолінгвістичним значеннями та 

концептом, підкреслюючи, що і лексикографічне, і психолінгвістичне значення 

містять семеми та семи, натомість концепт містить когнітивні ознаки. Семи 

упорядковуються семантичними ознаками, а когнітивні ознаки – когнітивними 

класифікаційними ознаками [176, c. 70–72]. Услід за З. Поповою та Й. Стерніним, 
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сему розуміємо як семантичну одиницю, що є компонентом семеми, і яка 

відображає певну ознаку позначуваного предмета або поняття. 

Кожен концепт представлений у мові словом, яке доцільно називати 

ключовим словом або ж ім’ям поля, тобто лексичною одиницею, що називає поле 

та виражає його загальний зміст. Дослідження ж концепту відбувається передусім 

шляхом аналізу його вербалізаторів, тобто слів чи фраз, які об’єктивують зміст 

цього концепту. Саме тому починати аналіз варто з вивчення лексикографічного 

опису того слова, яке репрезентує концепт, що дасть змогу виділити ключові 

значення вербалізатора конкретного контексту. Психолінгвістичне значення 

представляє те значення вербалізатора концепту, яке вкладають у слово мовці та 

автори аналізованих текстів. У нашому дослідженні психолінгвістичне значення 

виводимо з контексту публіцистичних текстів О. Пахльовської шляхом вибірки 

вербалізаторів певного концепту. У результаті отримуємо опис значень 

(лексикографічного чи психолінгвістичного), які властиві вербалізаторам 

концептів. У свою чергу, значення різних мовних одиниць, які номінують 

концепт, утворюють номінативне поле й відповідно відображають когнітивні 

ознаки досліджуваних концептів.  

Отже, номінативним полем у роботі вважаємо сукупність мовних засобів, 

які об’єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт. Номінативне поле 

відрізняється від лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля, 

асоціативного поля тим, що воно має комплексний характер, включаючи всі 

перелічені типи угруповань. Номінативне поле включає одиниці всіх частин мови 

[176, с. 47]. 

Кожна мовна одиниця в процесі свого існування в мовленнєвому 

спілкуванні набуває визначеної сукупності асоціативних зв’язків з іншими 

одиницями, тобто з певними одиницями вона може творити певні зв’язки, а з 

іншими – не може. Таким чином, ця мовна одиниця утворює навколо себе 

семантичну сферу (семантосферу), елементи якої знаходяться ближче чи далі 

від неї – тієї конкретної мовної одиниці, семантика якої розглядається, але ця 

сфера є замкнутою, оскільки асоціативний зв’язок або є, або ж його немає. 
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Сукупність семантичних сфер, які реалізуються в асоціативно-вербальній сітці 

носіїв мови, утворює семантичний простір. Окрім того, така сукупність 

семантосфер, взаємопов’язаних єдиним простором, створює умови для 

виникнення сфер вищого порядку – концептосфер [185, с. 78–79]. 

Отже, семантосферою в роботі називаємо сукупність елементів, які 

асоціативно пов’язані з мовною одиницею, семантичний простір якої 

досліджується. 

У нашому дослідженні концептосфера національної ідентичності містить 

ядерний концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ, ключовим словом (ім’ям поля) якого є 

“ідентичність”. До концептосфери входить, однак, низка інших концептів, кожен з 

яких вимагає окремого детального вивчення та опису. 

Такий опис, за концепцією З. Попової та Й. Стерніна, передбачає: 

1) побудову номінативного поля концепту; 2) аналіз та опис семантики мовних 

засобів, що входять у номінативне поле концепту; 3) когнітивну інтерпретацію 

результатів опису семантики мовних засобів – виявлення когнітивних ознак, що 

формують досліджуваний концепт як ментальну одиницю; 4) верифікацію 

отриманого когнітивного опису в носіїв мови (цей етап учені вважають 

факультативним); 5) опис змісту концепту як перелік когнітивних ознак [172, с. 

112–113]. Результати когнітивної інтерпретації й верифікації дають змогу 

представити модель змісту досліджуваного концепту.  

Модель семантико-аксіологічного поля 

Інший метод, який дещо поглиблює попередній, – це метод семантико-

аксіологічного поля, запропонований Т. Вільчинською. Відмінність цього 

методу від інших полягає в тому, що окрім уже відомого принципу поля, 

дослідниця звертає особливу увагу на оцінну складову концептів. Вона 

переконана, що польовий підхід актуалізує тезу про те, що концепт включає не 

лише поняттєві, але й конотативні, образні, оцінні, асоціативні характеристики. 

Під час спілкування саме ціннісний компонент вимагає особливо уважного 

ставлення мовців, бо його неадекватне використання нівелює комунікативну 

точність [26, с. 102]. На важливій ролі оцінного компонента в структурі концепту 
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наголошували Н. Арутюнова, В. Карасик, Г. Слишкін, М. Красавський, 

Т. Космеда, Т. Крищенко та ін. Метод семантико-аксіологічного поля повною 

мірою забезпечує виявлення як оцінної складової в структурі концепту, так і 

інших конотативних ознак. Солідаризуємося з думкою Т. Вільчинської, яка 

зауважує, що метод семантико-аксіологічного поля акумулює в собі всі прийоми 

дослідження, що були згадані нами вище, а також він уможливлює дослідження 

концептів у різних аспектах, зокрема когнітивному, семантичному, 

комунікативному, семіотичному. Він ґрунтується на залученні словникового 

матеріалу, враховуючи етимологію концепту, зорієнтований на культурну 

комунікативну специфіку тексту, що передбачає широке використання 

екстралінгвальних знань, забезпечуючи в такий спосіб вихід у світоглядні, 

культурологічні та етичні оцінки [26, с. 102–103]. 

Метод семантико-аксіологічного поля Т. Вільчинської, частково 

використаний нами в дослідженні, передбачає: 

- визначення етимології слів-репрезентантів концепту, їхньої 

внутрішньої форми, яку порівнюють з етимологією культурного концепту в 

широкому розумінні (Ю. Степанов), і яка видається комунікативно значущою для 

плану змісту концепту (С. Воркачов); 

- лексико-семантичну актуалізацію досліджуваних концептів: з одного 

боку, визначення більш-менш усталених дефініцій у філософії, міфології, теології, 

психології, лінгвістиці тощо, що виявляють себе на рівні наукового узусу, з 

іншого – їх індивідуально-авторські інтерпретації в поетичних текстах, де вони 

нерідко об’єктивуються на рівні семантичних оказіоналізмів; 

- встановлення мовних механізмів реалізації оцінного складника 

концепту, співвідносного з національним менталітетом, із національною шкалою 

моральних цінностей, що виявляється як у лексикографічних значеннях слів-

репрезентантів, так і в авторських тлумаченнях; 

- виявлення дистрибутивних відношень, насамперед у порівняльних 

конструкціях, де концепти-образи вживаються в позиції суб’єкта й об’єкта 

зіставлення (за методикою Н. Слухай), у різних атрибутивних та апозитивних 
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синтагмах із відповідними лексемами, що й є свідченням індивідуально-

авторського бачення; 

- словотвірний аналіз, особливо з огляду на великий словотвірний 

потенціал слів-репрезентантів концептів, що знову ж таки знаходить своє 

підтвердження як у лексикографічній практиці їх тлумачення, так і в поетичних 

текстах; 

- визначення місця й ролі концептів-образів у авторських картинах 

світу, що експлікують національну мовно-концептуальну картину світу 

українського етносу [26, с. 102-103]. 

Метод семантико-аксіологічного поля дає змогу виявити в структурі 

концепту ядро (базову когнітивну структуру), приядерну зону і периферію, а 

також визначити набір лексичних репрезентацій досліджуваних концептів. Окрім 

того, він сприяє розгляду етимології концептів з метою вивчення їх діахронії та 

аналізу словникових дефініцій, що вербалізують концепти, для виявлення 

основних концептуальних ознак та визначення місця концептів у мовно-

концептуальній картині світу. Важливою ознакою методу є й те, що він дає змогу 

простежувати сполучувальні властивості слів-репрезентантів, зокрема їх 

метафоричне вживання. Також польові методики дають змогу виявляти й 

описувати не тільки різні ознаки концепту (основні, другорядні, якісні, кількісні, 

процесуальні тощо), а й визначати його оцінку як у колективній, так і в 

індивідуальній свідомості [26, с. 104]. Метод також дозволяє з’ясувати зв’язки 

між різними картинами світу реципієнта (етнічною, національною, оцінною та 

іншими), що дає змогу робити припущення щодо його ментальної специфіки 

загалом.  

На наше переконання, саме метод семантико-аксіологічного поля в 

комплексі з методом семантико-когнітивного опису концептів З. Попової та 

Й. Стерніна дає змогу здійснити повний та всебічний аналіз концептів 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у публіцистиці Оксани 

Пахльовської, звести до мінімуму суб’єктивізм в їхній інтерпретації і досягти 

мети, поставленої в дослідженні. 
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1.4. Вивчення концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в 

українській лінгвістиці 

Концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ – досить динамічна 

cтруктура, яка особливо зазнає змін в період складних трансформаційних 

процесів, що відбуваються в Україні. Вивчення цієї проблеми важливе з огляду на 

ті націєтворчі ідеї, які панують в суспільстві сьогодні та породжують все нові і 

нові тенденції в розбудові політико-культурного тла держави. Хоча питання 

національної ідентичності проблемне й, безумовно, потребує детального вивчення 

на сучасному етапі, в українській лінгвістиці вчені частково зверталися до цієї 

тематики. 

У 2010 р. Л. Василик захистила докторську дисертацію з теми “Сучасна 

світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії 

української журналістики: концептосфера національної ідентичності”, а також 

опублікувала монографію “Cвітоглядна публіцистика літературно-художніх 

видань в контексті історії української журналістики”. Предметом її вивчення 

стала націєтворча світоглядна публіцистика сьогодення в дискурсі українських 

літературно-художніх газет та журналів 1980-90-х рр. У масштабному 

дослідженні через концепти (УКРАЇНА, СВОБОДА, БОГ, ДУША і ПАМ’ЯТЬ) 

простежено “важливі націєтворчі пресові дискусії в трансформаційному 

українському сьогоденні” [20, с. 8]. Концепти в праці розглянуті як культурні 

коди епохи, система цих кодів, знаків і символів. Однак оскільки це здійснено на 

базі публіцистичних текстів, то досить часто концепти підкреслюють редакційну 

політику видання [20, с. 9]. Завдяки зверненню до світоглядної публіцистики 

дослідниці вдалося вийти на новий рівень розуміння історико-журналістського 

процесу як “явища, позначеного розвитком певних концептуальних ідей, 

визначальних як для екзистенції окремої особистості, так і цілої нації”[20, с. 11]. 

З-поміж інших проаналізованих текстів публіцистики 80-90 рр. минулого століття 

у дослідницьке поле потрапили й матеріали окремих творів О. Пахльовської. Слід 

зазначити, однак, що до уваги взято лише її тексти 90-х років ХХ століття. 
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Деякі вчені зверталися до аналізу концептів, які, на наш погляд, так чи 

інакше формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Наприклад, 

концепти сакрального були предметом дослідження Т. Вільчинської (дисертація 

“Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові XVII – XX ст” 

та монографія “Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17– 18 

ст.” [26]). У дисертаційному дослідженні авторка, аналізуючи концепти БОГ, 

БОГОРОДИЦЯ, ЧОРТ та інші, описує смислову структуру кожного з них (тобто 

смисли, акумульовані словами), створює ієрархічні схеми, виділяє оцінні 

компоненти тощо. Низка статей Т. Вільчинської присвячена сакральним 

концептам у мовотворчості Б. І. Антонича, Лесі Українки. 

М. Скаб теж досліджувала когнітивні аспекти сакрального, захистивши у 

2009 році докторську дисертацію на тему “Концептуалізація сакральної сфери в 

українській мові” та видавши монографію з цієї ж теми [200, 201]. Дослідниця 

вивчає передусім концепт ДУША, оскільки вважає його одним із основних понять 

сакрального, і саме через нього вона пропонує простежити динаміку 

концептуалізації всієї сакральної сфери. М. Скаб здійснила аналіз 

парадигматичного виміру семантичного простору слова-імені концепту із 

залученням словникових статей та авторських текстів, а також синтагматичного 

виміру та усіх тих значень, що має слово “душа”. Дослідниця дійшла висновку, 

що концепт ДУША має тісний зв’язок з іншими концептами несакральних сфер 

(ДУХ, ЛЮДИНА, СЕРЦЕ тощо), однак домінантою, що формує центральну зону 

аналізованого концепту, є його сакральна частина. Сутність сакрального 

розкривають також Ю. Антонян, К. Голобородько, І. Голубовська, О. Климентова, 

І. Огієнко, Н. Слухай, Л. Шевченко. 

Концепт УКРАЇНА частково вивчали О. Мороз (“Концепт “УКРАЇНА” як 

компонент мовної картини світу”) [139], аналізуючи його функціонування і 

розвиток від найдавніших текстів та пісень до сьогодення, та інші вчені, 

базуючись на мовотворчості Т. Шевченка, О. Олеся, В. Стуса (К. Голобородько, 

В. Остапчук, О. Присяжнюк, Г. Яструбецька). Нещодавно вийшла друком 

монографія Т. Коць “Українське слово в пресі кінця ХІХ–початку ХХІ ст.: 
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динаміка літературної норми” (2018) [102], у якій авторка, детально досліджуючи 

ядерні поняття оцінних парадигм мови преси кінця ХХ–початку ХХІ ст., акцентує 

на понятті Україна, оцінка якого, на її думку, відчутно психологічна й 

експліцитна. Авторка аналізує вербальні засоби, якими преса відбиває аксіологію 

реалій сучасної України в контексті суспільно-політичних, культурних тенденцій 

епохи та забезпечує живе надходження певних систем поглядів, цінностей однієї 

людини, цілого колективу, політичної партії до свідомості широкого загалу. 

Т. Коць називає Україну “центросферою мови сучасних періодичних видань, яка 

утримує в своїх структурах ціннісні виміри суспільного буття, світобачення, 

мовну картину світу” [102, c. 287]. Під впливом останніх суспільно-політичних 

подій, зокрема інформаційної війни України з Росією, авторка також розкриває 

специфіку експресивних оцінних висловів української преси відносно російської 

політики в параграфі “Україна vs Росія: прецедентне вираження оцінності”. 

Концепт ЄВРОПА впродовж останніх п’ятнадцяти років став предметом 

зацікавлення лінгвістів, зокрема М. Зайцева (стаття “Європа як концепт” [75]) та 

Я. Приходи (кандидатська дисертація “Концепт ЄВРОПА в українській 

публіцистиці: когнітивно-лінгвістичні аспекти” [182]). Остання, наприклад, 

дослідила концепт ЄВРОПА на матеріалі словників та в сучасному мас-медійному 

дискурсі, схарактеризувала його асоціативне поле, метафоричні образи та 

аксіологічні параметри. У роботі доведено, що концепт ЄВРОПА “розгортає своє 

асоціативне поле не як автосемантична домінанта, а як взаємопов’язана паралель 

з іншими семантичними вузлами, зокрема з концептом Україна та з ключовими 

словами, які засвідчують рух України до європейських структур” [182]. 

До концепту МОВА в українській лінгвістиці зверталися Н. Мех, 

Н. Мочалова, А. Огар, О. Пахомова [155]. 

Слід зауважити, що творчість О. Пахльовської привертала увагу і 

дослідників теорії та історії соціальних комунікацій. О. Квасниця в статті 

“Публіцистика Оксани Пахльовської: Європа VS Азія” частково розглядає 

концепти ЄВРОПА, УКРАЇНА, РОСІЯ з урахуванням змістового навантаження та 

оцінних конотацій [89]. Особлива увага дослідниці зосереджена на взаємозв’язках 
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між згаданими трьома концептами, за якими розгортаються філософські, 

історичні, національні, цивілізаційні виміри буття кожного зі світів. 

Попри низку перелічених праць концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ комплексно не досліджена, у ній досі ще залишається багато 

лакун, опрацювання яких є вагомим внеском у вивчення національної 

концептосфери українського народу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Аналіз лінгвістичних праць, присвячених широкій аспектології теорії 

мовлення, дав змогу дійти висновку, що досі не існує єдиного визначення понять 

картини світу, мовної картини світу, мовної особистості та індивідуального стилю 

автора, що зумовлено складною, багатовимірною структурою цих термінопонять, 

які осмислюються в різних концепціях та характеризуються різними критеріями.  

Поняттям “мовна картина світу” сьогодні оперує більшість науковців, 

зокрема: Л. Василик, Т. Вільчинська, Л. Гнатюк, С. Єрмоленко, Т. Космеда, 

Л. Лисиченко, А. Мойсієнко, Б. Серебреникова, Н. Cлухай, Ж. Соколовська та 

інші, чиї підходи ми врахували у виявленні сутності картини світу. Беззаперечним 

на сьогодні є розрізнення двох картин світу – концептуальної та мовної, однак 

ступінь їхнього взаємозв’язку кардинально варіюється в різних лінгвістичних 

підходах.  

Перспективним для досягнення завдань цього дисертаційного дослідження 

був визнаний підхід, розвинутий Л. Лисиченко, яка визначає терміносполучення 

мовна картина світу як “характер відображення в мові концептуальної картини 

світу та мовні засоби вираження знань про неї”, водночас вводячи до терміноряду 

ще й домовну картину світу, яка є джерелом і концептуальної, і мовної. 

Концептуальну картину світу ми розуміємо як таку, що є універсальною для 

представників усіх народів з однаковим рівнем знань про світ, а тому служить 

підґрунтям для формування мовної. За цим підходом, зміни в домовній картині 

світу неминуче впливають на концептуальну картину світу, а це, відповідно, 

відображається в мові. Отже, незалежно від категоризації та термінологічного 

позначення, беззаперечною для нас є та думка, що обидві картини світу 

перебувають у тісних взаємозв’язках. У фокусі ж нашого дослідження – 

індивідуально-авторська картина світу, що відображає не лише універсальні 

знання, а й індивідуалізоване бачення автора, емотивні стани та психологічні 

інтенції.  

Простеживши розвиток категорії “мовна особистість” у науковій 

літературі, найповнішим вважаємо визначення Ю. Караулова, який трактував її як 
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сукупність і результат реалізації здібностей до створення та сприйняття текстів, 

що відрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною і точністю 

відображення дійсності і певною цільовою спрямованістю. Однак, на наше 

переконання, вищий рівень універсалізації має визначення Л. Гнатюк, у якому 

чітко зазначені критерії мовної особистості: індивід, розгляданий в сукупності 

його мовних здібностей, зумовлених історично, національно-культурно, соціально 

та психологічно, які виражаються в здатності сприймати та творити тексти й 

слугують для досягнення певних цілей. Теорія Ю. Караулова стосовно трьох 

рівнів мовної особистості – вербально-семантичного, лінгвокогнітивного та 

мотиваційного – актуальна вже впродовж більше тридцяти років. 

Осмисливши й проаналізувавши основні теоретико-методологічні підходи 

до визначення терміна “концепт”, найбільш релевантними для нашого 

дослідження визначеннями вважаємо ті, якими оперують представники 

лінгвокогнітивного напряму (Л. Василик, О. Кубрякова, Й. Стернін). Тому 

концепт у цьому дослідженні ми розуміємо як глобальну мисленнєву одиницю 

оперативної свідомості, що є квантом структурованого знання, відображає 

предмет реального чи ідеального світу, має національно-культурну специфіку, 

високий ступінь абстракції та не завжди вербально виражений. 

Проблема систематизації концептів розв’язується науковою 

самодостатністю терміна “концептосфера” (В. Карасик, В. Манакін, В. Маслова, 

М. Нікітін, З. Попова, О. Селіванова, Н. Слухай). У дисертаційному дослідженні 

концептосферу тлумачимо як сукупність концептів у свідомості людини, яка 

відтворює дійсність і результати внутрішнього рефлексивного досвіду як 

структуровані й упорядковані знання про світ. Концептосфера, як і сам концепт, 

постійно доповнюється, реконструюється, модифікується, а отже, є динамічною 

структурою. Вона представлена ядерною, приядерною зонами та периферією. 

Ядро і приядерна зона переважно виявляють універсальні та загальнонаціональні 

знання, а периферія – індивідуальні. 

В основі нашого дослідження лежать семантико-когнітивний (З. Попова, 

Й. Стернін) та семантико-аксіологічний (Т. Вільчинська) підходи до аналізу 
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концептів. Метод семантико-аксіологічного поля (Т. Вільчинська) відрізняється 

від польової моделі тим, що враховує оцінний складник, адже концепт містить не 

тільки понятійні, але й образні, оцінні, асоціативні характеристики. Його 

перспективність для розв’язання завдань дисертаційного дослідження 

визначається тим, що він дає змогу виявити метафоричні текстові репрезентації 

концепту й проаналізувати їх експресивний потенціал. Ключовим поняттям у 

вивченні текстових репрезентацій є значення вербалізатора концепту, яке 

відображає певну ознаку позначуваного предмета або поняття. Саме вербалізовані 

лексикографічне та психолінгвістичне значення інтерпретують когнітивні ознаки 

концепту, а тому аналіз концептів завжди передбачає аналіз цих двох типів 

значень. У дисертаційному дослідженні вважаємо доцільним послуговуватися 

цими термінами для аналізу, дотримуючись такої послідовності: вербалізатор 

концепту – значення – когнітивна інтерпретація. Усі можливі вербалізатори 

концепту формують номінативне поле – сукупність мовних засобів, які 

об’єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт у певний період розвитку 

суспільства. 

Розглянувши основні методи та підходи до аналізу концептів, дослідження 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ здійснюємо шляхом 

застосування двох методів. Зокрема, ми беремо за основу метод семантико-

когнітивного підходу З. Попової та Й. Стерніна й комбінуємо його з методом 

семантико-аксіологічного поля Т. Вільчинської. Дослідження відбувається в такій 

послідовності: 

1. Виявлення концептів, що формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, на основі кількісного вивчення репрезентації ключового слова 

концептосфери (слово “ідентичність”) та його контекстуального оточення. 

2. Виявлення семного складу ключового слова концепту, що 

здійснюється на основі аналізу дефініцій лексикографічних видань (З. Попова, 

Й. Стернін). 

3. Визначення основних вербалізаторів конкретного концепту, що 

формують його номінативне поле (З. Попова, Й. Стернін). 
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4. Виявлення семного складу ключового слова концепту, а також інших 

слів-вербалізаторів концепту на матеріалі авторського тексту (З. Попова, 

Й. Стернін). 

5. Аналіз та зіставлення лексикографічного й психолінгвістичного 

(індивідуально-авторського) значення (З. Попова, Й. Стернін). 

6. Встановлення мовних механізмів реалізації оцінного складника 

концепту, співвідносного з національним менталітетом, що виявляється як у 

лексикографічних значеннях слів-репрезентантів, так і в авторських тлумаченнях 

(Т. Вільчинська). 

7. Визначення місця й ролі концептів-образів у авторських картинах 

світу, що експлікують національну мовно-концептуальну картину світу 

українського етносу (Т. Вільчинська). 

Таким чином, сучасний стан різноаспектного вивчення мовної картини світу 

(індивідуальної, національної), концептуальної картини світу, концепту, мовної 

особистості, ідіостилю засвідчує високий рівень наукового опрацювання цих 

категорій у межах лінгвістичної теорії. Водночас перспективу для подальших 

досліджень складають ідентифікаційні мовні характеристики індивідуальних та 

національних мовних реальностей. У набір завдань входить і вивчення ідіостилів 

знакових в соціокультурному контексті постатей, до яких належить і 

О. Пахльовська. Лінгвістичний аналіз концептів сприяє об’єктивності підходів до 

осмислення функцій мови в соціумі та створює підстави для зменшення 

конфліктогенних зон у різних типах комунікації. 

Наукова кваліфікація основних понять здійснюється з урахуванням екстра- 

та інтралінгвістичних чинників формування ідіостилю відповідно до 

комплексного розуміння технології організації мовлення в публіцистичному 

тексті й питання індивідуального вибору мовних засобів як для відтворення 

позиції автора, так і для досягнення певної комунікативної мети з урахуванням 

соціальних пріоритетів. 
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РОЗДІЛ 2. МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ 

 

Публіцистичні тексти О. Пахльовської були предметом дослідження 

представників різних галузей знання: Ж. Безп’ятчук (політолог), Л. Василик 

(філолог), Б. Завідняк (філософ), О. Квасниця (філолог) тощо. 

У рецензії  Б. Завідняка на книгу “Ave, Europa!”, на матеріалі якої й 

проводимо лінгвокогнітивний аналіз, дано позитивну оцінку цій публіцистичній 

праці О.Пахльовської. На погляд рецензента, у ній відбулася довгоочікувана 

зустріч України з Європою не як з територією, а як з етично-естетичною сутністю, 

в основу якої покладено категорію особистої свободи, що проросла з античної 

концепції індивіда, сформованої ще в давньогрецькому полісі [72]. 

Водночас дослідники запропонували й інші версії щодо авторських 

проекцій на українську реальність межі століть. 

У нашому дослідженні представлено спробу власного наукового 

прочитання публіцистичного доробку О. Пахльовської з позицій критичного 

осмислення авторського підходу до концептосфери української ідентичності. 

 

2.1. Національна мова й конструкти національної ідентичності в 

гуманітарному дискурсі 

На сучасному етапі розвитку суспільства розуміння національної 

ідентичності у свідомості українців перебуває в стані динамічного формування, 

умотивованого соціально-економічними, політичними та культурними процесами 

в державі. У контексті євроінтеграційних намагань України проблема 

ідентичності постає особливо гостро, оскільки недостатня сформованість 

національної ідентичності гальмує розвиток країни, послаблює її позиції на тлі 

інших європейських країн. Мета формування ідентичності – згуртування людей, 

які належать народу, які мають залежати один від одного [246, с. 95]. 

Актуальність проблематики національної ідентичності зумовлена 

суспільно-політичними процесами в Україні, пошуками прогностичної моделі 
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різновекторної адаптації до поліетнічного інформаційного простору сучасної 

Європи. Існує соціальне замовлення на вирішення прагматичних проблем у сфері 

політичної лінгвістики та соціолінгвістики, зокрема й актуальної проблеми 

балансу між потребою екологічного ставлення до національних мов і вибору 

зручних інструментів для міжнародної, наукової, медійної та інших комунікацій. 

Дослідники проблеми справедливо зауважують, що дилема гармонізації 

культурно-цивілізаційних кодів Європи й самодостатності національних мов не 

нова, зокрема й у контексті українських процесів. У історичній перспективі 

українська традиція європеїзації еволюційно формується впливовою дією 

численних екстра- й інтралінгвальних чинників, які утілюють народницько-

етнографічний напрям розвитку світоглядного буття українців, і модерну 

тенденцію, що живиться новітньою соціально-політичною ситуацією 

глобалізаційної перспективи. 

Саме тому важливо зрозуміти, як поняття національної ідентичності 

розгортається в гуманітарному дискурсі, а потім, звісно, порівняти його з 

концептосферою НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ у творах О. Пахльовської та 

з сучасним сприйняттям українців. У сучасних уявленнях національна 

ідентичність дослідниками визначається як категорія динамічна в історичному та 

соціальному сенсі. Оскільки вона завжди перебуває в процесі зміни, адаптації та 

формування, “національну ідентичність слід аналізувати в історичній 

ретроспективі і в перспективі на майбутнє”, – зазначає Т. Кузьо [257, с. 366-367].  

Національна ідентичність, на відміну від етнічної, спирається на свідомий 

вибір і залежить від раціональних чинників – усвідомлення суб’єктом 

ідентифікації (особою, етнічною групою чи нацією) історичних, громадянських, 

політичних цінностей, які є вторинними до тих цінностей, що лежать в основі 

етнічної ідентифікації і є, як правило, сталими, незмінними. Раціональний вибір 

при цьому може послуговуватися переосмисленими культурними ідентитетами. 

Таким, наприклад, є мова. “Утілюючи власну культурну модель світобачення, 

літературна мова водночас виразно і послідовно свідчить про віднесеність до 

широких культурних світів – зі спільними цивілізаційними домінантами, такими 
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як світ європейської (чи інших – азійської, африканської та ін.) цивілізації чи (за 

світоглядною домінантою) християнського світу (відповідно, мусульманського, 

іудейського та ін.)” [233, с.207]. Утім, ієрархічні позиції національної мови з-

поміж чинників національної ідентичності мовознавцями й філософами можуть 

визначатися по-різному, унаочнюючи то тенденцію до зближення позицій, то до 

протистояння їх.  

У визначенні нації часто виникають труднощі, які пов’язані не лише з 

поясненням суті цього поняття, але й з вектором дослідження, оскільки особливе 

значення має той факт, чи йдеться про титульну націю, тобто таку частину 

держави, національність якої визнає офіційне найменування цієї держави, чи про 

не титульну. На думку В. Лісового та О. Проценка, наполягання на обов’язковому 

наборі ознак, що з необхідністю мають бути наявні в тому колективному утворенні, 

яке ми називаємо нацією, ґрунтується на хибній методології. Поняття нації 

намагаються визначати індуктивно – знайти певний набір ознак, які неодмінно 

мають бути в кожному з тих явищ, які охоплює це поняття. Однак різноманіття 

суспільств, що сьогодні існує у світі, не дає змоги провести аналогії між 

різноманітними націями та вивести їхні ознаки. 

Загалом, більшості націй властиві тільки деякі ознаки, а то й одна ознака з 

набору об’єднувальних чинників, які ми пов’язуємо з поняттям нації. Отож, замість 

того, щоб дискутувати взагалі, що має бути обов’язковою ознакою будь-якої нації, 

основна увага повинна зосереджуватись на тому, яку роль відіграє той чи той 

чинник в об’єднанні людей саме в конкретній нації.  

Якщо, з одного боку, беремо низку об’єктивних ознак – етнокультуру, мову, 

релігію, територію, спільну історію, економіку, політико-правові настанови, а з 

другого – суб’єктивний чинник (усвідомлення належності людей до одного 

колективного цілого), то можна встановлювати роль кожного із цих чинників в 

тому чи іншому випадку. Що стосується європейських націй, то з чинників, які 

відіграли найважливішу роль у становленні націй та відіграють таку ж роль в 

об’єднанні індивідів у нації, до найважливіших слід віднести спільну територію 

(компактне проживання), етнічний та політико-правовий чинники. З ними так чи 
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інакше пов’язаний суб’єктивний чинник – національна самосвідомість. У цьому 

випадку йдеться не про роль тих чи тих чинників у виникненні націй (це дещо 

інше питання), а про те, що об’єднує людей у нації. Загалом, можна стверджувати, 

що серед усіх чинників найважливішими для розуміння природи нації є етнічний та 

політичний чинник (при цьому суб’єктивний момент – національну самосвідомість – 

можна пов’язувати більшою мірою з тим чи тим чинником). Отже, нації – це 

етнополітичні утворення. Але співвідношення етнічного та політичного складників у 

різних націях є різним. Це утворює деякий спектр майже безперервних переходів у 

значенні слова “нація” – від так званих етнічних націй до “чисто” політичних націй 

[120, c. 22-37] 

Ідентичність формується по-різному в різних країнах. Зважаючи на це, є 

багато підходів до її вивчення, що відрізняються залежно від того, чи йдеться про 

країну з титульною нацією, чи про поліетнічні країни. Особливо важливо 

врахувати цей досвід і для України, ідентичність якої станом на сьогодні ще не 

сформована остаточно. Розглянемо різні підходи до формування ідентичності 

детальніше. 

 

1. Формування національної ідентичності у європейських країнах з 

титульними націями. 

Особливість становлення націй в Західній Європі полягає в тому, що 

формування етнічної та політичної нації – це не два паралельних процеси, а єдиний 

процес: роль держави в утвердженні нової культурної спільності була настільки 

значною, що фактично політичний чинник відігравав вирішальну роль [120, c. 22-37]. 

В етнічних націоналізмах “національність” стала синонімом “етнічності”, і 

національну ідентичність часто розуміють як осмислення чи усвідомлення наявності 

“одвічних” або вроджених групових характеристик, складників “етнічності” – таких 

як мова, звичаї, територіальна єдність і фізичний тип [54, c. 698]. 

Філософи, економісти та соціологи європейських країн найчастіше визначають 

мову провідним фактором формування ідентичності. Канадський професор 

соціальної психології британського походження Джон Роберт Едвардс у 
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масштабній праці “Мова та ідентичність” аналізує твердження відомих учених про 

мову: “Немає нічого важливішого для культури нації, ніж мова” (В. фон Гумбольдт, 

1797); “Люди без своєї мови є лише напівнацією… втратити мову – значить бути 

завойованим” (Томас Девіс, 1843); “Ірландія зі своєї мовою і без свободи – це 

краще, ніж Ірландія зі свободою, але без мови” (Емон де Валера, 1921) [241, c. 205-206]. 

У 1772 році німецький учений Й. Гердер опублікував своє філософське 

дослідження “Про походження мов”, у якій заперечував і божественне походження 

мови, і створення її людьми. Різноманіття мов закорінене у різноманітті соціальних 

середовищ, а отже, конкретна група індивідів поділяє спільну мову. Й. Гердер 

стверджує, що ці групи існуватимуть доти, доки зберігатимуть свою мову як 

“колективну спадщину”. Цю тезу Й. Гердера цитує Дж. Едвардс у контексті 

дослідження націоналізму, оскільки саме Й. Гердер вказав на тісний взаємозв’язок 

між мовою предків та існуванням нації. 

За Й. Гердером, саме від мови починається розбудова національної 

самобутності і власне мова є фундаментом всіх культурних цінностей народу. 

Мова – це основна прикмета роду, за якою розрізняли на категорії “свій” та 

“чужий”. Наприкінці XVIII ст. філософ сформулював ідеї, які значно поглибили 

розуміння відмінностей між народами й фактично стали одним із джерел так 

званого “культурницького” націоналізму. У “Філософії історії людства” та інших 

своїх працях Гердер стверджував, що відмінності між народами визначаються не 

лише кліматом, географією чи формою правління. Культура народу виражена 

передусім у його мові – ось головний чинник, який визначає і відображає 

особливості національного характеру народу. Кожна культура й, відповідно, 

кожний народ має природне право на існування, вони є даром Божим і мають 

власну, безвідносно до інших культур, цінність – важливо плекати, розвивати 

мову й культуру кожного народу, що, природно, сприятиме його життєздатності [88, c. 127]. 

Німецький філософ Й. Фіхте переніс ідеї Й. Гердера в ширший 

соціополітичний контекст. У своєму “Зверненні до німецької нації” він 

стверджував, що націю формує мова, а не навпаки. Він писав, що з усіх германських 

народів лише німці залишилися проживати на етнічній території та зберегли й 
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розвинули етнічну мову. Перший критерій Й. Гердер вважає не дуже важливим, але 

мовний критерій – центральний у його вченні. Більше того, він досіджує вплив 

іноземних елементів на ту чи іншу мову, указуючи на їхній згубний вплив [241, с. 210]. 

С. Барбур висвітлює визначальний вплив, який мали мови на формування 

національних ідентичностей у всій Європі: “Поверховий погляд на сучасну 

Європу може привести когось до двох висновків: що різні мови були 

універсальними маркерами різних етнічних груп і народів і що вони були 

найбільш зримими із подібних маркерів” [239, c. 9]. Автор також наголошує, що 

“народ у сучасному сенсі не може існувати без спільного відчуття ідентичності, а 

для того, щоб люди поділяли ідентичність, має бути гарантовано певний 

мінімальний рівень спілкування між ними” [239, c. 4].  

Прихильник конструктивістського підходу Б. Андерсон розглядає мову як 

фактор націоналізму, однак розуміє її цілком стабільною, що одразу викликає 

критичну рецепцію, оскільки мова перебуває в постійній динаміці [3]. 

Британський дослідник теорії нації та націонаізму Е. Сміт у своїй 

теоретичній моделі нації стверджує, що націю детермінують такі сім характерних 

рис: 1) культурна й мовна диференціація; 2) територія і мобільність; 3) великі 

розміри; 4) зовнішні відносини; 5) групові відчуття і лояльність; 6) громадянські 

права, тобто ступінь політизації; 7) економічна інтеграція [209, с. 31]. У цьому 

аспекті важливим є зауваження автора теорії стосовно того, що перші дві риси, до 

яких належить мовна диференціація, є ознаками племені, перші п’ять – оцінюють 

етнічну групу, а усі сім – націю. Таким чином, Е. Сміт сприймає мову як маркер 

національної (але й водночас етнічної) ідентичності.  

 

2. Національна ідентичність у працях американських та англійських учених 

– дослідників поліетнічних націй.  

Однак слід зауважити, що пріоритетність мови у визначенні критеріїв 

національної ідентичності визнають дослідники-представники титульних націй. 

Представники нетитульних націй, зокрема, для прикладу, американські учені, 
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відзначають, що спільність мови не має особливого значення у формувнні 

національної ідентичності.  

У політологічних та філософських підходах акцентується думка про те, що 

сучасні нації, як правило, є поліетнічними. Історичний процес їхнього розвитку 

засвідчує, що етнічні спільноти на певному етапі політизації можуть створити 

націю як поліетнічну єдність. В основі такого процесу лежать спільні для цілої 

групи етносів, які проживають на певній території, прагнення до політичного 

самовизначення й суверенітету, конституювання через інститут держави. А тому 

базою нації є етнічна спільнота, а ідентитетом її – політичні й громадянські 

цінності. За такого підходу національна мова як чинник національної ідентичності 

займає периферійні позиції (наприклад, зберігається в побутовому спілкуванні 

представників певного етносу) й не конфліктує з політичними й громадянськими 

цінностями спільноти загалом.  

Е. Геднер (англійський філософ й історик) визнає поліетнічність націй, 

підкреслюючи, що націоналізм є теорією політичної легітимності, згідно з якою 

етнічні кордони не повинні перетинати кордони політичні [257, c. 366]. Цей 

підхід, у якому розмежовані національна й етнічна ідентичності, підкріплений 

відповідною ієрархією ідентитетів. Зокрема, Д. Міллер виділяє п’ять 

найважливіших аспектів визначення національної ідентичності: 1) людські 

переконання: нація існує доти, доки її члени визнають один одного як 

співвітчизників, визнають, що їхні спільні характеристики схожі, і разом прагнуть 

продовжувати спільне співіснування; 2) спільне історичне минуле (і не лише 

переможні моменти, а й спільні поразки), спільні обов’язки та уявлення про 

спільне майбутнє; 3) спільні дії (рішення, досягнення результатів), тобто дійова 

ідентичність; 4) постійне проживання в одній країні (батьківщина, держава); 

5) спільні характеристики, об’єднані поняттям “національний характер”, які 

Міллер називає загальнонародною культурою. Спільна культура, на його думку, 

включає соціальні норми, релігійні переконання чи прагнення до чистоти 

національної мови [цит. за 257, с. 366]. Як бачимо, у такому підході національна 
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мова втрачає ієрархічну самодостатність, але корелює з іншими інтелектуальними 

потенціями народу.  

Американська дослідниця націоналізму Л. Ґрінфелд пише, що деякі народи 

взагалі не мають “етнічних” характеристик, хоча це й незвично. Народ США, 

ідентичність якого, безумовно, є національною – і якому, без сумніву, належить 

добре розвинуте почуття унікальності, – є прикладом саме такого випадку: він не 

має “етнічних” характеристик, адже населення США не є “етнічною спільнотою” 

[54, с. 699].  

Сучасний американський дослідник проблеми ідентичності Дж. Джозеф у 

масштабній праці “Мова і національна ідентичність” зазначає, що протягом 

останніх чотирьох десятиліть визначальною темою досліджень національної 

ідентичності була саме мова [246, c. 92]. Науковець акцентує на тому, що 

численні історики, соціологи та спеціалісти в галузі політичних наук запевняли, 

ніби існування національної мови становить значну частину національної 

ідентичності. Інші приділяли більше уваги даним, зібраним істориками, які 

показували, що національні мови не існували з самого початку, а були створені в 

результаті розвитку нації. Отже, Дж. Джозеф висуває проблему первинності 

національної мови й намагається відповісти на питання: чи спільність мови 

зініціювала формування нації, чи, навпаки, – нація створила мову задля 

полегшення взаєморозуміння? Зрештою, Дж. Джозеф не заперечує, що відсутність 

національної мови є однією із небагатьох серйозних перешкод, які необхідно 

подолати у створенні національної ідентичності [246, с. 97].  

Роль національних мов у ідентифікації націй, на думку вченого, полягає в 

тому, що вони визначають відмінність від найближчих сусідів. Англомовні 

канадці знають, “хто вони” завдяки тим рисам, які відрізняють їхню культуру і 

мову від культури і мови Сполучених Штатів. За цих умов навіть найдрібніші 

розбіжності наповнюються величезним культурним змістом [246, с. 106]. 

Аргументуючи свою позицію, дослідник указує, що національна ідентичність 

також тісно пов'язана з поняттям “природна межа нації”. Природними межами 

були географічні перешкоди, морські узбережжя, гірські хребти чи великі ріки, 
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які робили націю менш досяжною для сусідів. Ще в 1806 р. Фіхте стверджував, 

що справді природними межами є внутрішні межі нації. Ті, хто розмовляє однією 

мовою, зв’язані один з одним великою кількістю невидимих ланок самої природи 

задовго до виникнення мистецтва. Вони розуміють один одного і можуть далі 

розвивати взаєморозуміння, оскільки пов’язані між собою і завдяки природі 

створюють єдине ціле. 

Однак, усупереч викладеному, Дж. Джозеф зазначає, що мова ніколи не 

була основною ознакою нації, аргументуючи це тим, що всі європейські мови 

походять від спільного мовного предка, до того ж різниця між ними виникла 

унаслідок побічного історичного результату, а саме: виділення із первісного 

племені підгруп, які осіли в різних частинах континенту, розділених 

географічними перешкодами [246, с. 109]. Ґрунтовно дослідивши проблему 

взаємодії мови та національної ідентичності, Дж. Джозеф дійшов висновку, що 

зникнення національних мов є закономірним еволюційним етапом у контексті 

глобалізаційних процесів. 

У згаданій праці наведені приклади зміни акцентів у поняттєвих парадигмах 

й інших науковців, які вивчали проблему ідентичності. Так, мову як основний 

чиник ідентичності розглядав і Е. Геллнер. Натомість у пізніх роботах він почав 

надавати особливого значення не мові, а інституційній структурі державної 

системи. На його думку, національність – це не обов’язково ідентичність, за яку 

люди здатні померти. Не менш важливі регіональні, місцеві, а також класові, 

расові та релігійні ідентичності. До них належить і мовна ідентичність. Беручи до 

уваги важливість цих ідентичностей у визначенні уявлення індивідів про самих 

себе, можна припустити, що ідентичності мають міститися на надзвичайно 

глибокому рівні тисячолітньої культурної традиції [246, c. 111-112]. Але мова за 

такого підходу лише одна з багатьох атрибутивних характеристик буття. 

У свою чергу, Е. Хобсбаум визначає роль мови у виявленні національної 

ідентичності лише як дискурсивної конструкції. Вона не постає в його працях 

джерелом національної самосвідомості, а зазвичай це результат спроб створити 
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єдину взірцеву мову із множини варіантів живого мовлення [246, с. 120]. З цього 

випливає, що для Е. Хобсбаума мова – вторинний чинник у творенні нації. 

Натомість Е. Сміт стверджує, що “нації – це територіально обмежені 

сукупності людей, які повинні мати власні батьківщини”, їм також “притаманна 

спільна масова культура, спільні історичні міфи та історична пам'ять; члени нації 

мають взаємні юридичні права та обов'язки за умови існування єдиної правової 

системи; саме нації властиві поділ праці й система виробництва, які дозволяють 

членам нації пересуватися в межах своєї території” [209, c. 23]. При цьому, він 

формулює п’ять найважливіших рис, які визначають національну ідентичність: 

1) історична територія або рідний край; 

2) спільні міфи та історична пам'ять; 

3) спільна масова, громадська культура; 

4) єдині юридичні права та обов’язки для всіх її членів; 

5) спільна економіка з можливістю пересуватись у межах національної 

території.  

Зауважимо, що серед перелічених рис мова не виділена окремим пунктом, 

але на сторінках книги автор зазначає, що вона є складником спільної масової та 

громадської культури.  

Цікавою є й теза Е. Сміта про взаємозв’язок мови та ідентичності. Зокрема, 

“незалежність, ідентичність, національний геній, автентичність, єдність і 

братерство – формують взаємопов’язану мову, манеру розважань…”. Тим самим 

учений стверджує, що мова не є першоосновою творення ідентичності, а її 

похідною, тобто ідентичність породжує мову, а не навпаки [209, c. 85]. 

Мова є традиційним чинником у становленні різних видів ідентичностей: 

особистісної, групової, культурної, етнічної, гендерної тощо. У контексті нашого 

дослідження візьмемо до уваги кілька причин (за Дж. Джозефом), які зумовлюють 

важливість функціонування мови в становленні ідентичності: 1) групі людей, які 

займають одну територію, властива одна манера спілкування, яка вирізняє їх 

серед інших груп; 2) ідеологія національної єдності постає крізь глибоку 

культурну єдність. 
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3. Бачення національної ідентичності в працях українських учених. 

Для України, безумовно, мова є пріоритетним критерієм становлення 

ідентичності, саме тому, на наш погляд, європейський підхід та думки 

європейських учених з приводу розвитку ідентичності є більш значимі. 

Спробуємо простежити, як реалізується європейський підхід у працях українських 

дослідників гуманітарної сфери. Про мовний чинник як інтегральну ланку пише у 

своїй статі філософ В. Крисаченко, не виокремлюючи його як першочерговий, але 

включаючи його до системи “українська ідентичність” поруч із національною 

ідеєю, історичною пам’яттю та релігійним чинником: “Належне функціонування 

української мови – це необхідність вироблення надійного смислового 

“інструменту” суспільної взаємодії, з яким пов’язана інформаційна безпека, котра 

поволі формується, і цілісного комунікаційного поля” [106, с. 211].  

Цей аспект, до речі, об’єктивується й сучасними мовознавчими студіями: 

“Національна мова, реально уособлюючи менталітет народу, формується як 

система норм, можливостей, мовних допусків і нормативності даного 

(парадигматика) і функціонального (синтагматика). Її характер і тенденції 

розвитку значною мірою мотивуються психологічними особливостями народу” 

[233, с. 73]. Згадаймо, що саме мовне питання для українців було ключовим у 

другій половині ХІХ ст. Тоді постала проблема стандартизації української мови та 

створення словника.  

О. Потебня, який розробив теорію нації, стверджував, що поняття “народ” ніяк не 

можна пов’язати з належністю до держави чи державною незалежністю, а з певним 

вищим самостійним національним і культурним життям. О. Потебня не надавав 

значення ні зовнішній схожості типових представників, ані географічній єдності 

територій, державній чи релігійній єдності, схожості способу життя, їжі, одягу, 

характеру осель, науковому чи художньому розвитку. Єдиною ознакою, за якою 

можна визначити народ, і водночас, обов’язковою умовою існування народу є мовна 

єдність. Серед зовнішніх атрибутів нації учений перераховує спільну мову, спільну 

територію, спільність історико-культурних переживань, бажань і мрій [189, c. 18]. Для 
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О. Потебні втрата нацією мови неминуче призводить до втрати духовної 

самосвідомості, оскільки мова синтезує все національне, є фокусом бачення нації.  

Мовний чинник у формуванні національної ідентичності вважав головним і 

С. Рудницький, для якого саме мова забезпечувала нормальне функціонування 

етнонаціонального організму у всіх його виявах: “Без панування мови в 

державотвочому етносі на теренах тої чи іншої держави національний характер 

останньої є фіктивним, а це перешкоджає вільному всебічному розвиткові цього 

етносу” [192, c. 143]. Т. Жалко також підтверджує думку про те, що національна 

ідентичність найактивніше формується та накопичується у мові, яка є 

універсальним засобом самоусвідомлення індивіда як представника певної 

етнонаціональної групи [70, c. 62]. Належність людини до певного етносу 

визначається мовними параметрами ідентифікації. 

І. Огієнко писав: “Мова – то серце народу. Гине мова – гине народ”. 

Священик Української греко-католицької церкви, педагог, церковний і освітньо-

культурний діяч Ю. Дзерович протрактував мову подібним чином: “Мова – це 

кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров… умре нація”. І. Фаріон також обстоює 

ідею мовного чинника для формування нації, говорячи про занепадницькі ідеї в 

нашому суспільстві, пов’язані з тим, що значна кількість українців зрікаються 

рідної мови. Учена, з огляду на це, переконана, що лише на ґрунті національної 

мови, яка духовно обрамлює націю і оберігає її від асиміляції та розсіяння в інших 

духовних середовищах, можливий розвиток національної свідомості, пам’яті й 

національного пізнання [227, с. 41]. 

Я. Радевич-Винницький наголошує на тому, що саме завдяки ідентифікації 

спільнота засвоює еталони та стереотипи етносоціальної поведінки, норми, 

традиції, формує етносоціально зумовлене світосприйняття. Будь-яка ідентичність 

(особистісна чи колективна) передбачає ототожнення особистості чи спільноти з 

іншими. Ідентичність формується на основі низки чинників: зовнішніх 

(матеріальних) та внутрішніх (духовних). Неможливо ідентифікувати себе лише 

за однією прикметою. Однією з таких ідентифікувальних та диференціювальних 

ознак постає мова. Вона має двоїсту – матеріально-ідеальну – природу і пов’язана 
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з іншими, і внутрішніми, і зовнішніми, ознаками ідентичності. Я. Радевич-

Винницький зазначає, що мова часто слугує єдиною ознакою для ідентифікації, є 

ніби ключем до інших ознак чи й заміщає їх. Буття індивіда і спільноти 

неможливе без мови, а отже, вона неодмінно входить до ідентифікувальних та 

диференціювальних ознак їхньої ідентичності: менталітет, історичну пам’ять, 

етносоціальні вартості, норми, стереотипи, релігію (конфесію), міфи, знання про 

цивілізацію і культуру спільноти тощо. Вони, на думку вченого, пов’язані з 

мовою як із: 1) скарбницею, завдяки якій вони зберігаються, 2) каналом, яким 

вони доходять до члена спільноти, 3) знаряддям упорядкування їх у свідомості. 

Без мови неможливе ідентифікаційне самоусвідомлення людини, свідомість 

загалом, а отже, і прогрес людського роду [186, с. 101–113]. 

 Окрім того, традиційним інгредієнтом у становленні національної 

ідентичності вважається мова у студіях М. Гончарової. Зокрема, вона подає для 

цього п’ять причин: 1) групі людей, що займає певну територію, властива одна 

манера спілкування, яка вирізняє їх з-поміж інших груп; 2) ідеологія національної 

єдності постає крізь глибоку культурну єдність, яка у свій час є продуктом 

колективної мови; 3) мова є провідним засобом, за допомогою якого 

сконструйовані тексти національної ідентичності; 4) центральну роль в 

освіченості нації займає “правильна” мова; 5) мова може виникати як очевидний 

тест для визначення, чи належать конкретні особи до нації, чи ні [246, с. 490–491]. 

Схожим є вплив мови на формування етнічної ідентичності. Мова в ролі 

першоелемента таких форм суспільної свідомості, як фольклор і художня 

література, може сприйматись як факт і чинник, передумова та символ етнічної 

самобутності [136, с. 69–70]. Як вважає М. Гончарова, володіння національною 

мовою, мовою етносу – це, передусім, засіб формування ідентичності та спосіб її 

виявлення, адже разом з мовою носій переймає ментальність, дух народу і його 

цінності [50, с. 65]. 

 У перші роки української незалежності, на тлі великих очікувань 

позитивних змін у соціумі утверджувалося, що українська мова в незалежній 

Україні з архаїчного чинника (мова, якою розмовляли тільки бабусі на ринках і 
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яка була пережитком сільського життя) поступово стає мовою майбутнього 

(мовою, якою навчаються діти в школах), одним з основних ідентитетів 

громадянської, національної ідентичності. А російська мова, відповідно, 

перетворюється на ідентитет радянської ідентичності, яку вирізняли як один із 

різновидів ідентичностей, що існували в тогочасному українському суспільстві 

[257, с. 366–367].  

Отже, діахронічний характер національної ідентичності може виявлятися і 

тоді, коли йдеться про мовний критерій. Водночас наступні етапи української 

державної самостійності, аж до сьогоднішнього моменту (принаймні, уже чверть 

століття), виявили, що мова, хоч і змінила свій статус та сфери застосування, на 

жаль, на значній частині України продовжує перебувати на периферійних 

позиціях. У зв’язку з цим слушно згадати думку польського соціолога 

П. Штомпки, який кваліфікував окреслену ситуацію як “травму” 

постсоціалістичної ідеології [236, с. 16].  

Аналіз підходів до розуміння місця мови в комплексі національних 

ідентитетів у мовознавстві традиційно вказує на високостатусні позиції мови в 

процесах насамперед культурної ідентифікації слов’ян.  

Мова – це “вербалізований ідеал національного досвіду, світогляду, етичної 

й естетичної традиції”. Це зумовлює її особливий статус в ідентифікації 

національної специфіки. Водночас функції національної літературної мови 

можуть тимчасово послаблюватися через, образно кажучи, “хвороби зростання”. 

“Одужання” від цих “хвороб зростання” має відбутися в результаті посилення 

діалогу із сучасною цивілізацією, адже “ідентитет літературної мови 

хронологічно співмірний із часом і його викликами” [233, с. 208–211]. 

Отже, аналіз різноманітної аспектології гуманітарних підходів, 

репрезентованих у працях з політології, соціології, філософії тощо, дає змогу 

стверджувати, що у всіх проаналізованих підходах мову включають до переліку 

визначальних чинників, які зумовлюють національну ідентичність (див. схему 1, 

Додаток А).  
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Cхема 1.  Номінативне поле концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (на основі досліджень науковців) 

 

Аналіз праць показав, що для європейців та українців, які є країнами з 

титульною нацією, мова є основним маркером ідентичності поруч із культурою й 

релігією. Для американських та інших поліетнічних країн мова не посідає 

пріоритетну позицію, але все одно входить до переліку маркерів ідентичності. 

Для українців, звісно, ближчим є перший підхід. На основі проаналізованих праць 

можна з’ясувати, які вербалізатори формують концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ, а отже 

побудувати номінативне поле цього концепту. 

 

2.2. Номінативне поле ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистиці 

О. Пахльовської 

У дисертаційному дослідженні ми здійснили суцільну вибірку лексичних 

репрезентантів концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у текстах О. Пахльовської із 

зазначеною поруч частотою вживань. Було проаналізовано 163 контексти 

вербалізованого концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ. Зокрема, з творів О. Пахльовської ми 

вибрали усі ті речення, які містять ключове слово концепту НАЦІОНАЛЬНА 
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ІДЕНТИЧНІСТЬ – “ідентичність”, й дослідили його близьке контекстуальне 

оточення, що й формує номінативне поле ІДЕНТИЧНОСТІ.   

Формально-функціональний тезаурус концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ 

організований за принципом частиномовної належності слів. Обсяг і повнота 

формально-функціонального тезауруса концепту, а отже, і об’єктивність 

висновків, здійснених на основі цього аналізу, визначається як обсягом, так і 

репрезентативністю досліджуваного матеріалу. 

У номінативному полі виділяємо різні за семантикою підгрупи номінативів, 

атрибутивів та предикатів (див. схему 2, Додаток Б). Номінативи констатують 

стан ідентичності та його основні складники, атрибутиви презентують її 

характеристику, а предикати демонструють зміни ідентичності. 

 

 

 

Схема 2. Номінативне поле ІДЕНТИЧНОСТІ на матеріалі публіцистики О. Пахльовської 

Аналіз частотності валентнозумовлених слів у номінативному полі 

ІДЕНТИЧНОСТІ продемонстрував розподіл їх на ядерну та периферійну зони. До 



97 

ядерної зони належать ті одиниці, що кількісно представлені в текстах більше (від 

2 до 23 слововживань). До периферійної зони – ті, що трапляються в тексті один 

раз (у контекстуальному оточенні слова “ідентичність”). З-поміж усіх формально-

функціональних груп найбільш яскраво вербалізатор концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ 

репрезентують атрибутиви, адже їх ми виявили найбільше. Домінують серед них 

такі: “культурна” (частота вживань – 12), “європейська” (10), “російська” (10), 

“національна” (9), “українська” (5), “своя” (5), “власна” (5) [ідентичність]: За 

цей час кожна з країн Східної Європи виразно виявила свою політичну та 

культурну ідентичність або в позитивному плані, або в плані негативному [153, 

c. 161]; І, власне, європейська ідентичність Польщі була гарантією збереження і 

захисту її власної національної ідентичності [153, c. 250]. 

Одиничні прикметники, які характеризують ідентичність у творах 

О. Пахльовської, включають такі слова: демократична, консолідована, імперська, 

агресивна, етнічна та інші. 

Формально-функціональна група номінативів включає найчастотніші слова: 

“Росія” (23), “Україна” (12), “Європа” (11), “країна” (7), “культура” (6), 

“держава” (4), “криза” (3), “втрата” (3), “захист” (5). Ця група демонструє ті 

явища та сфери, які, на думку О. Пахльовської, формують ідентичність. Такі 

номінативи визначаються можливістю утворення синонімічних та антонімічних 

зв’язків між словами–членами групи. У групі номінативів можемо простежити 

синонімічні зв’язки між словами криза – втрата, а також протиставити їх антоніму 

захист за критерієм “безпека – небезпека”: Але в цих умовах, коли знову – і на цей 

раз остаточно – під загрозою основне: національна ідентичність України, – 

злочинно ввіряти культуру в некомпетентні руки як на рівні місцевого, так і на 

рівні міжнародного врядування [153, c. 130]. За таким же критерієм 

протиставляються в творах О. Пахльовської слова-назви “Європа” – “Росія”. На 

периферії цієї групи можна виділити слова з позитивним (“пам’ять”, “гарантія”, 

“свобода”, “права”, “толерантність”) та негативним (“біомаса”, “загроза”, 

“замах”, “наступ”) експресивним потенціалом. 
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Ядерна частина групи предикатів характеризується двома групами дієслів: 

1) група слів, що позначають дії формування ідентичності (“формувати”, 

“комплектувати”, “віднаходити”, “захистити”, “виростати”); 2) група слів, 

що позначають дії знищення ідентичності (“розмивати”, “розхитувати”, 

“втратити”). У периферійній зоні також можна виділити такі ж поняттєві групи 

(“рятувати”, “розбудовувати”, “відстояти”, “модернізувати” та “відректися”, 

“знищувати”, “анулювати”). Для О. Пахльовської будь-які дії, спрямовані на 

розвиток та розбудову національної ідентичності – це крок до Європи, а ті, що 

руйнують нашу ідентичність – крок назад, а отже, крок до Росії: Адже, 

інтегруючись в ЄС, вони повинні семимильними кроками подолати цивілізаційну 

відсталість, на яку їх прирік “розвинутий соціалізм”. І при цьому 

реконструювати власну культурну ідентичність – і не “розхитати” її в 

процесі інтеграції в загальноєвропейську культуру, а – модернізувати. Росія ж 

чинить навпаки – вона архаїзує свою культурну ідентичність, протиставляючи 

її засадничим основам європейської культури [153, c. 453]. 

 

 

Схема 3. Репрезентація концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (за текстами О. Пахльовської) 

Укладене номінативне поле ІДЕНТИЧНОСТІ слугувало основою для 

формування концептуального поля ІДЕНТИЧНІСТЬ (див. схему 3, Додаток  В). 
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Отже, лексеми, що належать до групи номінативів, вказують на реальний 

стан, стабільність, атрибутиви окреслюють їхні властивості та характеристики, а 

предикати – рух, дію, розвиток тих чи інших характеристик. Номінативи, 

атрибутиви та предикати в контекстуальних парадигмах вербалізатора 

“ідентичність” демонструють авторську мовну картину світу як таку, що 

пов’язана з європейським культурним простором. Для О. Пахльовської 

національна ідентичність – це, передусім, частина ідентичності європейської, як 

культурної, так і політико-державної. Нижче поданий детальний аналіз кожної з 

названих груп. 

 

2.2.1. Номінативи як ресурс формально-функціонального тезауруса 

концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Як спостерігаємо зі схеми 2, формально-функціональний тезаурус концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ широко представлений номінативами, які можемо 

виокремити в контекстуальному тлі слова “ідентичність” та його дериватів. 

Показовим є те, що номінативи, які репрезентують концепт 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, характеризуються здебільшого об’єктами, суб’єктів знайдено 

менше – “Україна”, “мова”, “історія”, “нація”, “країна”, “суспільство”: 

Суспільні процеси і мова, історія й національна ідентичність пов’язані надто 

тісно [153, с. 35]; І в цьому “змаганні” перемагають культури з сильною 

ідентичністю, іншими словами – культури з виробленим європейським кодом та 

здатністю до організації інституційних контактів і зокрема потужних 

інтелектуальних “лоббі” [153, c. 241]; Врешті, не маємо більше часу на 

заспокійливі меандри риторики нині, коли Україна ризикує втратити свою 

незалежність, а відтак і свою ідентичність остаточно й безповоротно [153, c. 

201]; А нація, політично не ідентифікована, безсила захистити як свою 

ідентичність, так і свої культурні набутки [153, c. 81]. Такі номінативи-суб’єкти 

частіше мають негативний аксіологічний потенціал, як у двох останніх прикладах, 

що звучать, наче докір суб’єкту ідентичності. Номінативи-суб’єкти формально 
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збігаються з концептами, які репрезентують і концептосферу ІДЕНТИЧНОСТІ: 

МОВА, НАЦІЯ, УКРАЇНА тощо. 

Номінативи-об’єкти в номінативному полі концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ часто 

збігаються з номінативами-суб’єктами, адже їхній тезаурус почасти складають 

субстантиви “Батьківщина”, “культура”, “держава”, “народ”, “Європа”, 

“Росія” та інші: Лише культура може відстояти національну ідентичність 

нашої Батьківщини [153, с.117]; Це зовсім не означає “замаху” на культурну чи 

лінгвістичну ідентичність приналежних до ЄС держав [153, с. 158]; Немає, 

однак, системної ідентичності культури [153, c. 250]; Спершу Росія 

деконструювала і розмивала ідентичності цих народів. А потім ці народи 

розмили і деконструювали ідентичність самої Росії [153, с. 440]. Роль об’єкта у 

реченні часто свідчить про те, що предмет, феномен чи явище, зображувані цим 

номінативом, перебувають у відносинах належності (ідентичність (чия?) Росії), а отже, 

за класифікацією О. Малишевої [122], ці об’єкти називаємо об’єктами-атрибутами. 

Функціональний тезаурус окреслюється часто номінативами-

прецедентними іменами з-поміж інших слів: “Європа”, “Росія”, “церква”, 

“біомаса”. Названі об’єкти лише опосередковано пов’язані із семантикою 

ІДЕНТИЧНОСТІ, оскільки, не знаючи контексту, складно пояснити їхній 

взаємозв’язок: Про ідентичність Європи написано сотні книжок, але загалом у 

поглядах різних вчених на це питання немає кардинальних розходжень [153, 

с. 599]; І що в автократичній формі держави і полягає справжня політична 

ідентичність Росії [153, c. 610]. 

 Абстрактні найменування, які простежуємо і серед суб’єктів, і серед 

об’єктів особливо важливі в номінативному полі НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовської, адже ця група номінативів найчастотніша: 

“синтез”, “пам’ять”, “знання”, “свобода”, “захист”, “пошук”, “втрата”, 

“ідея”, “толерантність”. Такі номінативи апелюють до внутрішнього світу 

кожного українця зокрема та усієї нації в цілому: А ця ідентичність – не лише 

колір прапора чи малюнок герба: це синтез духовного досвіду нації, вартісний для 

Європи, для цілого світу [153, c. 117]; Європа ще тільки в пошуку своєї нової 
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ідентичності, побудова якої виявилася набагато складнішою, ніж уже завершене 

карбування євро [153, c. 177]; Але насамперед тому, що Помаранчева революція 

розбудила в Європі сокровенну, – може, приспану, але все одно завжди живу 

частину її ідентичності – потребу захисту свободи як вищої цінності буття 

[153, c. 494]. 

Наявність абстрактних категорій в ідіостилі письменниці дає змогу зробити 

висновок про узагальнений характер мислення авторки, її схильність і здатність 

до оперування менталітетними категоріями, а це, відповідно, підтверджує 

авторську інтелектуальність та широкий світогляд. В цілому, номінативи, які 

формують функціональний тезаурус концепту, відрізняються різноплановістю та 

семантичною ускладненістю, оскільки часто сприяють метафоричному способу 

об’єктивації концептів. 

  

2.2.2. Специфіка використання атрибутивів у вербалізації концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Атрибутивні характеристики, які репрезентують концепт ІДЕНТИЧНІСТЬ у 

есе та нарисах О. Пахльовської, можна розділити на дві групи: 

А. Атрибутиви, які характеризують об’єкт. 

Б. Оцінні атрибутиви. 

Розглянемо виокремлені групи детальніше. 

А. Серед атрибутивів, які характеризують об’єкт, найчастіше трапляються 

ті, що співвідносяться з номінативами, проаналізованими вище. Зокрема, це усі 

атрибутиви, утворені від прецедентних імен – “українська”, “російська”, 

“європейська”: І, власне, європейська ідентичність Польщі була гарантією 

збереження і захисту її власної національної ідентичності [153, c. 250]; Ті діти, 

що народяться за кордоном, і навіть ті, яким вдасться приїхати до своїх 

батьків, можуть не захотіти повертатися до України. Але в такому разі вони 

втратять українську ідентичність – і не набудуть цілковито ідентичності 

західної [153, c. 285]. Серед інших атрибутивів, які характеризують суб’єкт 

формування ідентичності, також найчастіше трапляються ті, що співвідносяться з 
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номінативами, проаналізованими вище: “державна”, “національна”, 

“політична”, “імперська”, “західна”, “польська”, “азійська”, “людська”: 

Суспільні процеси і мова, історія і національна ідентичність пов’язані надто 

тісно [153, c. 35]. Доволі частотним є атрибутив “культурна” (12 разів), 

активність вживання якого свідчить про те, що саме культура є визначальним 

чинником формування ідентичності для О. Пахльовської: Отже, автохтонні 

українські землі, Червона Русь, фрагмент України, який не раз рятував її 

культурну ідентичність в періоди тотального етноциду та лінгвоциду, були і є 

всього лише “задрипанными регионами Польши” [153, c. 167]. Дискутуючи щодо 

української ідеї, саме таку відповідь авторка дає опоненту, який так назвав 

Україну, у статті “Між Росією та Європою: геополітичний шок України”. Варто 

зауважити, що названі атрибутиви в О. Пахльовської містять оцінний складник.  

У ядрі номінативного поля зафіксовані атрибутиви “свій” (5), “власний” (5), 

якому протиставляються “новий – старий” (2), “російський” (10). Оскільки вони 

опосередковано вказують на суб’єкт ідентичності (тогочасна/ стара/ російська), то 

такі атрибутиви марковані суб’єктивною оцінною конотацією: А євразійська Росія 

тим часом утверджує свою нову-стару ідентичність через нищення саме 

європейського спадку своєї культури [153, с. 633]. 

 Б. Зі схеми 2 видно, що оцінних атрибутивів у публіцистичних творах 

небагато, вони здебільшого займають периферійну зону. Оцінні атрибутиви також 

вказують на часові параметри (“модерна”, “сучасна”, “імперська”): Адже в цей 

період формується модерна культурна ідентичність обох країн [153, с. 68], і 

водночас характеризують ідентичність щодо інших об’єктів (агресивна, 

невизначена, безсила, принижена): А нація, політично не ідентифікована, безсила 

захистити як свою ідентичність, так і свої культурні набутки [153, c. 82]; 

Результат той, що Росія стала жертвою не міфічних зовнішніх і внутрішніх 

“ворогів”, а своєї невизначеної ідентичності [153, c. 576]. Варто зазначити, що 

авторка наділяє ідентичність атрибутивами з негативною конотацією, говорячи 

про ідентичність Росії: Це означає системну кризу країни, системну кризу її 

ідентичності [153, c. 578]; Частина України не визначена, позбавлена 
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ідентичності, закомплексована і водночас агресивна, як і сама Росія, 

змодельована російською історією, – така сама, що уявляє своє становище у світі 

в абстрактних і непродуктивно-войовничих євразійських категоріях [153, c.621].  

Попри те, що таким атрибутивам властива негативна контекстуальна оцінна 

семантика, авторка все ж об’єктивує й позитивні зрушення у формуванні 

національної ідентичності та надію на краще шляхом уведення до текстів 

атрибутивів “багатоскладова”, “конкурентоспроможна”, “системна”, 

“усвідомлена”, “демократична” тощо. Речення з такими атрибутивами часто 

містять заперечні частки, які позначають нестачу чи відсутність чогось, але 

водночас остаточно не нівелюють семантику атрибутива: Звісно, винятки й 

“одиниці” є, – коли це в Україні бракувало непочутих пророків? Немає, однак, 

системної ідентичності культури. Послідовну проєвропейську стратегію 

будувати складно, тож набагато простіше вичаклувати якийсь міфічний 

“третій шлях”, на кшталт: місце України не в об’єднанні з Росією, але й не з 

Європою. А де? “В себе” [ 153, с. 250]. Така цитата, зокрема, ще підтверджує 

проєвропейську позицію О. Пахльовської. 

Специфіка атрибутивів, які утворені  від іменників з абстрактною 

семантикою, полягає в тому, що в ній є системне лексико-семантичне вираження 

частотної смислової опозиції “добре” – “погане”. Грані між добрим і поганим 

доволі хиткі, оскільки в авторських текстах йдеться не про якийсь один різновид 

ідентичності, а наявне розуміння складності цього цивілізаційного феномена, 

його різноаспектне осмислення. Окрім того, те, що для однієї країни – позитив у 

формуванні ідентичності, для іншої – ні. 

Таким чином, як і номінативи, атрибутиви в номінативному полі концепту 

ІДЕНТИЧНІСТЬ розкривають потенціал концепту, дають змогу ширше осягнути 

авторське бачення концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ, адже контекстуальне оточення 

вербалізаторів ІДЕНТИЧНОСТІ репрезентує якісні характеристики цього 

феномена. 
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2.2.3. Предикатна специфіка вербалізаторів концепту 

 НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Ефективним показником особистісної ідентифікації в різних лінгвістичних 

методологіях вважаються вербалізовані маркери репрезентативних систем – 

предикати. Доведено, що наше сприйняття світу залежить від багатьох чинників, 

серед яких значну роль відіграють нейрофізіологічні фільтри, пов’язані з 

природними каналами отримання та обробки інформації, які називають 

модальностями. Усі свідчення, “що надходять до мозку через органи чуття, 

переводяться в смислову форму й утворюють наші суб’єктивні “переживання” – 

представлення сприйнятого світу”. Ці системи-модальності виконують роль 

особливої мови переживань, яка формує й поширюється на всі інші процеси – 

мислення, спогади, уявлення, сприйняття, свідомість. У кожної людини є 

провідна модальність, використовувана для отримання доступу до збереженої в 

пам’яті інформації, та так звана первинна модальність, що визначає той чи інший 

спосіб обробки цієї інформації, хоч загальна перцепція найчастіше відбувається 

на рівні синестезії каналів. Отже, можна твердити, що провідну модальність ми 

використовуємо інтернально, для ідентифікації внутрішніх когніцій особистісного 

імплікаціонала, а первинна спрямована на екстерналізоване сприйняття та 

діакритизацію довкілля [95, с. 130]. 

Семантичний предикат – це компонент семантичної структури речення, що 

позначає активні чи станові ознаки, виявлені в часі і віднесені до предмета чи до 

ситуації. У. Чейф поділяє предикати на чотири групи: предикати стану, процесу, 

дії та процесу-дії, а з-поміж предикатів стану і дії через брак аргументів 

додатково виділяє амбієнтний (всеохопний) стан і амбієнтну дію [24, с. 34,]. 

Н. Арват по-іншому згрупував семантичні предикати: предикат дії, предикат 

руху, процесуальні предикати, предикат існування/ наявності/ неіснування, 

відсутності, предикат стану, предикат сприйняття, предикат класифікації, 

предикат ставлення [4, с. 24–25].  

А. Загнітко у своїх роботах розробив семантичний клас предикатів дії, 

зазначивши, що вони представлені в основному предикатами впливу, руху, 
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здатності до дії, інтелектуальної дії, давання, відношення, володіння й належності 

[73, c. 191]. 

Існують численні семантичні класифікації предикатів, одну з яких 

запропонував Л. Васильєв. Шляхом виокремлення диференційних сем у значенні 

він вибудовує семантичну класифікацію дієслів зі значенням психічної діяльності. 

Її структурують 10 семантичних класів: 1) відчуття; 2) бажання; 3) сприйняття; 

4) уваги; 5) психічного (емоційного) стану; 6) емоційного переживання; 

7) емоційного відношення; 8) мислення; 9) знання; 10) пам’яті. Перші 7 класів 

лінгвіст пов’язує зі сферою почуттів, решту – зі сферою думки [21, с. 43]. 

У публіцистиці О. Пахльовської саме предикати дії беруть участь у 

текстових репрезентаціях концепту ІДЕНТИЧНОСТІ. Основна сема цих дієслів – 

це сема динамічності, а також активності, пов’язана зі значенням вольового 

зусилля, докладання енергії з боку суб’єкта. 

Усі предикати, що увійшли до поля, можна умовно розділити на такі 

семантичні групи: 1) предикати із семою ‘творити’; 2) предикати із семою 

‘руйнувати’; 3) предикати із семою ‘шукати’; 4) предикати із семою ‘рятувати’; 

5) предикати із семою ‘мати’. 

Предикати із семою ‘творити’ представлені в текстах словами 

“формувати”, “комплектувати”, “виростати”, “набути”, 

“(де)реконструювати”, “розбудовувати” тощо. Прикметною ознакою цієї групи 

предикатів є те, що головною її частиною виступає суб’єкт – виконавець дії. 

Натомість пасивний суб’єкт трапляється в реченнях рідше: Західна – європейська 

та американська – ідентичність ОСТАТОЧНО сформувалась як ідентичність 

демократична [153, c. 573]; Нині для Росії небезпечно “комплектувати” свою 

ідентичність за рахунок інших [153, c. 381]; <…>змушуючи багатьох людей 

відвертатися від Росії, не довіряти їй і не поважати її як країну, що комплектує 

свою ідентичність шляхом експансії шовінізму, ксенофобії, расизму [153, c. 467]; 

Адже, інтегруючись в ЄС, вони [cлов’янські культури] повинні семимильними 

кроками подолати цивілізаційну відсталість, на яку їх прирік “розвинутий 

соціалізм”. І при цьому реконструювати власну культурну ідентичність – і не 
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“розхитати” її в процесі інтеграції в загальноєвропейську культуру, а – 

модернізувати [153, c. 453]. 

Як свідчать попередні цитати, усі наведені контексти стосуються не 

української культури й держави, а європейських країн, інших слов'янських, серед 

яких значна увага приділяється російській культурі. Тому об’єктом у реченнях з 

такими предикатами постають саме країни, які інтегруються в ЄС, а також 

Америка та Росія. Україна як суб’єкт поруч із такими предикатами не зафіксована 

в проаналізованих есе О. Пахльовської. Діяльність Росії на шляху до формування 

ідентичності зображена в доволі негативному ключі: за рахунок інших, шляхом 

експансії шовінізму, расизму тощо. Однак розбудова ідентичності західних країн 

та країн ЄС вербалізована цілком позитивно. До того ж, навіть намагання на 

цьому шляху авторка зображує як “семимильні кроки”. Отже, предикати з семою 

‘творити’ демонструють амбівалентність суджень О. Пахльовської, її 

прихильність до країн Європи та Америки, а також відразу до Росії.  

Предикативна сема ‘руйнувати’ актуалізована доволі часто в контексті 

української проблематики за допомогою вербалізаторів “втратити”, 

“розхитувати”, “розмивати”, “реконструювати”, “дистанціювати”, 

“відректися”, “опиратися”, “підтинати”, “знищувати” та інших.  

Доволі різко, упевнено та водночас як виклик звучать рядки 

О. Пахльовської з приводу української національної ідентичності. На її погляд, 

ідентичність українців – не сформована та нестійка, і тому ми можемо її втратити 

безповоротно: Врешті, не маємо більше часу на заспокійливі меандри риторики 

нині, коли Україна ризикує втратити свою незалежність, а відтак і свою 

ідентичність остаточно й безповоротно [153, c. 201].  

До того ж авторка ставить національну ідентичність в один ряд з 

українською незалежністю, що, безумовно, свідчить про те, що без незалежності 

українці не існуватимуть як нація і навпаки. Ідентичність національна для 

О. Пахльовської – це передусім умова здобуття ідентичності європейської, 

глобалізованої. Предикати з семою ‘руйнувати’ мають місце там, де йдеться про 

роль України у контексті Європи: А це, в кінцевому підсумку, поглиблює 
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внутрішню її геокультурну дезорієнтованість, розхитує її ще не стабілізовану 

остаточно ідентичність, а головне – позбавляє її голосу в тих актуальних 

контекстах, де зокрема вирішується майбутнє Європи [153, c. 13].  

Відсутніть сформованої національної ідентичності є причиною того, що 

думка України не варта нічого у вирішенні європейських питань. Прикладом для 

України, на думку О. Пахльовської, може бути Польща, яка зуміла здобути 

європейську ідентичність, не згубивши ідентичності національної: Польща ніколи 

не відреклася від своєї європейської ідентичності. І, власне, європейська 

ідентичність Польщі була гарантією збереження і захисту її власної 

національної ідентичності [153, c. 250]. Іноді предикатна сема ‘руйнувати’ 

трапляється також там, де суб’єктною семою є ‘Росія’: Росія ж ризикує 

обростати алеатами авторитарного і/ чи кримінального профілю, розмиваючи 

дедалі більше, як уже говорилось, європейську частину своєї ідентичності [153, c. 

432]. У цьому випадку розмитість ідентичності Росії є синонімом втрати 

європейської ідентичності нації.  

 Предикати із семою ‘шукати’ становлять значно меншу частину, 

вербалізуються словами “віднаходити”, “наштовхуватися”, “виявити”: Свого 

часу мені доводилося не раз виступати проти поширеної на Заході тези: 

українська культура віднаходить свою ідентичність тією мірою, якою 

наштовхується на зовнішні перешкоди [153, c. 214]. Суб’єктом таких речень 

виступає переважно Україна, яка, як вважає письменниця, перебуває в пошуках 

своєї ідентичності. Водночас, О. Пахльовська стверджує, що ця фраза, хоч і 

образлива для українців, однак цілком правдива й реалістична, незважаючи на 

повне заперечення нею самоцінної ідентичності нації. 

Сема ‘рятувати’ в номінативному полі концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ також вербалізується в контексті з суб’єктами “Україна”, 

“культура”, “Росія” за допомогою предикатів “захистити”, “утвердити”, 

“відстояти”. Ці предикати актуалізують стан України на роздоріжжі двох світів, 

двох географічних реалій. Саме на цьому етапі країні задля того, щоб увійти до 

Європи та стати частиною європейського світу, потрібно вміти боронити свою 
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ідентичність: Лише культура може відстояти національну ідентичність нашої 

Батьківщини [153, c. 117]. Для О. Пахльовської культура, а також і мова нації є 

провідними чинниками її ідентичності. Утвердження ідентичності Росії, на погляд 

авторки, проходить паралельно з процесом відречення від європейської 

ідентичності: А євразійська Росія тим часом утверджує свою нову-стару 

ідентичність через нищення саме європейського спадку своєї культури [153, c. 

633]. Однак, як це було зазначено вище, відсічення європейської ідентичності – це 

те саме, що й втрата будь-якої ідентичності взагалі. 

Сема ‘мати’ – одна із небагатьох сем у публіцистичних текстах, яка 

демонструє стан наявності, набутості тієї чи іншої ознаки, представлена в 

О. Пахльовської із заперечною семантикою: 28 жовтня Україна стала ще менше 

Україною. Бо принижена країна не має ідентичності. Її єдина ідентичність – 

рабство і страх [153, c. 261]. Авторка апелює до важливої дати – 28 жовтня 2004 

року, коли Прем’єр-міністри 25 європейських країн підписала Конституцію 

Європи в Римі. О. Пахльовська акцентує на тому, що в той час, як Європа 

рухалася вперед, наша країна провалювалася у “чорну діру” минулого. 

Таким чином, у номінативному полі концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, представленому в публіцистичних текстах О. Пахльовської, 

переважають предикати дії, лише в окремих випадках трапляються предикати 

стану. Предикати дії спрямовані на те, щоб змусити українців замислитися про 

той стан речей, який властивий їхній країні. О. Пахльовська констатує, що 

українська ідентичність не сформована достатньо, і саме це спиняє її рух до 

Європи. Цей висновок яскраво демонструють предикати різних груп. 

Отже, аналіз контекстуального тла ключового слова концепту 

ІДЕНТИЧНІСТЬ показав світоглядні орієнтири індивідуально-авторської картини 

світу О. Пахльовської, а також дав змогу перейти до аналізу одиниці вищого 

рівня, а саме – концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 
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2.3. Концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистиці 

Оксани Пахльовської 

Схема концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, укладеної в 

результаті аналізу публіцистичних творів О. Пахльовської, демонструє 

концептуальні поля, що входять до ядра, приядерної зони та периферії.  

Як бачимо зі схеми (див. схему 4, Додаток Г), поле ІДЕНТИЧНІСТЬ 

включає до ядерної зони концепти УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, ЗАХІД, МОВА, 

КУЛЬТУРА, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ, СУСПІЛЬСТВО. Велика кількість 

концептів на позначення таких культурно-географічних феноменів, як Україна, 

Росія, Європа та Захід, свідчить про авторський інтерес до проблем 

взаємовідносин України та європейського світу, з одного боку, й України та 

російського світу, з іншого. Своєрідне авторське протиставлення Росії та Європи 

викликане, вочевидь, тим, що вона репрезентує європейський світ, а отже, прагне, 

щоб і Україна, від’єднавшись від Росії, увійшла до європейського простору. 

Концепти ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ в контексті дослідження концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ збігаються з маркерами ідентичності, які 

виділяли вчені, що було проаналізовано в Розділі І. Однак для О. Пахльовської ці 

концепти вкрай важливі, оскільки вони нерозривно пов’язані з виділеними вище 

концептами УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, ЗАХІД, адже авторка розглядає 

українську культуру в контексті європейської, західної та російської культур. 

Приядерну зону концептосфери формують концепти ПОЛІТИКА, 

СВОБОДА, ЗАХИСТ, РЕЛІГІЯ, НАЦІЯ. Концепт НАЦІЯ  зображений на межі 

ядерної та периферійної зони. Менша частотність використання їх вербалізаторів 

свідчить про другорядну роль у розкритті проблематики національної 

ідентичності: критерії свободи (відсутність/ наявність) та релігії (православна 

віра/ католицизм) публіцистка використовує також для протиставлення Росії та 

Європи як негативного та позитивного. 

До периферії належать концепти: ЕКОНОМІКА, ТЕРИТОРІЯ, 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ДУХ, ДУША, ЦЕРКВА, ІДЕЯ, ДОСВІД, ТРАДИЦІЇ. Це, 

безумовно, свідчить про те, що політико-економічна сфера життя нації в баченні 
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О. Пахльовської займає фонову позицію в процесі формування національної 

ідентичності. Деякі релігійні та сакральні концепти також відійшли до цієї групи, 

хоча концепт РЕЛІГІЯ посів приядерну зону. Вербалізатори концептів ПАМ’ЯТЬ 

та ТРАДИЦІЇ, які часто перетинаються з ключовим словом ядерного концепту 

ІСТОРІЯ, вживаються переважно в контексті саме української національної 

ідентичності. На схемі позначено, що концепт НАЦІЯ частково входить до 

концептуального поля концептів ЄВРОПА та УКРАЇНА, а концепт ТРАДИЦІЇ – 

дуже тісно переплітається з концептом КУЛЬТУРА. Окрім того, концепти 

периферії ЦЕРКВА, ДУХ, ДУША цілком входять до концептуального поля 

РЕЛІГІЯ. Розглянемо окремо концепти ядерної, приядерної та периферійної зони. 

 

 

Схема 4. Концептосфера НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (за публіцистичними 

текстами О. Пахльовської) 

 

2.3.1. Ядерна зона концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

До ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

належать концепти УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, МОВА, ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА, 
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СУСПІЛЬСТВО, що видно зі схеми 4. Нижче проналізуємо концепти ядерної зони 

в порядку їх вагомості для розуміння авторського сприйняття. 

 

2.3.1.1. Концепт УКРАЇНА як домінанта концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

 Концепт УКРАЇНА у творчості О. Пахльовської 1990-2008 років 

представляє нові значення, виражає ідейно-смислові конотації. Для 

О. Пахльовської, яка не проживає в Україні постійно, слово Україна, яке є 

ключовим у концепті УКРАЇНА все ж має цілу низку прямих та метафоричних 

значень, які ми проаналізували (див. схему 5, Додаток Ґ). 

 

Схема 5. Репрезентація концепту УКРАЇНА 

Енциклопедія українознавства подає таку дефініція слова “Україна”: “єдина 

тепер назва території, заселеної українським народом, генетично пов’язана зі 

словом (терміном) україна, що в літописних і історичних пам’ятках 12–15 ст. 

означало границю, пограниччя, пограничну країну (індоєвропейський корінь – 

(s)krei ‘відокремлювати, різати’)” [260,  с. 3325]. Енциклопедія історії України так 

трактує прецедентне ім’я Україна: “Україна” – термін, який вживають: 1) для 

етногеографічної, етнокультурної й етнополітичної локалізації території, 

заселеної українським народом; 2) для означення сучасної держави Україна” [258, 



112 

c. 15]. Зважаючи на такі визначення ключового слова концепту, ми можемо 

виділити лексикографічні значення ‘територія’, ‘погранична країна’, 

‘держава’. 

Аналіз слова “Україна” в публіцистичних текстах О. Пахльовської 1991-

2008 років актуалізує низку авторських значень, частина з яких збігається із 

зазначеними вище лексикографічними, але є також і абсолютно нові 

психолінгвістичні значення. 

1. Передусім, вербалізатор “Україна” містить значення ‘жива сутність’. Для 

О. Пахльовської Україна постає цілком реальним суб’єктом тих чи інших дій: 

Вступаючи в XXI століття, Україна фактично змушена розв’язувати проблеми, 

що їх Європа вирішила для себе ще в XIX столітті [153, с. 96]; І справді, якщо 

сьогодні Україна ще не може ввійти до НАТО зважаючи на радянський 

менталітет великої частини свого суспільства, то так само це б мало їй дати 

можливість не бути втягненою і в евентуальні мілітарні блоки, які запроектує 

Росія [153, c. 165]; За це Україна сьогодні може заплатити небуттям [153, c. 

171]. Прийом синекдохи, на основі якого найчастіше базується метафоричне 

осмислення концепту, тут сприяє узагальненню, представленню цілої нації через 

концепт УКРАЇНА. Україна не лише є суб’єктом дій, але й не рідше стає 

суб’єктом переживань, відчуттів, хвилювань, розгубленості в ухваленні рішення: 

Нота бене, однак: нейтралітет — це не концепція, і рано чи пізно Україні все ж 

доведеться вибирати остаточний вектор своєї приналежності [153, с. 166]; 

Тому Україна рано чи пізно буде змушена зробити остаточний вибір між 

Європою та Росією також і під тиском потужних зовнішніх чинників [153, c. 

175]. Авторка бачить Україну на роздоріжжі під час обрання свого майбутнього 

шляху – європейського чи російського. До того ж цей вибір Україна ще не 

здійснила, а, навпаки, деякі тези демонструють жаль авторки про неспроможність 

обрати подальшу орієнтацію: У тому протистоянні Україна мала значний шанс 

вийти на арену європейської політики як один із важелів демократичного вибору 

європейського Сходу [153, с. 209]. 
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2. Слово “Україна” також набуває значення ‘європейської країни’: А 

головне – це Україна європейська, в якій свідомість, солідарність і взаємоповага 

стають підвалинами громадянського суспільства [153, с. 278]; Україна 

європейська – інакша. Саме це і є Україна автентична, історично 

багатокультурна, медіум між Сходом і Заходом Європи [153, c. 282]. Можливість 

виділити таке значення безпосередньо пов’язана з пошуком ідентифікаційних 

орієнтирів України. Курс на Європу, на думку О. Пахльовської, можна 

вмотивувати духовною єдністю України та європейського світу. Осмислення 

України як європейської країни дає змогу осягнути її ідентичність крізь значно 

ширший культурний концепт. Інтерес авторки до Європи, який можна 

простежити в її творах, зростає з роками. Від моменту проголошення 

незалежності і аж до того часу, коли Польща вступила до Європейського Союзу. 

Біль авторки за Україну дуже відчувається на сторінках “Ave, Europa”, оскільки і 

Польща, і Україна – дві Батьківщини О. Пахльовської. У цьому контексті часто 

простежуємо прагнення авторки сформувати концепцію майбутнього України – 

країни виключно європейської: І хай ця європейська Україна дуже різна, але все 

ж вона зцементована, злютована прагненням Європи, цивілізованого гідного 

життя, в якому будуть гарантовані основоположні людські свободи [153, 

c. 283]. Назване значення, до речі, перегукується із лексикографічним – ‘держава’. 

3. “Україна” в індивідуально-авторській картині світу О. Пахльовської 

містить значення  ‘роздоріжжя’, оскільки саме на роздоріжжі перебуває Україна 

впродовж довгих років свого незалежного існування. Це роздоріжжя між двома 

світами, які актуалізуються в публіцистки досить по-різному: західний і східний, 

європейський і російський, європейський і радянський, європейський і 

пострадянський, європейський та євразійський: Кордон між Польщею і Україною 

– це кордон між європейською перспективою і євразійською безперспективністю 

[153, c. 255]; На двох центральних площах української столиці конфронтуються 

не “дві України”. І не Україна і Росія. А європейська Україна і азійська Росія [153, 

c. 362]. До того ж О. Пахльовську турбує майбутнє України, зокрема вона 

хвилюється про те, що межа між Європою та Україною стане надто великою, і 
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тоді країні буде значно тяжче відділитися від Росії та приєднатися до 

європейського світу – світу, у якому Україна історично зародилася: Україні 

потрібна шокова терапія. Реальне, жорстке, катарсисне усвідомлення себе і 

свого становища. А ця шокова терапія не забариться. За рік дистанція між 

Польщею і Україною стане прірвою [153, c. 256]. Таким чином, публіцистка 

визнає, що Україна перебуває в критичному стані. Слушно зауважує Л. Василик, 

що “порубіжжя ХХ-ХХІ ст. генерувало саме такий стан, коли питання бути чи не 

бути в Європі стало екзистенційним” [20, c. 145]. Межові ситуації постають 

ситуаціями екзистенційного виміру, коли вибір має особливе значення: Україна, 

ізольована від Європи, в економічному сенсі буде Колонією, а в політичному – 

Зоною [153, c. 273]. Однак авторка наголошує на перевагах європейського 

майбутнього та постійно аналізує їх: Ось чому природний для України шлях до 

Європи – це шлях рятівний [153, c. 302]. Україна ствердиться лише тоді, коли 

ввійде в європейський цивілізаційний контекст. О. Пахльовська не протиставляє 

українське та національне, оскільки вважає, що істинно європейське – це пошук 

своєї ідентичності в національній та історичній специфіці. Цікаво, що значення 

‘роздоріжжя’ досить близьке, хоча й не повністю cинонімічне зі значенням 

‘погранична країна’, яке було зафіксовано в процесі аналізу енциклопедичних 

видань.  

Як зауважує у своєму дослідженні Л. Василик, публіцистиці початку 

незалежності не властиве романтичне ставлення до України, захоплення та 

омріювання. О. Пахльовська виводить питання України на “практично-

глобалізаційний рівень, наголошуючи на проблемах сучасної євроспільноти. А це, 

на її думку, змушує дивитися на Україну не лише з погляду історичного минулого 

(зокрема й реінтеграції), а й спонукає позбутися романтизму й реально оцінити 

геополітичний контекст, часткою якого є Україна, відійти від історичного бачення 

української ідеї як антагоністичного відображення російської, від міфологічних та 

ідеалістичних міркувань і ввести цю ідею в контекст сучасних швидкозмінних 

реалій” [20, с. 216]. 
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 О. Пахльовська досить часто акцентує на тому, що лінія розподілу України 

на східну і західну, європейську та російську проходить незалежно від мови, 

релігії та будь-яких етнічних чинників: Сьогодні кордон між двома Українами 

проходить не між Україною україномовною та Україною російськомовною. Поділ 

не етнічний, не мовний, не релігійний. З одного боку – вульгарний покруч 

лоботомізованого суспільства, жадібний споживач фальшивих ідеологем, 

інертний транслятор енергії насилля. А з іншого боку – всі інші – українці, 

росіяни, євреї, татари, греки, – кожен, хто має свою культуру і відтак поважає 

культуру іншого. Це молода Україна і це древня Україна. А головне – це Україна 

європейська, в якій свідомість, солідарність і взаємоповага стають підвалинами 

громадянського суспільства [153, с. 278]. Ці слова резонують неодноразово у 

різних контекстах нарисів та статей О. Пахльовської. 

4. Вербалізатор “Україна”, який об’єктивує однойменний концепт, також 

співвідноситься із поняттям нації, а українське – із національним. Вербалізуючи 

концепт УКРАЇНА, авторка апелює до різноманітних пріоритетів самореалізації, 

гідності, вибору, самоусвідомлення, розвитку – тих чинників, що формують 

концептосферу ІДЕНТИЧНОСТІ загалом, а також концепт УКРАЇНА зокрема: 

Врешті-решт, після імперських та постімперських століть, десятиліть і років 

переслідувань, катувань і принижень суспільство таки ж здобулося на той 

непереможний, але цивілізований протест, завдяки якому Україна була визнана 

“європейською нацією”![ 153, c. 354]; Як відомо, восени 2004 року в західній пресі 

вийшла друком величезна кількість статей про Україну. В цих статтях постало 

цілком нове бачення України: ніби простір навколо української проблеми раптом 

наповнився киснем, завібрував цікавістю, надією, проектами. Домінуюча тема: 

Україна – європейська нація [153, c. 326]. 

Аналізуючи світоглядну публіцистику ХХ–ХХІ століття, Л. Василик пише 

про самоусвідомлення, культурно-історичну традицію, духовність, ментальність, 

які тісно пов’язані з концептом УКРАЇНА. Він кодує, розвиває національну й 

культурну традиції, формує етноауру, особливий етнічно-духовний вимір, 

національну картину світу, етнокультурний простір тощо [20, c. 214]. Шляхом 
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уведення концепту авторка включає особу в минуле, теперішнє та майбутнє, 

поєднує буття людини із буттям нації. О. Пахльовська також часто вводить 

концепт УКРАЇНА в історичний контекст: І тепер Україна вибудовує цю 

європейську перспективу в умовах значно гірших, ніж тринадцять років тому 

[153, с. 321]; За останні роки Україна пережила чимало вертикальних і 

горизонтальних поділів [153, c. 485]. 

Концепт УКРАЇНА як домінанта концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ відтворює ті процеси, які проходить Україна на шляху свого 

розвитку, вибір її основних цивілізаційно-культурних орієнтирів. Актуалізуючи 

цей концепт, О. Пахльовська відображає пошуки, почуття й цінності, які є 

основоположними для утвердження національної ідентичності. Шляхом 

проникнення у свідомість реципієнта національно значущих концептів та їх 

постійного резонування в українському соціумі, авторка пропагує національні 

ідеали й цінності, чим, відповідно, закладає підґрунтя національної ідентичності. 

 

2.3.1.2. ЄВРОПА (ЗАХІД) та РОСІЯ як протилежні концепти в 

концептосфері української НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Концепт ЄВРОПА в контексті подій останнього десятиліття потребує 

особливої уваги політологів, істориків, філософів та лінгвістів. Публіцистичний 

дискурс у цьому ракурсі є найбільш актуальним для дослідження, адже він 

найточніше та найвиразніше віддзеркалює події суспільно-політичного життя 

нації.  

Тексти О. Пахльовської як представника європейської спільноти з 

українським корінням дають змогу простежити еволюцію семантичного поля 

концепту ЄВРОПА та змоделювати “погляд ззовні” – уявлення європейців про 

Україну. Дослідження семантичного поля концепту ЄВРОПА дозволяє оцінити, 

яке місце займає Україна у свідомості європейців, а також перспективи 

українсько-європейських відносин. 
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Сьогодні концепт ЄВРОПА характеризується значним інтересом вчених 

різних галузей знань: Я. Прихода [182], Г. Яворська та О. Богомолов [238], 

Л. Василик [18, 19, 20].  

Застосувавши для дослідження семантико-когнітивний підхід та метод 

семантико-аксіологічного поля, ми можемо простежити, що онім “Європа”, який є 

ключовим словом концепту ЄВРОПА, на відміну від апелятивів, які є ключовими 

словами інших концептів, не має широкого спектру значень у словниках та 

енциклопедіях. Більшість опрацьованих лексикографічних джерел подають 

географічне визначення цього слова: “частина світу, разом з Азією становить 

єдиний материк – Євразію” [280, с. 79]. Також у деяких виданнях трапляються 

визначення Європи як “персонажа грецької міфології” [280, с. 76], “дочки 

Фенікса; за іншою версією міфу, доньки фінікійського царя Агенора, сестри 

Кадма” [273], що репрезентують уже інший концепт. Таке поняття Європи, що 

актуалізує значення  ‘геополітична одиниця’, репрезентує ядро семантичного 

поля.  

Культурологічні енциклопедії репрезентують європейську цивілізацію як 

таку, що створила велику культуру, розвинуту науку й техніку. Саме в ній 

народилися ідеї вічного й справедливого світу, загальної відповідальності всіх 

європейських народів за долю цілого континенту. Європейська цивілізація є 

органічною частиною світового історичного процесу [268, с. 198]. 

Іноземні дослідники виявляють особливий інтерес до проблем Європи, 

Європейського союзу та проблеми європейської ідентичності. Так, наприклад, в 

одній масштабній праці з проблем європейської та національної ідентичності 

австрійські соціологи М. Халлер та Р. Ресслер зауважують, що “поняття ‘Європа’ 

значно ширше, аніж поняття ‘Європейський Союз’. Географи, історики та інші 

вчені характеризували Європу як культурний феномен ще задовго до того, як 

виник Євросоюз. Він є достатньо молодим політичним об’єднанням. Натомість, 

Європа ніколи не вважалася політичним об’єднанням”. Таким чином, дослідники 

вкладають у концепт ЄВРОПА культурний та етнічний контекст, майже 

виключаючи з нього політичний складник [245, c. 824]. Тому доцільно виділити 
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ще два лексикографічні значення ‘культура’ та ‘етнос’, які вміщає слово 

“Європа”. 

За заявленими в роботі методами, наступним кроком після вивчення 

дефініцій словникових та енциклопедичних видань є встановлення мовних 

механізмів реалізації оцінної складової концепту, співвідносної з національним 

менталітетом та національною шкалою моральних цінностей, моделювання її 

центральної та периферійної зон. 

Концепт ЄВРОПА в публіцистиці О. Пахльовської нерозривно пов’язаний з 

концептом УКРАЇНА. Кожен нарис чи есе автора – це переосмислений погляд 

українки з Європи, адже вже понад 25 років автор живе в Італії. Проблема 

реінтеграції України в Європу є стрижневою в збірці її статей та доповідей “Ave 

Europa”. Схема концептуалізації відносин Європи та України динамічна: у 1991 

році, після здобуття Україною незалежності, вона мала позитивний аксіологічний 

потенціал у творах О. Пахльовської, а з початку ХХІ століття ця схема набуває 

іншого, трагічного для авторки, вигляду. Та попри це, Україна в семантичному 

полі концепту ЄВРОПА знаходиться у центральній частині [167, c. 173]. 

“Україна” як експлікант концепту Європа актуалізує наскрізні для творів 

О. Пахльовської 1990-х років авторські значення ‘флюгер’ або ж ‘буфер’: В 

кожному випадку Європа принципово бачила Україну як “буфер” між 

демократичним світом та Росією [153, с. 180]; Це образ держави без коріння, 

без пам’яті, образ навіть не держави-буфера, а держави-флюґера між 

російськими, європейськими та американськими вітрами [153, с. 111]. Україна, в 

розумінні Пахльовської, в силу своєї невизначеності та несформованості власної 

ідентичності, формує хіба що образ “ланки” на світовій арені. Значення ‘флюгер’, 

у свою чергу, породжує інше значення – ‘напрям’, адже саме про напрям руху 

України в політичних та культурологічних масштабах О. Пахльовська часто 

дискутує у своїх студіях. У цих контекстах, як і в багатьох інших, осмислення 

концепту ЄВРОПА здійснюється крізь призму експліканта Україна у тісному 

зв’язку з експлікантами Росія та Америка (див. схему 6, Додаток Д). 
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Схема 6. Концептуальна парадигма ЄВРОПА –УКРАЇНА – РОСІЯ 

Такий зв’язок в межах парадигми Європа – Росія – Америка, у якій Україна 

намагається віднайти себе, а отже, й напрям (навігацію) свого подальшого руху, 

Пахльовська називає Бермудським трикутником. Ця метафора, до того ж, 

трапляється в публіцистиці різних років, несучи цілком негативну конотацію: З 

одного боку, навігація України утруднена наявністю міні-Бермудських 

трикутників і багатокутників, а з іншого, Україна хронічно перебуває в МАКРО-

БЕРМУДСЬКОМУ ТРИКУТНИКУ: АМЕРИКА – РОСІЯ – ЄВРОПА, значно 

складнішому для проекцій і прогнозів [153, с. 208]; На мою думку, Україна може 

вийти з вищезгаданого макро-Бермудського трикутника Америка – Росія – 

Європа лише одним способом, а саме: віднаходячи свою європейську природу та 

віддаючи пріоритет своїй європейській політичній і культурно-науковій 

стратегії [153, с. 239]. 

У таких контекстах яскраво простежується суб’єктивна оцінка 

О. Пахльовською ще одного концепту – БЕРМУДСЬКИЙ ТРИКУТНИК, адже 

перевагу, безумовно, авторка віддає Європі, наділяючи негативною конотацією 
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вербалізатора “Росія”: На мапі цього безголосого Бермудського трикутника є 

лише Центр — забліндована Москва [153, с. 273]. Україна, на думку 

О. Пахльовської, зможе вибратися із цього трикутника, лише віднайшовши свою 

європейську сутність. 

Однією із найбільш контроверсійних концептуальних схем, що 

вибудовуються навколо концепту ЄВРОПА, є схема субординації України та 

Європи, адже в публіцистиці Пахльовської відношення в парадигмі Україна – 

Європа відповідають відношенням між частиною і цілим, де слово “Україна”, 

відповідно, актуалізує значення ‘частина’ щодо Європи. Важливо зауважити, що 

в жодному контексті творів авторки не постало концептуальної моделі сусідства 

(Україна як сусід Європи) чи братства ні в географічному, ні в культурному чи 

політичному контекстах [167, c. 173]. 

Як слушно зауважують Г. Яворська та О. Богомолов, “Сусід – у межах 

української культури – чужа людина” [238, с. 67], а отже значення сусідства 

неодмінно породило б асоціативне поле байдужості. 

Натомість, значення ‘частина’ асоціюється зі своїм, рідним, органічним та 

невід’ємним: Безперечно, Україна – незаслужено забута частина Європи [153, с. 

114]; Все це так, але історично Україна – органічна частина європейського 

культурного материка [153, с. 134]. Концепти СВІЙ і ЧУЖИЙ детально 

розглядав Ю. Степанов: він стверджує, що найавторитетніші визначення “етносу” 

базуються на ідеальному – самосвідомості, усвідомленні деякою групою людей 

себе як “своїх” на відміну від “чужих”. Така група – це і є етнос [278, с. 475]. 

У публіцистиці О. Пахльовської можемо помітити, що номінативне поле 

концепту РОСІЯ містить вербалізатори “брат”, “поганий брат”, “братній”, “сусід”, 

які вербалізують значення ‘чужий’, що дає змогу зарахувати цей концепт до 

константи ЧУЖИЙ, за Ю. Степановим: Це неоціненне джерело, з якого можна 

дізнатися реальні думки Великого Сусіда про Україну [153, с. 383]; <…> чекати, 

поки вони зовсім рознесуть країну, а те, що випадково залишиться, здадуть 

страшенно “братній” сусідній державі [153, с. 481]. Отож, концепт РОСІЯ не 

входить у концептуальне поле СВОГО для українців, з чого випливає, що він не 
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відіграє ролі й для формування концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. Натомість, слово “Європа” як репрезентант концепту ЄВРОПА 

у парадигмі УКРАЇНА – ЄВРОПА містить значення ‘свій’, що актуалізується у 

творах словом “частина” (щодо України) – щось, що входить до складу іншого.  

Підтвердженням цьому є й те, що часто в контексті українсько-

європейських взаємин О. Пахльовська використовує слова ‘інтеграція’ та 

‘реінтеграція’.  

До того ж чітко можна простежити динаміку взаємозаміни цих значень: 

якщо в есе 90-х років у поле концепту ЄВРОПА експлікант “Україна” входив зі 

значенням ‘реінтеграція’, то у творах початку ХХІ століття це значення набуло 

іншого аксіологічного навантаження – ‘інтеграція’: На початку 90-х це перше 

десятиліття української незалежності бачилося в перспективі насамперед як 

процес поступової — навіть не інтеграції, а – реінтеграції України як органічно 

європейської реальності в політичний і культурний простір Європи [153, с. 174]; 

А всі разом у цей складний і сповнений небезпек час ми тим самим могли б 

сприяти процесу послідовної та незворотної інтеграції України в Європу [153, с. 

242]. Оскільки інтеграція – це об’єднання в єдине ціле, а реінтеграція – 

переоб’єднання, то, відповідно, цілком незаперечним є те, що на думку 

О. Пахльовської, Україна жила і продовжує жити в європейському культурному 

просторі, як її частина, яка, однак, відділена від Європи, не інтегрована у 

європейський простір через те, що існує прірва, спричинена несформованістю 

української національної ідентичності: Але основною причиною невиробленості 

європейської політики щодо України є двозначність і непослідовність політики 

української, розмитість параметрів її ідентичності [153, с. 598]. 

Експлікант “Україна” в контексті публіцистики авторки дуже часто 

породжує явне чи приховане протиставлення концептів ЄВРОПА та РОСІЯ, 

конотативні поля яких часто накладаються. Така антитеза є наслідком спроби 

реалізації Україною свого європейського вибору, невдача якого, на думку автора, 

остаточно призведе до краху української культури: Тому Україна рано чи пізно 

буде змушена зробити остаточний вибір між Європою та Росією також і під 
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тиском потужних зовнішніх чинників [153, с. 175]; Україна не розділилася на 

“український” та “російський” світ, а виявила реальну несумісність 

європейської та російської цивілізацій, їхній задавнений, хоч в останній період і 

майстерно завуальований прагматичними потребами конфлікт [153, c. 304]. 

Таким чином, постає взаємовиключення концептів: європейський вектор України 

повністю виключає можливість її проросійської орієнтації, а “російський світ” не 

допускає України європейської: Додаймо до цього, що послідовний рух України до 

Європи приведе до скорочення впливу РФ на всій території СНД [153, с. 628]. 

Інтеграція України в європейський культурний простір сприятиме ануляції 

євразійського (тобто російського) впливу. Значення ‘інтеграція’, представлене в 

номінативних полях концептуальної парадигми Україна – Європа, утілює 

європейські прагнення України в протиставленні з російськими відносинами. 

Оскільки концепт – утілення не лише об’єктивного, а й суб’єктивних почуттів, 

емоцій, станів, то негативне ставлення автора до Росії підкреслюється таким 

механізмом реконструкції, як іронія, що досягається в текстах шляхом уведення 

перифраз та використання лапок: Адже саме на віртуальних сторінках цього 

журналу можна прочитати детальний опис окупації України армією “братнього 

народу” [153, с. 390]; Бо все ж таки важко зрозуміти, чи Україну з Росією 

з’єднує “нерозривна братня дружба”, чи Україна посідає одне з перших місць у 

списку “ворогів Росії” [153, с. 453]. Авторка вводить до старої концептуальної 

схеми нове значення, всього лиш виділивши слово “братній” за допомогою лапок. 

Отож, О. Пахльовська не модифікує вже відомі схеми, а лише надає їм нового 

відтінку значення, до  того ж цілком протилежного [167, c. 174]. 

Якщо концепт РОСІЯ у “Бермудському трикутнику” публіцистки породжує 

асоціативне поле зради, ворожби, що помічаємо із останніх цитат, то концепт 

ЄВРОПА часто актуалізує значення ‘порятунок’, щоправда, отримати його 

Україна поки неспроможна: Система “європейського світу” працює, якщо всім її 

компонентам добре. Система “російського світу” працює лише, коли всім її 

компонентам погано [153, с. 613]. 
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Цікавим є метафоричне переосмислення України О. Пахльовською. Оскільки в її 

розумінні Україна розділена на дві частини – європейську та євразійську 

(російську), абсолютно протилежні за своїм духовним, культурним та 

геополітичним змістом, то щодо України в контексті європейсько-російського 

роздоріжжя виникає перифраза “мутант”: Мутант має дві голови: одна дивиться 

каламутними очима кролика, якого загіпнотизував голодний удав, у бік Росії. Руки 

мутанта нервово відривають шматки української економіки, жбурляючи їх у бік 

“старшого брата”. Інша голова мутанта судомно підморгує Європі, щоразу 

хворобливо шукаючи пояснень, чому Україна ПРОСТО НЕ ХОЧЕ увійти до 

Європи [153, с. 262]; Російські кінематографісти, кажуть ці теоретики, 

зобов’язані подбати про “неиспользованное оружие” (на додачу, очевидно, до 

газу і ракет, що будуть націлені на Україну), щоб довести, що ніякої України 

немає, а те, що нею себе називає, це хіба тільки “мутанты” <…> [153, с. 387]. 

Функціонально необхідність застосування такої метафори персоніфікації 

пояснюється прагненням авторки представити складний феномен (Україна) як 

єдність, співмірну живій сутності. Проте ця сутність – не людина, а всього лиш 

біологічний організм, що не має нормальних життєво необхідних функцій (це 

підкреслено низкою слів, наявних у номінативному полі концепту Україна: 

“нервово”, “судомно”, “хворобливо”). Такі істотні негативні характеристики 

вказують на абсолютну неспроможність України в очах Європи визначитися на 

шляху формування своєї ідентичності, культурного та духовного підґрунтя, а 

отже й формування нації [167, с. 174]. 

У межах номінативного поля концепту ЄВРОПА актуалізуються слова, що 

свідчать про значення ‘роздоріжжя’ щодо України. Країна перебуває на 

перехресті європейської та російської ідеї, не маючи бажання, на думку авторки, 

обрати правильний вектор: Україна вкотре підтверджує свою природу, свою роль 

і свій статус РОЗДОРІЖЖЯ, цивілізаційного перехрестя [153, с. 629]; Тому далі 

вибір – за самою Україною. Насамперед від самої України залежить, щоб це 

роздоріжжя не стало бездоріжжям [153, с. 629]; А сьогодні складається таке 

враження, що Україна зійшла не тільки з магістральних трас історії, а з 
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готовністю зісковзнула навіть зі свого традиційного гамлетівського 

роздоріжжя [153, с. 252]. До того ж, наголошуючи на вагомості цього слова, 

авторка виділяє її великими літерами. 

Метафоричне осмислення концепту ЄВРОПА актуалізується крізь метафору 

“чорна діра” щодо України та українського. Оскільки ця метафора 

характеризується значною частотністю вживання (понад десять випадків) у есе та 

статтях О. Пахльовської, то цілком можна вважати її рисою авторського 

індивідуального стилю. Словосполучення “чорна діра”, актуалізуючи значення 

‘крах’ має негативний аксіологічний потенціал, асоціюється з занепадом та 

деградацією: <…> аби захистити демократичний світ від тієї “чорної діри”, в 

яку повільно, але неухильно перетворюється наша країна [153, с. 258]. 

Протиставлення слова “Європа” та словосполучення “чорна діра” свідчить 

про авторське бачення України на перехресті Заходу і Росії та її вагання в 

прийнятті правильного (на думку О. Пахльовської – європейського) вектора: Нова 

Європа будує своє майбутнє – через діалектику труднощів і подолання цих 

труднощів. Україна провалюється в “чорну діру” минулого, в якому єдиною 

формою існування був терор [153, с. 261]; <…> перетворення тодішньої України 

– в разі перемоги стратегії Кремля – на “чорну діру в центрі Європи” [153, с. 

303]. Безсумнівно, що геополітичне положення України неминуче впливає на її 

духовно-культурний потенціал, адже саме такий складний геополітичний 

контекст, “становище-між”, як слушно зауважує Я. Прихода [182], зумовлює 

непростий цивілізаційний статус України, невизначеність її зовнішньої політики 

та відсутність видимої стратегії. Цікаво порівняти, що так, як і метафора “чорна 

діра” щодо розвитку України, О. Пахльовська вводить метафору “чорна пляма” 

щодо Північної Кореї, це свідчить про таке: концепти на позначення тих регіонів 

світу, які зазнають впливу російської влади, у творах автора актуалізуються у 

творах словосполученням “чорна діра/пляма”: А Північна – “російська” – Корея – 

суцільна чорна пляма. Це, так би мовити, візуальна метафора російського 

панування [153, с. 449]. Кольоропозначення “чорний” відображає специфіку, 

пов’язану з екстралінгвістичними, мовними та асоціативними причинами. 
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Ставлення до чорного кольору завжди було негативним, адже це вважався колір 

зла, гріха, диявола та пекла, а також смерті. Чорний колір – антитеза білого, 

протилежний бік життя. Все найбільш негативне у житті первісних людей 

виражав чорний колір. Найважливіші значення чорного, на думку Б. Базими, – 

небуття, смерть, хаос, руїна. Чорний колір зазвичай використовується в магічних 

ритуалах, тема яких пов’язана зі смертю, закінченням чи перериванням чогось, 

вторгненням у життя людини ворожих для неї сил [7, с. 6]. “Словник символів і 

знаків” зазначає, що “чорний співвідноситься з початовим та кінцевим станом 

всіх процесів, це колір матері-землі. На Заході це передусім колір смерті, трауру 

та печалі. На Сході чорний символізував силу і велич” [187, с. 464]. У текстах 

О. Пахльовської значення небуття, смерті й руйнації актуалізовані в тих 

метафоричних конструкціях, що містять кольоропозначення ‘чорний’. 

Номінативне поле концепту ЄВРОПА є неповним без слова “свобода”, яка 

також займає центральну зону, що й простежуємо в публіцистиці 

О. Пахльовської. Свобода, культура, демократія, добробут мають чільне місце в 

окресленні параметрів європейського світу. За визначенням О. Квасниці, “Європа 

– це материк духовної культури, у підмурівку якого не лише греко-римська 

античність з ідеєю полісної демократії і римського права, а й Гуманізм епохи 

Відродження, у картині світу якого центральне місце посідає християнський 

антропоцентризм з ідеалами особистості” [89, с. 216]. 

О. Пахльовська підкреслює, що й Україна відіграє ключову роль у захисті 

європейської свободи й демократії, зокрема йдеться про революції, Майдани та 

інші події, що сколихнули Європу: Але насамперед тому, що Помаранчева 

революція розбудила в Європі сокровенну, – може, приспану, але все одно завжди 

живу частину її ідентичності – потребу захисту свободи як вищої цінності 

буття [153, с. 494]. Отож, значення ‘свобода’ є ланкою в концептуальнй 

парадигмі ЄВРОПА –УКРАЇНА. 

Як вже було зазначено вище, ЄВРОПА у публіцистичному дискурсі 

О. Пахльовської постає як об’єкт прагнення, як сфера бажаного, а не дійсного. 

Саме тому, у концептуальній парадигмі ЄВРОПА-УКРАЇНА актуалізується 
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значення ‘дорога’ чи ‘шлях’ що тісно пов’язане з проаналізованими значеннями 

‘вектор’ та ‘флюгер’. Це значення не має чіткого позитивного чи негативного 

забарвлення, проте чітко виявляє скептицизм авторки до можливості руху, навіть 

і поступального, шляхом до Європи: Саме тому дорога до Європи буде ще 

безмежно довга. І, дай Боже, щоб не довелося розпочинати її реально вже після 

третього Майдану [154]. Неодноразово шлях України до Європи О. Пахльовська 

називає “чумацьким”: у віруваннях українців, як зазначає В. Жайворонок, 

Чумацький шлях (чи Божа дорога) символізує довгу дорогу, яка перетинається 

посеред неба: одна веде праведні душі в рай, друга – грішні в пекло [262, с. 646]. 

Можливо, таким чином О. Пахльовська намагається підкреслити не лише 

тривалість входження України до європейського простору, але й розірваність її 

між Заходом і Сходом – між раєм та пеклом. У таких контекстах часто виникає 

значення ‘наближення/віддалення’ України до Європи чи Європи до України: Бо, 

зрештою, Європа вже достатньо наблизилась до України (а не Україна до 

Європи!), аби зрозуміти з європейського досвіду, що самовизначення нації 

починається з самовизначення особистості [153, с. 485]; А самоочевидна правда 

полягає в тому, що тією мірою, якою слов’янський світ наближається до Європи 

і віддаляється від Росії, – цей світ оживає, видужує, виходить із приниження, 

набуває ідентичності, оригінальності, індивідуальності [151]. Отож, для 

О. Пахльовської наближення України до європейського світу рівнозначне 

формуванню власної, за висловом автора, “розхитаної” національної ідентичності. 

Хоча найчастіше Україна в номінативному полі концепту ЄВРОПА актуалізує 

значення ‘інтеграція’, однак іноді з’являється й інше – ‘резервація’, адже саме 

вихід держави зі стану резервації у європейський політичний та культурний вимір 

сприятиме реалізації моделі національної ідентичності: <…> незалежна Україна, 

звичайно, – це поки що нелякана радянська резервація, але є надія, що колись 

перестане нею бути. Колись... [153, с. 123]; <…> наша культура все ще 

залишається безправною “резервацією” в нових координатах європейської 

культури [153, с. 434]. 
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Тенденція зіставлення України та Європи не нова для української 

публіцистики, однак саме в роки здобуття незалежності обидва концепти набули 

важливого значення в плані ідентифікаційних українських шукань. Інтеграція в 

європейську культурну площину асоціюється зі сповненістю нації, її 

екзистентною присутністю” [20, с. 140–155]. Семантична парадигма Україна–

Європа в публіцистиці кінця минулого століття має загалом позитивний 

аксіологічний потенціал, відображаючи футурологічне бачення української 

держави як європейської країни, інтегрованої в широкий культурний контекст. Це 

простежуємо не лише в текстах О. Пахльовської, але й у інших публіцистів, 

наприклад  О. Гончара: Сучасна відроджувана Україна дедалі ясніш усвідомлює 

свою приналежність до Європи, до західної культури <…> Та сподіваємося, що 

Україні рано чи пізно, а таки бути в Європейському домі, в колі європейських 

демократій. І то не в ролі бідного родича, а в ролі партнера [49, c. 85]. 

Таким чином, Україна знаходиться в центрі номінативного поля концепту 

ЄВРОПА, яке в текстах О. Пахльовської актуалізує не лише значення культурного 

та етнічного феномену, що представлені в словниках, енциклопедіях, зарубіжних 

соціологічних студіях, проаналізованих вище, але й виникає політичне розуміння 

Європи, зокрема в контексті роздумів про Україну. На думку О. Пахльовської, 

вона є органічною частиною європейського світу, що неодноразово 

підкреслюється значеннями ‘інтеграція’ та ‘свій’. Концептуальна парадигма 

ЄВРОПА – УКРАЇНА актуалізує субординативну схему “ціле – частина”, що ще 

раз засвідчує її геополітичну й культурну належність до Європи. Метафоричне 

осмислення України в межах номінативного поля концепту ЄВРОПА породжує 

слово “мутант”, словосполучення “чорна діра”, що несуть негативну конотацію, 

іронію та певною мірою скептицизм щодо входження України до європейського 

простору [167, c. 175]. Однак О. Пахльовська у своїх публіцистичних творах часто 

вербалізує значення руху (‘наближення’, ‘віддалення’, ‘шлях’ тощо), що не 

залишає Україну без вибору, адже рух породжує асоціації зі змінами, що, 

можливо, наблизять Україну до правильного вибору. Оскільки концепт уміщує не 

лише поняття, але й суб’єктивно-емотивні складники, то цілком очевидно, що 
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автор не приховує своєї проєвропейської позиції, намагаючись переконати 

адресата в необхідності інтеграції України в Європу. 

 

2.3.1.3. Вербалізація концепту МОВА в концептосфері НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ  

Аналіз кількісного використання слова ‘мова’ у творах О. Пахльовської 

продемонстрував його важливість для ідіостилю мовної особистості авторки. 

Слово “мова” в збірці есе авторка вжила 603 рази. І це невипадково, бо для 

нашого соціуму це важливий компонент національної ідентичності. 

 Саме тому, українські науковці Н. Мех, Н. Мочалова, І. Воробйова, А. Огар, 

К. Голобородько, О. Пахомова досліджували концепти МОВА, СЛОВО на 

матеріалі творів українських письменників (Г. Сковорода, О. Олесь), прислів’їв і 

приказок. Тому дуже важливо дослідити цей концепт на основі публіцистичних 

творі, написаних О. Пахльовською. 

 Вивчення концепту МОВА за словниками дало змогу простежити такий 

перелік його значень слова “мова”: 1) здатність людини говорити, висловлювати 

свої думки [275, c. 768]; 2) сукупність звукових знаків; 3) мовлення, манера 

говорити; 4) розмова, бесіда, вислови; 5) публічний виступ, промова [276, c. 367]. 

Отже, основними лексикографічними значеннями слова “мова” вважаємо: ‘усне 

мовлення’, ‘промовляння’. 

 Звісно, в О. Пахльовської вербалізатор концепту МОВА реалізує деякі 

значення, представлені словниками, але разом з тим і репрезентує авторські 

значення. Зокрема, виділяємо в ідіостилі авторки такі семантичні нашарування 

концепту МОВА. 

1. Мова як ‘одне з надбань нації’ (поруч із культурою в цілому): Читаючи 

книжку Рікера, з особливою гостротою відчуваєш образливу карикатурність 

фігурок цієї пострадянської трагікомедії, які говорять про мову, про культуру, 

про переписування історії, про “гармонізацію” історії [153, c. 634]...; 

Комуністична система, – а ще раніше імперська з її дуже подібними 

модальностями, – нищила не лише нації, мови, саму суть буття людського [153, 
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c. 455]. О. Пахльовська часто ставить мову в один ряд з нацією та культурою, з історією 

людського буття. Таким чином, слово МОВА актуалізує значення ‘надбання нації’. 

2. ‘Сукупність звукових знаків’, які можна протиставити іншій сукупності 

(українська – російська; французька – італійська). У цьому контексті 

психолінгвістичне значення повністю збігається з соціолінгвістичним: Потрібна 

була революція 1905 року і виразна загроза краху імперії, щоб філолог славіст 

Алєксєй Шахматов визнав, нарешті, що насправді українська мова – не діалект і 

не “нарєчіє”, а – мова [153, c. 308-309]. Найчастіше О. Пахльовська, апелюючи до 

концепту МОВА, говорить про українську мову, її повноцінний статус, 

національний характер, постійно вказуючи на її відмінність та абсолютну 

окремішність від російської: А таких, як відомо, багато, бо ж сучасна українська 

мова формувалася не за часів “братньої дружби” з Росією, коли українські 

книжки – вже від Алєксєя Мі- хайловіча (Московський Цар 1629-1676 – пояснення 

наше) починаючи, – заборонялися і палилися як “єретичні”, а в литовсько-

польську добу та в часи Речі Посполитої [153, c. 462]. 

3. Мова – ‘об’єкт індивідуального вибору’. У контексті творів 

О. Пахльовської йдеться про вибір між українською та російською мовами в 

процесі формування нації, а це, відповідно, визначає рівень сформованості 

національної ідентичності: Україна має навчитися говорити загальнозрозумілою 

мовою, яка була б антиподом “общепонятного языка” [153, с.186]; Адже в 

Україні Помаранчевої революції почалося відверте протистояння не України 

“україномовної” та “російськомовної”, а України європейської та 

пострадянської (чи ще й навіть радянської) [153, c. 304]. 

4. Водночас, окрім проблеми вибору, слово “мова” в О. Пахльовської постає 

‘ідентифікатором’. Саме за мовою можна визначити, до якої нації належить 

людина, чи до якої території, а також якими категоріями вона мислить. Отже, в 

О. Пахльовської слово “мова” формує значення ‘зовнішній атрибут для 

характеристики основних ознак людини’: Молодь західноукраїнська має 

виразне почуття власної приналежності, знає мову, відразу вивчає інші мови, 

гуртується в культурні осередки <…> Східноукраїнська молодь розрізнена, не 
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має почуття приналежності, “міняє шкіру” (і мову, і часом політичні 

орієнтації) залежно від контексту [153, с. 486]. 

5. Вербалізатор “мова” має також значення ‘чинник розвитку’. 

О. Пахльовска ставить мову поруч із культурою, етносом, нацією, а отже, мова, як 

і перелічені феномени, є визначальним поштовхом для України: Моє завдання – 

зробити схематичний начерк політичного сценарію імперії, реалізація якого була 

спрямована на деструкцію основоположних факторів розвитку України як нації, 

як етносу, як мови, як культури в цілому, а загалом – як окремішньої 

ідентичності [153, с. 62]. До речі, мова у творах авторки часто звучить у 

контексті культури, а тому, значення ‘культура’ – ще одне з тих, які 

актуалізуються в номінативному полі концепту МОВА: Проблема мови – частина 

цієї глобальної проблеми громадянської культури суспільства [153, с. 455]; 

Відповідний процес переосмислення розгорнувся і з боку України, чия історія, 

культура, мова, суспільна ментальність в усі віки була глибоко і складно 

пов’язана з польською реальністю [153, c. 247]. 

6. Мова – ‘транслятор культури’. Поруч із попередніми значеннями, мова 

в публіцистки – це своєрідний місток, через який транслюються певні цінності, 

традиції: Йшлося не лише про насильницьке нав’язування мови – йшлося про 

насильницьке нав’язування через мову типу культури, принципово 

протиставленої культурі європейській [153, c. 70]. Через мову людина сприймає, 

засвоює культуру, знання, з мовою вона формує історичну пам'ять. 

7. Мова – це ‘націєтворчий чинник’, що заслуговує на повагу: Проблема 

мови – частина цієї глобальної проблеми громадянської культури суспільства. 

ПОВАГА ДО МОВИ – ЦЕ ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ. До її культурного коріння. До її 

історичної та родинної пам’яті. До її моральних цінностей. Тобто повага до 

Іншого в системі культури, побудованій на центральності особистості [153, c. 

455]. За О. Пахльовською, через повагу до мови людина репрезентує повагу до 

культури, до вічних життєвих цінностей. Досить часто в О. Пахльовської не лише 

виникає значення ‘повага’ в контексті вербалізаторів концепту МОВА, але й 
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повага до мови завжди стоїть в одному ряді з іншими етичними принципами: 

повага до людини, до нації тощо. 

8. Мова – ‘об’єкт тиску’. На жаль, оскільки українська мова впродовж років 

існування зазнавала переслідування та витіснення з боку інших мов, зокрема 

російської, то у О. Пахльовської значення ‘об’єкт тиску’ постає надто виразно: 

Сила заборони прямо пропорційна силі об’єкту заборони. Тиск імперії на 

українську мову є своєрідним барометром її дезінтеґраційної для імперії 

потужності [153, с. 92]; А тим часом глибина патологій, спричинених 

українській мові Системою, не має собі рівних в європейській історії [153, c. 35]; І 

хто ж, як не мовознавці, повинен порушувати питання про катастрофічний 

стан української мови, перетвореної на предмет ідеологічних спекуляцій та 

психологічної агресії радянського обивателя? [153, c. 35]. Таким чином, авторка 

цілком реалістично оцінює стан мови в суспільстві, не лише ставить її на провідне 

місце у визначенні маркерів ідентичності, але й цілком щиро визнає її 

катастрофічний стан та загрозу з боку Росії: <…> а в Україні, Радянській Україні, 

українська мова перебуває на правах говірки в індійській резервації? [153, c. 37]. 

9. Мова іноді постає в статтях не в прямому сенсі, а метафорично, 

виражаючи значення ‘тактика бою’ на культурному фронті: Україна має 

унікальний історичний шанс – стати новим типом держави, яка говорить зі 

світом не мовою зброї, а мовою культури, не мовою страху, а мовою порозуміння 

[153, c. 18]. Тут мова постає синонімом певної тактики управління державою, 

описує основні методи цього управління. Отже, йдеться про актуалізацію 

значення ‘тактика’. 

Цікавим залишається той факт, що хоч мова і є, безперечно, об’єднавчим 

чинником нації, про що свідчить номінативне поле цього концепту, однак 

протилежної думки, що мова роз’єднує українців, жодного разу зафіксовано не 

було. Навпаки, коли йдеться про загрозу національним і державницьким 

інтересам, українці здатні об’єднуватися, незалежно від своїх релігійних та 

мовних уподобань: Вся громадянська – а отже, жива Україна – опинилася на 

Майдані, незалежно від мови, якою розмовляла, і віри, яку сповідувала: кримці 
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обіч львів’ян, донеччани поряд з тернопільцями, харків’яни разом з волинянами 

[153, c. 494]. Ні мова, ні релігія не є приводом до сварок та непорозумінь, коли 

йдеться про відстоювання нації: А в переважній своїй більшості ці форуми – 

форма всенародного ЕЛЕКТРОННОГО ВІЧЕ, де звичайні громадяни часто 

дають політичній ситуації дефініції жорсткіше від професійних політологів. І, 

до речі, далеко не завжди українською мовою, а часто й мовою російською. Але 

це є думки й почуття громадян України. [153, c. 498]. Це, безумовно, свідчить про 

толерантне ставлення авторки до громадян, незважаючи на те, якою мовою вони 

спілкуються, а також про толерантне ставлення в Україні усіх громадян до 

мовного питання. Повага до людини, до її мовного вибору завжди актуалізована у 

творах О. Пахльовської. 

Таким чином, концепт МОВА представлений яскраво та амбівалентно. 

Багате номінативне поле вербалізаторів цього концепту включає значення 

‘культура’, ‘повага’, ‘транслятор культури’, ‘чинник розвитку’, ‘націєтворчий 

чинник’ та інші. Мовна особистість О. Пахльовської в розкритті цього концепту 

постає правдивою, реалістичною та толерантною щодо українців – носіїв різних мов. 

 

2.3.1.4. Концепт ПАМ’ЯТЬ як складник ядра концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Концепт ПАМ’ЯТЬ є одним із ключових для аналізу національної 

ідентичності, адже, зі слів Л. В. Василик, він локалізує буття в часі та просторі, 

допомагає самоусвідомленню як окремому людському “я”, так і цілій нації. 

Завдяки пам’яті суб’єкт спроможний примножувати свій минулий досвід, 

нагромаджувати знання й оперувати в уяві та мисленні образами-замінниками 

реальних об’єктів, поняттями та уявленнями. Виділяється індивідуальна пам’ять, 

в основі якої лежать механізми вищої нервової діяльності, головного мозку, і 

колективна пам’ять (соціальна), що виражається в проявах суспільно-історичного 

досвіду, суспільній свідомості, культурі і реалізується через спілкування [281, с. 

463]. 
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У статтях політико-соціологічного, літературознавчого характеру концепт 

ПАМ’ЯТЬ представлений, передусім, як пам’ять колективна, а зокрема –

національна. Проаналізувавши дослідження українських науковців з національної 

пам’яті, можемо закцентувати на тому, що Е. Ренан, для прикладу, вважав, що 

саме на пам’яті про спільне історичне минуле, спільну славу, великих людей 

ґрунтується національна ідея [20, с. 362]. Саме національна пам’ять є 

державотворчою категорією. Хоча, на думку Е. Хальбвакса, “колективна пам’ять” 

доволі варіативна, що зумовлено співіснуванням етнічних, релігійних, 

професійних, соціальних та інших груп, однак саме таке різномаїття збагачує 

людську пам'ять [цит. за 20, с. 362]. 

 У вузькому розумінні національна пам’ять відбиває процес формування 

досвіду конкретного етносу, особливості формування культурних традицій та 

ціннісних орієнтацій. Важливо зазначити, що власне українська національна 

пам'ять сучасного періоду суттєво гармонізована власною історією. Із небуття 

радянського минулого випливли події, пов’язані із національними трагедіями: 

репресії, голодомори, цензурована правда та розстріляне відродження [37]. 

 Дослідник медіа, В. Лизанчук, аналізуючи роль мас-медіа у формуванні 

національної пам’яті, наголосив: “Головним складником національної 

ідентичності є правдива історична пам’ять” [цит. за 20, с. 361]. Л. Василик, 

аналізуючи публіцистику, зауважує, що саме пам'ять дає нації ґрунт буття, 

утверджує її щоденне “є” минулим “були” і впевнює майбутнім “буде”; зв’язує 

часи, покоління події, даючи екзистенційний смисл національному буттю, 

допомагає знайти своє коріння задля духовної опори, що особливо важливо для 

націй недержавних, до яких не так давно належала й Україна. Окрім того, етнічна 

пам’ять протистоїть світовій глобалізації [20, c. 362]. Безумовно, концепт 

ПАМ’ЯТЬ виконує націєтворчу роль. Через нього нація здобуває свою 

колективну пам’ять, що у свою чергу ідентифікує духовний простір нації. 

Апеляція до концепту ПАМ’ЯТЬ у публіцистиці межі 1980-1990 рр., на 

думку Л. В. Василик, переносила особу, позбавлену історичного минулого, з 
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маргінального буття в осмислене, етнічно сакральне, що було необхідним для 

нації, яка досить пізно стала політичною [20, c. 363-364]. 

Філософський енциклопедичний словник так визначає соціальну пам’ять: 

“пам’ять соціальна – позагенетична пам'ять людини (колективна пам’ять 

людства), скарбниця виробничого, пізнавального й комунікативного досвіду 

людини, що є основою творчої діяльності (включаючи теоретичну) і базою 

формування духовного світу людини” [281, с. 463]. У дефініції виділяємо 

лексикографічні значення ‘досвід’, ‘діяльність’, ‘духовність’. 

Аналіз компонентів, що вербалізують концепт ПАМ’ЯТЬ у статтях 

О. Пахльовської кінця ХХ – початку ХХІ століття, дає змогу виділити ті значення, 

що найчастіше вербалізуються шляхом актуалізації цього концепту. Передусім, 

авторка часто апелює до минулого, коріння української нації, тобто актуалізує 

значення ‘засіб встановлення неперервності української історії’. Лише пам’ять 

підтримує людину та її народ, є умовою збереження нації в цілому: Цілі наукові 

школи викреслено з пам’яті поколінь [153, с. 35]; Це вкрай конкретний, 

“матеріальний” кордон: кордон амнезії. Кордон, завислий над вакуумом 

історичної пам’яті [153, c.189]; Але ця проблема теж має культурний вимір: 

століття імперського режиму і десятиліття режиму радянського зруйнували в 

суспільстві не лише знання історії та історичну пам’ять, а – потребу в історії і 

потребу в історичній пам’яті. Позбавлене свідомості минулого, суспільство не 

знає, що з собою робити в майбутньому [153, c. 619].  

 Концепт ПАМ’ЯТЬ увиразнює ідею спадкоємності поколінь в 

О. Пахльовської. Це генетична пам’ять, на базі якої формується духовний світ 

людини, а згодом – матеріальна культура нації. Саме збереження національної 

пам’яті є умовою духовно-практичного розвитку світу. Однак у наведених 

цитатах увиразнюється (поруч із ПАМ’ЯТТЮ) антонімічний концепт ЗАБУТТЯ, 

адже слова “викреслити”, “вакуум” в номінативному полі концепту свідчать про 

білі плями в історії, а також про нехтування власною історією, неможливість 

збереження моральних та етичних цінностей, досвіду людства та його культури. 
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Вербалізатори “маргіналізувати”, “викорінити”, “знищити”, “викреслити”, 

“стирати” свідчать саме про значення ‘знищення’, що протилежне попередньому 

значенню ‘збереження’ культурного та духовного спадку нації: Наше суспільство 

маргіналізувало пам’ять ҐУЛАҐів – там зараз Росія створює умови для 

“адреналінового туризму” [153, с. 263]; Та й загалом пам’ять “козацьких 

вольностей”, як її не викорінювали, все ж залишалася потужним 

ідентифікаційним чинником у різних суспільних прошарках, включно навіть з 

ліберальною частиною поросійщеного дворянства [153, с. 92]; В цьому Домі убили 

покоління наших предків, знищили пам’ять про них, перетворили на цвинтар 

хлібодайну землю, пограбували наш спадок, спалили наші ікони, отруїли ґрунт, 

повітря й воду радіацією [153, с. 622]. Зведення Дому, на думку О. Пахльовської – 

це проект інтеграції в Європу, у процесі якої втрачається пам’ять про визначних 

осіб, наших предків. На думку публіцистки, порушення чи втрата пам’яті веде до 

розпаду особистості, адже відірвавшись від коріння своїх батьків, неможливо 

зберегти ні моральні, ні етичні цінності. 

Метафоричний компонент, який вводить О. Пахльовська в текст, – це 

номінатив “експропріація”, тобто привласнення чужого: Експропріація імені – це 

глобальна експропріація національної історії. Експропріація історії – це 

експропріація пам’яті. Експропріація пам’яті – це експропріація культури [153, 

с. 64]. Відповідно, логічні взаємозв’язки між пам’яттю, історією та культурою 

настільки тісні, що відчуження одного неминуче тягне відчуження іншого. Втрата 

пам’яті є передумовою втрати національної свободи. 

Концепт ПАМ’ЯТЬ у контексті статей О. Пахльовської можна трактувати й 

у взаємозв’язку з українською історією, а отже, можемо говорити про концепт 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ. Історична пам’ять є багатогранна за своєю суттю і сама 

по собі постає як вища, нев’януча цінність, що означає любов людини до рідної 

землі, природи, рідної мови, родини тощо та в цілому символізує нерозривний 

зв’язок часів. Для суспільства історична пам’ять – система цінностей, яка сприяє 

тривалому за часом процесу самоідентифікації народу. Століттями накопичені 

знання, інформація суттєво впливають на хід сьогоденних подій, а також на 
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установки й напрями розвитку людства в майбутньому. У такій ситуації вона 

одухотворюється через оцінку діяльності знаменитих і ключових історичних 

постатей усіх сфер культури. Історична пам’ять формує враження, судження й 

думку, що представляє особливу цінність для свідомості та поведінки людини в 

конкретний період часу [216, с.125].  

Історична пам’ять у текстах трактується О. Пахльовською в аспекті 

тоталітарних часів: І якщо Західна Європа – через Нюрнберзький процес, через 

історіографію, через побудову історичної пам’яті в суспільстві – зуміла 

розквитатися зі своїм тоталітарним минулим, то у Східній Європі цей процес 

набув іншої динаміки [153, с. 601]. Зміст та смислове наповнення знань про 

минуле часто залежать від суб'єктивних аспектів, конструюються в сьогоденні та 

віддзеркалюють значення минулого [216, с. 129]. Зокрема, минуле України та 

Європи – це два різні простори, а тому вони по-різному репрезентують історичну 

пам’ять. Зокрема, Україну авторка вважає державою без пам’яті: Це образ 

держави без коріння, без пам’яті, образ навіть не держави-буфера, а держави-

флюґера між російськими, європейськими та американськими вітрами [153, c. 

111]. Таким чином, пам’ять в контексті України – це феномен бажаного, а не 

дійсного, те, що необхідно для формування української ідентичності. 

 Отже, вербалізатор концепту ПАМ’ЯТЬ актуалізує значення ‘засіб 

встановлення неперервності історії’, ‘об’єкт привласнення’, а також ‘феномен 

бажаного, а не дійсного’. Ключовою тезою О. Пахльовської є те, що пам’ять, 

культура та історія перебувають у нерозривному взаємозумовлюваному зв’язку, а 

отже, втрата однієї з ланок неминуче призведе до руйнації цієї системи.  

 

2.3.1.5. Концепт КУЛЬТУРА в аспекті моделювання концептофери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Як одне з базових понять суспільного життя, концепт КУЛЬТУРА є 

складним і багатовимірним явищем українськомовного публіцистичного 

дискурсу. Він поєднує у своєму значенні об’єктивне й суб’єктивне, соціальне та 

індивідуальне, включаючи у свій зміст показник цінностей як для окремої 
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людини, так і для суспільства в цілому. Концепт КУЛЬТУРА реалізується в таких 

сферах, як релігія, мистецтво, наука, філософія, ідеологія, політика, світогляд [55, с. 20]. 

 Філософський енциклопедичний словник трактує культуру п’ятьма 

дефініціями, з-поміж яких є такі: “сукупність матеріальних і духовних надбань на 

певному історичному рівні розвитку суспільства і людини, які втілені в 

результатах продуктивної діяльності”, “локалізоване в просторі та часі соціально-

історичне утворення, що специфікується або за історичними типами, або за 

етнічними, континентальними чи регіональними характеристиками суспільства”. 

У найширшому значенні, зафіксованому ще Віко, культура – це те, що твориться 

людиною, на відміну від того, що твориться природою [281, с. 313]. Наявні у 

визначеннях слова “матеріальне”, “духовне”, “надбання”, “утворення”, очевидно, 

вербалізують два основні лексикографічні значення концепту КУЛЬТУРА 

‘матеріальне надбання’та ‘духовне надбання’. 

Словник української мови подає ще кілька тлумачень культури, окрім 

зазначених вище: “освіченість, вихованість” та “рівень, ступінь досконалості якої-

небудь галузі господарської або розумової діяльності” [275, с. 394]. Ці 

визначення, на наш погляд, також окреслюють значення ‘духовного надбання’. 

Аналізуючи вербальну об’єктивацію концепту КУЛЬТУРА в публіцистиці 

О. Пахльовської, ми звернули увагу передусім на те, що номінативи та 

номінативні конструкції, які трапляються в контекстуальному оточенні слова 

‘культура’ найчастіше демонструють значення ‘рух’ та ‘зміна’: ‘циркуляція 

культурного життя’, ‘розбудова культури’, ‘демонтаж культури’, 

‘передислокація культури’, ‘дезорієнтація культури’, ‘трансформація культури’: 

І цей “демонтаж” культури – подія не менш трагічна, як поетапна ліквідація 

української автономії впродовж XVIII століття, знищення Запорозької Січі 

(1775) чи впровадження кріпацтва (1783) [153, с. 69]. Так авторка характеризує 

процес знищення шкіл на Лівобережній Україні за півстоліття панування імперії, 

вводячи термін будівельної сфери, який зазвичай використовується стосовно 

конструкцій, споруд, будівель. Однак у цьому випадку метафоричне осмислення 

культури дає змогу створити авторську дефініцію соціального явища. Подібне 
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простежуємо і в наступному прикладі: Через те й сьогодні атрибутика 

культурних феноменів здебільшого відбувається не за допомогою суто художніх 

та національних прикмет, не через призму національної ментальності, традицій 

тощо, а через призму політико-територіальних поділів України та вимушеної 

“передислокації” культури в географічному просторі, тобто різних форм 

еміграції. А це в свою чергу призводить до естетичної дезорієнтації культури 

та внутрішньої неухильної руйнації її пропорцій, при якій глобалізуються одні 

явища й недооцінюються інші [153, с. 81]. Авторка вбачає українську культуру 

цілком політизованою, адже її явища ніколи не існували суверенно, а завжди 

залежали від зовнішнього впливу, були або викликом, або обороною, тому й із 

зовнішнього боку наша культура сприймалася крізь призму політичної залежності 

України.  

Оскільки культура досить часто стоїть у парадигматичних зв’язках зі 

словами “держава”, “служниця ідеології”, можна виділити у вербалізаторах цього 

концепту значення ‘складник державності’ та ‘репрезентативна риса 

держави’: “<…> культура є зокрема і одним з основних репрезентативних 

аспектів держави. А нація, політично не ідентифікована, безсила захистити як 

свою ідентичність, так і свої культурні набутки” [153, с. 81]; Україна як 

культура і як держава пропустила історичний момент, коли закінчилося 

протистояння Схід – Захід [153, с. 209]; Культурну політику України, культуру 

як таку і саму Україну будують нині лише ті письменники, художники, митці, що 

мовчки працюють на майбутнє [153, с. 132]. Неодноразово в есе, нарисах, 

доповідях публіцистки звучить теза про важливість культури для формування 

нації та національної ідентичності й національної свідомості. Україна, у поглядах 

авторки, – це переплетіння культури та державності. Іноді, однак, культуру 

замінює наявне у нас “безкультур’я”: Пострадянське керівництво державою – 

тобто та його частина, яка досі має реальні важелі влади, – і за своєю 

політичною культурою, і за культурою взагалі (чи пак безкультур’ям) здатна 

“інтегруватися” в Європу лише власними яхтами, пришвартованими до 

середземноморських узбереж [153, с. 497]. 



139 

Окрім номінативів, що вказують на динаміку чи рух, позитивний або ж 

негативний, є також і інші, які вказують на значення ‘резервація’: <…> наша 

культура все ще залишається безправною “резервацією” в нових координатах 

європейської культури [153, с. 234]. Статичність, вербалізована в концепті 

КУЛЬТУРА, на думку Н. Дегтярьової, вказує на те, що суб'єкт стану здебільшого 

фігурує як носій ознаки, засвідчуючи такою функціональністю своє інактивну 

суть: протікання чи підтримка стану цілком визначаються зовнішньою щодо 

суб’єкта силою [153, с. 22].  

 На антропоцентричні характеристики концепту КУЛЬТУРА вказують деякі 

активні предикати, що імпліцитно пов’язують цей концепт з діяльністю людини: 

Культура. Культура. Культура. Єдине, що рятує від забуття й відчуження. 

Єдине, що стирає дистанції – географічні, часові, духовні [153, c. 135]. Феномен 

культури, таким чином, постає як самодостатнє персоніфіковане явище, яке ніким 

не керується. Це, у свою чергу, є аргументом для виділення значення ‘живий організм’.  

 Окрім цього, для підкреслення вербалізації цього значення авторка вводить 

ряд біологічних термінів, які вживаються зазвичай виключно в термінології, що 

має відношення до людського організму: аритмія, ретардація, реабілітація: 

Додаймо до цього хронічну ретардацію, до якої змусила українську культуру 

російська відрубність від світової цивілізації як в імперські, так і в радянські часи 

[153, с. 35]. Ретардація, тобто затримання розвитку, – термін, яким медики 

оперують, говорячи про затримання всіх сторін психічного розвитку або 

переважно окремих компонентів. У кількох статтях О. Пахльовська апелює до 

такого процесу, вказуючи на вплив імперської влади на занепад української культури. 

 Уводячи термін на позначення серцевої хвороби, авторка водночас уводить 

культуру в низку тих феноменів, існування яких є концептуально важливими для 

існування держави в цілому, адже будь-які серцеві захворювання такі ж 

небезпечні для організму людини, як і порушення культури для України: 

Перервність, аритмія культурного часу України ще на тривалий час 

гарантована злочинним вилученням з неї таких творчих материків, як, скажімо, 

література 20-30-х років: посмертна реабілітація культури ще не означає 
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вибудови її живого послідовного процесу [153, с. 80]. Другий термін, виділений 

нами в цьому уривку, – реабілітація – укотре вказує на персоніфіковане 

сприйняття автором культури, зокрема української. 

 Дещо нестандартним значенням, вираженим лише вербалізаторами в 

статтях авторки, а не зафіксованими лексикографічно, є  ‘протистояння’. Уся 

культурна спадщина України – це результат подолання заборон, переслідувань, 

які згодом зробили культуру потужним інструментом протистояння: Власне, 

культура і справді була найпотужнішим механізмом протистояння [153, с. 

214]; Культура – посланець душі України та її інтелекту, її людська і творча 

суть. Лише культура може відстояти національну ідентичність нашої 

Батьківщини [153, с. 117]. Остання теза авторки є концептуально важливою, 

оскільки репрезентує культуру в контексті національної ідентичності як засіб 

досягнення останньої. Культура українська, як і усі інші атрибути ідентичності, 

постає абсолютно відмінною від культур усіх інших європейських народів: Жодна 

культура на Європейському континенті (та й загалом, мабуть, у світі) не 

зазнала подібних системних заборон і переслідувань, як українська [153, с. 34]. 

Саме значення ‘замкненість’ є провідним у цих цитатах, що помітно з виділення 

вербалізованих компонентів цього концепту. Власне, через замкненість та 

відсутність комунікації з зовнішнім світом, українська культура зайняла позицію 

оборонителя, адже не маючи захисту впродовж віків, навчилася боронити 

ідентичність своєї країни: Врешті, саме постійна культурна блокада України, її 

примусова ізольованість від світу була далекосяжною метою цих табу. 

Суспільство, яке не усвідомлює власної історії і не усвідомлює себе в історії 

світу, не здатне з цим світом комунікувати як самостійний суб’єкт [153, с. 98-

99]. Замкненість та некомунікабельність культури авторка пояснює впливом 

радянської культури, а також у майбутньому – західної культури. Такої тези 

О. Пахльовська дотримується в усіх статтях, нарисах та есе збірки. 

 Таким чином, концепт КУЛЬТУРА в публіцистиці кінця ХХ – початку ХХІ 

століття О. Пахльовської вербалізовано низкою слів, які репрезентують як 

словникові, так і якісно нові значення. Словникові значення ‘матеріальне 
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надбання’ та ‘духовне надбання’ простежуються в текстах О. Пахльовської, 

однак є й авторські значення, які особливо цікаві, адже свідчать про сприйняття 

культури як динамічної категорії (значення ‘рух’), визнання її важливим 

атрибутом державності (значення ‘репрезентативна риса державності’) та 

водночас її стан законсервованості (значення ‘резервація’). У будь-якому разі, як 

і вчені-дослідники ідентичності, думки яких проаналізовані на початку цього 

розділу дослідження, О. Пахльовська також вважає культуру важливим чинником 

ідентичності нації, незважаючи на той стан, у якому вона перебуває. Значення 

‘протистояння’, виражене вербалізаторами, що об’єктивують концепт 

КУЛЬТУРА, свідчить про своєрідний характер української культури, який 

відрізняється від інших, передусім європейських, що пов’язано з низкою заборон. 

У публіцистичних текстах О. Пахльовської помітна тенденція до персоніфікації 

культури: надаючи їй рис людини, культура існує в суспільстві, наче жива сутність. 

 

2.3.1.6. Об’єктивація концепту СУСПІЛЬСТВО 

в текстах О. Пахльовської 

Аналіз вербалізаторів концепту СУСПІЛЬСТВО дає змогу виділити кілька 

значень: ‘нація, люди’, ‘часовий період’, ‘територія’, ‘політика’, ‘жива 

сутність/біологічний організм’. 

За лексикографічним джерелами, суспільство – якісно відмінне від природи, 

багатомірне, внутрішньо розгалужене і водночас органічно цілісне утворення, що 

постає як сукупність історично сформованих способів і форм взаємодії та 

об’єднання, в яких знаходить свій вияв всебічна і багаторівнева взаємозалежність 

людей [281, с.620]. Таке визначення дає змогу виділити лексикографічні значення 

‘утворення’, ‘цілісність’, ‘історія’, ‘взаємодія людей’. 

У текстах О. Пахльовської часто натрапляємо на таке контекстуальне 

оточення слова СУСПІЛЬСТВО: предикат “відчужується”, номінативи “покірні 

підданці”, “недоумкуватість”, “розвиток”, “протест”, “утома”, 

“відсторонення”, “життєдіяльність”, “свідомість”, атрибути “залякане”, 

“громадянське” та інші. Усі ці компоненти, що складають номінативне поле 
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концепту СУСПІЛЬСТВО, пов’язані зі значенням ‘нація’ контекстуально та 

асоціативно, оскільки всі перелічені номінації властиві передусім нації як 

сукупності людей чи окремій особистості: Оскільки ж у російській історії 

інтереси Держави завжди вивищуються над інтересами Суспільства, Держава 

звично маніпулює свідомістю Суспільства, а Суспільство звично відчужується 

від самої ідеї самозахисту, делегуючи його тій самій Державі – і тим самим 

замикаючи коло. Характер цього відчуження – не лише свідомий чи примусовий 

[153, с. 86]; Система постійного пресингу і табуювання спричинила 

відсторонення суспільства від власної культури, “втому” суспільства від 

постійної напруженості, що оточує ці проблеми, і – як результат – “ескапізм”, 

спробу вивільнення від тиску цих проблем шляхом адаптації до будь-яких місцевих 

чи імпортованих “полегшених” моделей [153, с. 97]. Цікаво, що суспільство в 

О. Пахльовської відчужується чи відсторонюється від своєї культури, а отже, 

концептуальні простори СУСПІЛЬСТВА та КУЛЬТУРИ амбівалентні. 

Суспільство втомлене від потреби постійного захисту, що породжує постійні 

проблеми та невдачі, а, покладаючи надії на державу, втрачає свій духовний 

стрижень, вдається до ескапізму. Недаремно авторка вводить до тексту 

атрибутиви “залякане”, “зварваризоване”, атрибутивні конструкції “просякнуте 

цинізмом та індиферентністю”, а також номінативи “підданці”: Бо й перший, і 

другий – руйнівники і розкрадачі держави, ґвалтівники заляканого суспільства, 

світові номади, які лишають за собою руїни, яким нічого не шкода і яким коріння 

не болить, – бо в них того коріння і немає [153, c. 266]; Однак провокативні ідеї, 

кинуті в пащу зварваризованого суспільства, перетворили культуру на 

давньоримську арену [153, с. 230]; Держава, в якій людське життя так мало 

важить, ніколи не зможе побудувати суспільства громадян. Це завжди буде 

суспільство покірних безправних підданців, якщо і взагалі не рабів [153, с. 299]. 

Таким чином, суспільство у свідомості О. Пахльовської породжує асоціації 

з рабами, заляканими підданцями, які в пошуках себе втомилися від постійного 

пресингу, однак саме такою авторка уявляє націю, що підтверджують оцінні 

вербалізовані компоненти ‘відсторонення’, ‘відчуження’, ‘залякане’, 
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‘зварваризоване’, ‘ескапізм’, що в цілому формують значення ‘нація’ (люди, її 

представники). 

Інше авторське значення – ‘часовий період’ – репрезентують компоненти, 

що позначають назву країни, під владою якої перебували українські землі, а 

звідси, відповідно, й визначаємо час, у період якого це мало місце: радянське, 

пострадянське: Тож, не вийшовши з феодального стану, радянське суспільство, 

бомбардоване “антибуржуазною пропагандою”, було навчене ненавидіти світ, в 

якому, попри все, рівень життя був незрівнянно вищий від “найпрогресивнішої 

демократії планети” [153, с. 140]; У пострадянському суспільстві початковий 

ентузіазм відкриття своєї історії перетворився на цілком цинічну непам’ять 

репресій і геноциду [153, с. 263]. Протиставивши радянське та пострадянське 

суспільство, О. Пахльовська апелює до емоцій ненависті, ентузіазму, непам’яті, 

забуття тощо. До того ж, і в радянському просторі, і в пострадянському ці 

емотивні значення здебільшого забарвлені негативно, що вказує на поступову 

деградацію суспільства в Україні у період радянських та пострадянських часів.  

Виокремлюючи значення ‘територія’, ми помічаємо, що серед усіх 

територіальних характеристик слова “суспільство” атрибутив “український” – 

найчастотніший. До того ж, українське суспільство протиставляється російському 

та навіть європейському суспільству. Окрім того, простежується чітка опозиція 

словосполучень ‘українське суспільство’ – ‘політична верхівка’: Якщо українське 

суспільство не зуміє в останній момент вирватися з цієї пастки, воно прирече 

себе на роки небуття [153, с. 275]; Є феномен, який відрізняє Україну і від Росії, і 

від Заходу, а саме: українське суспільство в цілому є набагато зріліше й 

морально порядніше від свого політичного класу [153, c.495]. Вивищення 

українського суспільства над політичною верхівкою в есе породжує асоціативні 

реакції з розколом, розподілом та відчуженням, адже чітко простежується 

виключення представників влади з поля концепту СУСПІЛЬСТВО (зокрема, 

українського): Результат лише той, що українська наукова й літературна 

інтелігенція, колеги з діаспори, українська влада і українське суспільство 

черговий раз виявилися відчуженими реальностями, не здатними до праці над 
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спільним проектом [153, с. 225]. Таке формулювання свідчить про входження 

концептів СУСПІЛЬСТВО та ВЛАДА до різних концептуальних просторів, що 

мають спільне значення ‘український’, однак протиставляються рядом інших 

значень: ‘моральність’, ‘культура’, ‘рух’. Так, для прикладу, великими літерами в 

одній зі статей авторка виголошує: УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

МОДЕРНІЗУЄТЬСЯ – НА ВІДМІНУ ВІД СВОГО ПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ [153, с. 505]. 

Такий розкол суспільства та владного класу пояснює сама авторка: Але й 

саме українське суспільство, живучи впродовж віків як недержавна нація, 

втратило почуття потреби в інституціях, у добре налагодженому механізмі 

обміну культурними смислами [153, с. 12]. Номінатив “нація” разом з атрибутом 

“недержавна” вказує на значення ‘відсутність’, зокрема, йдеться про відсутність 

відповідного апарату влади, який би слугував базою для утворення нації та 

водночас формував би своєрідний місток між людьми – представниками нації та 

європейським світом. Тривала відсутність такої бази призвела до тотального 

несприйняття та непорозуміння українцями своїх політичних лідерів, а це, у свою 

чергу, ще й породжує асоціативні реакції з бунтом та ворожнечою: Про українське 

суспільство в усі віки можна було сказати словами Камю: “Бунтую, отже, 

існую” [153, с. 252].  

Значення ‘політика’ в номінативному полі концепту СУСПІЛЬСТВО 

виділяємо на основі вербалізаторів “тоталітарний”, “посттоталітарний”, 

“авторитарний”, “капіталістичний”, “демократичний”. Капіталістичне суспільство 

вирізняється своєю недосконалістю, однак є предтечею демократичного 

суспільства, яке, у свою чергу, сигналізує про наявність вибору влади: 

Капіталістичне суспільство як таке, формування якого відбувалося в 

політичній перспективі демократії, мало – і має – свої жорстокі форми і свої 

недосконалі виміри [153, с. 169]. Демократичне суспільство, на думку авторки, 

повинно допускати альтернативність влади: АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ВЛАДИ є 

основною ознакою демократичного суспільства. Якщо ж із якоїсь причини цю 

владу не вдається змінити, встановлюється режим, який може перерости в 

диктатуру [153, с. 278]. У контексті подій Майдану 2004 року, О. Пахльовська 
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називає спроможність нації допускати альтернативність влади ознакою здорового 

суспільства. Міжнаціональні відносини, на думку авторки, існують також лише в 

демократичному суспільстві, де взаємоповага та відчуття рівності сприяють 

регуляції міжнародної політики: Лише в демократичному суспільстві існують 

ефективні інструменти для регуляції міжнаціональних стосунків [153, с. 322]. 

Цікавим є розуміння посттоталітарних суспільств, серед яких ще в 2004 

році, як стверджує О. Пахльовська, була Україна. Посттоталітарне суспільство – 

це суспільство, де ключове місце посідає не людина, а влада (вже не вперше 

спостерігаємо таке протистояння): Ось тому кордон, який проліг між Польщею і 

Україною, – це насправді кордон між неодемократичним суспільством і 

суспільством посттоталітарним. Точніше кажучи, суспільством, яке прямує в 

бік НЕОТОТАЛІТАРИЗМУ. Тобто в бік згортання простору людського життя. І 

розгортання простору надлюдської – і антилюдської – Влади [153, с. 248]. 

Припускаємо, значення ‘політика’ тут поглиблюється й розширюється шляхом 

накладання семантичних полів аналізованого значення та значень ‘нищення’ й 

‘формування’, коли йдеться про нищення простору людського життя та розвиток і 

формування антилюдського. 

Однак найцікавішим, на наш погляд, є метафоричне осмислення концепту 

СУСПІЛЬСТВО, що часто в О. Пахльовської представлене атрибутами та 

атрибутивними конструкціями “зряче”, “знекровлене”, ”з різними патологіями”, 

“деградація”, “позбувається старих травм”, “виходить з коматозного стану” 

тощо. Усі перелічені компоненти можна об'єднати значенням ‘живий організм’, 

досить часто навіть 'людський організм'. Надавши суспільству рис живого 

організму, авторка передусім акцентує на періодах його розвитку, проводячи 

паралелі з живими істотами. Наприклад, недостатня зрілість суспільства у статтях 

представлена через вербалізовані емотивні компоненти “депресія”, 

“розчарування”: Однак сьогодні часто чуємо такі слова, як “розчарування”, 

“депресія” тощо. Не було депресії на морозяному Майдані. Кажуть, у війну люди 

на грип не хворіють. А звідки зараз це відчуття? Саме тут і виявляється 

недостатня громадянська зрілість нашого суспільства [153, с. 283].  
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Покладаючи надії на те, що українське суспільство рано чи пізно 

наблизиться до європейського (а саме це для О. Пахльовської є запорукою 

кращого майбутнього), авторка акцентує на повільному, однак поступовому, 

прогресивному рухові суспільства: Йдеться про повільне – не маймо ілюзій, що це 

відбудеться швидко!, – ДУЖЕ ПОВІЛЬНЕ ОПРИТОМНЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, 

чия свідомість має, нарешті, випручатися з цупких щупальців Ктулху [153, с. 

625]. Власне, друга надія – це та, що суспільство виходить з коматозного стану 

[153, с. 276]. Вихід з коматозного стану, на думку авторки, у намаганні 

суспільства набути характеристик громадянського, чому чи не найбільше сприяє 

молодь. Подібним компонентом є ‘старі травми’, яких, як і коматозного стану, 

суспільство має позбутися задля зростання свого благополуччя: Повільно, але 

неухильно зростає добробут, а суспільство позбувається старих травм і 

страхів [153, с. 284]. Щоправда, так характеризує О. Пахльовська не українське, а 

польське суспільство в період входження до Європейського Союзу. 

Вербалізатор ‘інстинкт’, що свідчить також про значення ‘жива істота’, у 

збірці “Ave, Europa!” трапляється у синтагматичному зв’язку з предикатом 

“атрофуватися”: За віки суцільної “Ночі Бездержавности”, якщо вжити термін 

Є. Маланюка, в українського суспільства атрофувався інстинкт комунікації 

[153, с. 227]. Синдром атрофії виникає у зв’язку з тяжкими хворобами, перебіг 

яких здійснює настільки сильний вплив на людський організм, що його м’язова 

тканина зменшується чи й цілком зникає. Рух України до Європи вимагає власне 

системної інтелектуальної інтеграції, яка неможлива без комунікації. Інстинкт 

комунікації, чи зв’язку, як пише О. Пахльовська, атрофований унаслідок 

“системних багатостолітніх заборон, блокад і фальшивих інтерпретацій” [153, 

с. 13]. Культура й міжкультурна комунікація постають тим каркасом, на якому 

згодом формується решта чинників. 

Слово “патологія”, яке в авторки неодноразово трапляється в 

номінативному полі концепту СУСПІЛЬСТВО, безумовно, твердить про значення 

‘живої сутності’, однак такої, якій властиві серйозні захворювання, каліцтва 

тощо: <…>давно існує пекуча необхідність <…> діагностувати патологічні 
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явища в суспільному та політичному житті України, помножені на психологічні 

деструкції на різних рівнях національного буття [153, с. 31]; І, на жаль, не 

швидко позбудемося цих стереотипів: інтоксикація терором впродовж семи 

десятиліть ще буде виходити з суспільства різними патологіями [153, с. 282]. 

Сміливо авторка називає суспільство лоботомізованим, тобто таким, у якого 

видалена одна частина мозку (медичний термін): <…> боятися нічого: 

суспільство лоботомізоване, значні сегменти його мозку попередня система 

видалила. Зокрема інстинкт самозбереження і здатність дивитися в майбутнє 

[153, с. 265]. Говорячи про кордон між двома Українами, О. Пахльовська називає 

такі його дві частини: З одного боку – вульгарний покруч лоботомізованого 

суспільства, жадібний споживач фальшивих ідеологем, інертний транслятор 

енергії насилля. А з іншого боку – всі інші – українці, росіяни, євреї, татари, греки, 

– кожен, хто має свою культуру і відтак поважає культуру іншого [153, с. 278]. 

Це не єдиний випадок такого, з одного боку, образливого й принизливого, а з 

іншого, – можливо, правдивого, хоч жорстокого найменування, яким авторка 

репрезентує бачення суспільства очима влади: А нині сталася річ, страшна у 

своїй простоті: ЦЯ ВЛАДА ПРОСТО ПЕРЕСТАЛА ПРИКИДАТИСЯ. Вона 

елементарно визнала, що й далі вважає своє суспільство тлумом ідіотів [153, с. 

267]; Так, суспільство, яке не протестує, суспільство, яке згодне терпіти будь-

яке приниження, перетворюють на бидло [153, с. 268]. Така авторська 

актуалізація свідчать про ставлення О. Пахльовської до суспільства в цілому та 

бажання репрезентувати його таким, яким воно є в очах правлячої верхівки (адже, 

як було проаналізовано вище, значення ‘влада’ не входить до семантичного поля 

СУСПІЛЬСТВА). 

У цілому, концепт СУСПІЛЬСТВО представлений деякими значеннями, що 

також входять до поля концепту УКРАЇНА, ЄВРОПА, ДЕРЖАВА. Деякі значення 

відображаються шляхом метафоричного накладання образів живих сутностей на 

образ суспільства, що особливо цікаво для аналізу. Неодноразово трапляється 

саркастичне зображення суспільства, викриття його слабких місць, що, судячи зі 

статей авторки, зумовлено широкою прірвою між пересічними громадянами та 
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представниками влади України. Проаналізовані значення стверджують, що 

авторка розуміє суспільство як його переважну кількість представників, 

відділяючи при цьому правлячу верхівку.  

 

2.3.2. Приядерна зона та периферія концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

Аналіз концептів приядерної та периферійної зон подаємо в порядку їх 

вагомості, а також зважаючи на частотність появи в тексті їхніх вербалізаторів. 

Зокрема, проаналізуємо концепти: ПРАВОСЛАВ’Я, ЦЕРКВА, БОГ, ДУША, ДУХ. 

 

2.3.2.1. Релігійність як вияв національної ідентичності в публіцистиці 

О. Пахльовської 

Дослідники чинників національної ідентичності справедливо вказують на 

важливість релігійних почуттів населення, зокрема й українців. Попри те, 

стосовно цього параметру також немає одностайності.  

Поняття релігійної ідентичності охоплює значне коло вербалізаторів і 

кореспондує переважно з традиційними релігіями. Водночас концептосфера 

сакрального локусу в національних картинах світу з урахуванням сучасної 

динаміки геополітичних процесів також стрімко оновлюється. 

Специфіку релігійної картини світу українців традиційно визначають 

християнські цінності.  

Православне самовизначення є вагомим чинником становлення української 

національної ідентичності й важливим світоглядним орієнтиром сучасного 

українця, оскільки більшість громадян України сповідують православ’я. 

Православ’я як система релігійних і соціальних поглядів має дуже 

різнобічний вплив на суспільство, у якому воно функціонує. У державах, де 

більшість сповідує саме цю віру, православ’я відіграє вагому роль в економічному 

та політичному розвитку держави, є ключем до народної культури й мистецтва, 

складовою частиною духовних і морально-етичних цінностей, а отже й чинником 

національної ідентичності. Усе це повною мірою стосується й українців. 
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В. Жайворонок вказує на унікальну роль церковних інституцій в Україні, де 

“виробилося власне, народне віровчення зі своїми обрядами, часто поєднуваними 

з дохристиянським, оскільки церква йшла за народом і єдналася з ним; поступово 

віра стала системою зв’язків людини з Єдиним Богом; українське внутрішнє 

православ’я ототожнювало Бога з правдою” [262, с. 477]. 

Такий тісний зв'язок релігії з життям українців сформував певний рівень 

соціальних очікувань від церкви – гнучко реагувати на зміни й своєчасно 

адаптуватися до них. Своєрідною відповіддю на такі очікування й став розкол 

патріархатів. Через те, що з боку церковних інституцій остаточне вирішення 

спірних питань із різних причин затяглося, в українському критичному дискурсі, 

зокрема в його публіцистичних виявах, почала набирати сили тенденція до ревізії 

ядерних християнських концептів й осучаснення “системи зв’язків із Богом” 

відповідно до українських зовнішньополітичних і внутрішньополітичних реалій 

[162, c. 127].  

У мовній картині світу українців вербалізатори концепту ПРАВОСЛАВ’Я 

традиційно обтяжуються функцією маркування ціннісних трансформацій, 

властивих динаміці історичного розвитку етносу, тому лінгвокогнітивний аналіз 

репрезентантів концепту дає багатий матеріал для вивчення мовносемантичних 

виявів ідентифікаційної специфіки українського православ’я.  

Слово “православ’я” як ключове у концепті ПРАВОСЛАВ’Я зазвичай у 

словниках та енциклопедіях визначається як “один із трьох напрямів 

християнства, поряд із католицизмом і протестантизмом, поширений головним 

чином у Східній Європі та на Близькому Сході” [280, с. 60; 265, с. 336]. 

Православ’я є типом віросповідання, що остаточно сформувався після поділу 

християнства на західну (римсько-католицьку) та східну (греко-католицьку) 

церкви, остання з яких і отримала назву православної. 

У О. Пахльовської православ’я асоціюється з Росією в негативному ключі. 

Православ’я в О. Пахльовської нерозривно пов’язане із Росією, набуває значення 

зла, однак це не пов’язано з релігією, а лише зі світськими концептами.  
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Ядерним лексикографічним значенням вербалізатора “православ’я” є 

‘напрям християнства’, а периферійними є, відповідно, ‘протилежний до 

католицизму й протестантизму’ та ‘Східна Європа та Близький Схід’. 

Т. Вільчинська вважає, що особливе зацікавлення дослідників, безперечно, 

викликають індивідуально-авторські концепти, сферою функціонування яких є 

художні твори, особливо ті, які виявляють характерні риси національного 

менталітету і тому є для українців особливо цінними. Пропущені через мовну 

практику митця, авторські концепти “здебільшого суттєво розширюють межі 

свого смислового потенціалу”, “здобуваючи все нові й нові нашарування, 

поповнюючи фіксовані визначення”, внаслідок чого “смисл концепту стає 

мінливим, перемінним у своїх реалізаціях, таким, що часом допускає 

неоднозначні тлумачення” [26, с. 69 ]. 

Лінгвокогнітивний аналіз концепту ПРАВОСЛАВ’Я в публіцистиці 

О. Пахльовської дає змогу з’ясувати місце релігійних переконань в національній 

ідентичності українців у творчій концепції публіцистки.  

Контекстуальне тло концепту ПРАВОСЛАВ’Я у творах О. Пахльовської, а 

також виявлені дистрибутивні відношення не втілюють традиційну рецепцію, що 

будується на прийнятті сакральності віровчення [162, c. 128].  

Негативну кореляцію концепту простежуємо тоді, коли він опиняється в 

одному контексті з “мирськими” концептами зі сфери політичних, економічних та 

військових феноменів. Яскравим прикладом такого відтворення аналізованого 

концепту є метафорична конструкція “православний газогін”, що навіть увійшла 

до назви однієї зі статей авторки. Така когнітивна метафора неодноразово 

з’являється там, де йдеться про ідеологічну війну Росії й України в 2005-2006 

роках. Саме слово “газ”, що його Росія постачала Україні, в есе й статтях 

О. Пахльовської часто опиняється в одному контексті з вербалізатором 

“православний”: З них можна дізнатися вкрай цікаву річ: насправді Росія будує 

не які, а – православні газогони [153, с. 430]; А тим часом, підписуючи 

контракти про газопостачання, вона розкреслює нову мапу світу, яку формує 

“православний газ”, змішаний з газом “ісламським” [153, с. 432]; От тільки що 
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принесе світу залізна павутина “православних” та “ісламських” газо- і 

нафтогонів?[ 153, с. 431]. 

Когнітивна метафора трактується вченими як перенесення когнітивної 

структури, прототипно пов’язаної з певним мовним утіленням, з однієї ділянки, 

до якої вона належить, на іншу. Відбувається певна експансія концептів ділянки-

джерела і, як наслідок, захоплення й освоєння ними ділянок-мети [248, с. 389]. 

Таким чином, структура концепту ГАЗ, що, очевидно, пов’язана з хімічними чи 

фізичними властивостями (газ – речовина, здатна поширюватися в усьому 

доступному для неї просторі, рівномірно заповнюючи його [274, с. 12]), тісно 

вплітається в структуру концепту ПРАВОСЛАВ’Я, хоча когнітивних підстав для 

поєднання ці два концепти не мають.  

Така когнітивна метафора демонструє, яким чином О. Пахльовська поєднує 

дві смислові площини та екстраполює концепти сфери низького й буденного 

(ГАЗ, ГАЗОГІН) у сферу високого й сакрального (ПРАВОСЛАВ’Я): Тож 

лишається хіба – в ім’я перемоги “Міфу Труби” – і при такому надлишку 

дармових нафтодоларів, – щоб остаточно обійти Україну, наступним етапом 

перекинути “православний газопровід” до Європи – скажімо, через Місяць, якщо 

до Марсу ще далекувато [153, с. 434]. 

Слід звернути увагу на те, що в більшості випадків автор послуговується 

лапками для передачі вербалізатора “православний газогін”, що є графічним 

засобом маркування іронії. Таким способом автор виражає своє ставлення до 

повідомлення, актуалізує іронічний смисл, укладений у нього, та надає йому 

емоційної оцінки: Дивитеся вночі на небо, а там літає шедевр туркменського 

президента між спіралей “православного газогону”, що звивається “от моря до 

моря и от рек до конца вселенная”<...> [153, с. 434]. 

Така експлікація деривату “православний” у наведених контекстах додає 

нове конотативне значення – ‘іронічність, буденність’, що повністю протирічить 

загальноприйнятому розумінню та виділеним лексикографічним значенням. 

Конотативні значення зазвичай відображають окремі емоційні, оцінні, функційні 

й граматичні ознаки слова [220, с. 12]. 
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Кількісний аналіз слововживання вербалізатора “православний” дає змогу 

простежити, що в публіцистиці О. Пахльовської досліджуваний концепт 

опиняється часто в одному контексті з інформацією про Росію. Проаналізувавши 

численні есе автора, можемо стверджувати, що все православне для 

О. Пахльовської пов'язане з Росією, Російською імперією, і в мовній картині світу 

нерідко має негативне конотативне забарвлення: Якщо російська православна 

церква досі не зняла з Мазепи анафему як з “віровідступника” та “Юди”, то так 

само він “зрадник” і в радянській історіографії, – православно-партійний 

континуум очевидний [153, с. 87]; Західноєвропейська славістика ще на етапі 

свого формування взяла за основу імперську версію літературного розвитку 

православно-слов’янського ареалу [153, c. 103];  А православна церква бачиться 

в західноєвропейській науці фактично з перспективи стосунків з Московським 

патріархатом, тобто після втрати української автономії в 1686 році [153, с. 107].  

Контраст російського та українського в авторки проходить крізь усі твори. 

О. Пахльовська, не приховуючи своєї проєвропейської позиції, завжди негативно 

говорить про Росію, особливо у творах 2006-2015 років, що, поза сумнівом, 

спричинено соціально-політичними та воєнними процесами в Україні. Авторка 

завжди різко й негативно відгукується про братів наших “православних”: А вони 

брати – страшенно православні, відтак винятково мирні. Ну хіба часом одну-

другу війну розв’язують. Один-другий народ знищують [153, c. 144]. У таких 

рядках звучить їдкий сарказм стосовно православних росіян, що однак, зовсім не 

свідчить про зневагу автора до православ'я, але демонструє, що віра не завжди є 

показником “побожності” й “духовності” [162, c. 129].  

Бути православним для О. Пахльовської не означає бути смиренним, тому 

поява конотативного значення ‘несмиренний’ є очікуваною. Актуалізацію 

останньої доповнює контекст, що виступає діагностичним маркером і певною 

мірою ламає стереотипи суспільства.  

Важливими для аналізу є випадки введення до структури номінативного поля 

концепту ПРАВОСЛАВ’Я слова “війна” (“військо”, “військовий”), що є зразком 

когнітивної метафоризації, адже тут поєднані концептуальні поля “сакрального” й 
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протилежного йому – “безбожного”, “нищівного”: <…> на Заході заговорили про 

Україну як про евентуального учасника цього православно-військового 

“братства” [153, с. 163]; <…> Україна змінить свою позаблокову позицію і 

приєднається до вищезгаданого спільного військового та економічного 

простору “православних держав” [153, с. 163] 

 Через свою позицію до Росії О. Пахльовська виділяє й ставлення до 

православного як такого, що ніяк не впливає на утворення нищівних спілок та 

братств. У таких контекстах виникає конотативне значення ‘нищення’, а 

подекуди й ‘смерть’, а отже, вербалізатори концепту включаються в ідеологічні 

смислові поля: Об’єднуюча та омолоджуюча ідеологія православ’я зіграла в 

цьому процесі свою похмуру роль [153, с. 168]; Але вочевидь одного Православ’я 

недостатньо, щоб оборонити Святу Російську Землю від експансіоністських 

планів України [153, с. 398]. Таким чином, функції та структура релігії й політики 

у творах О. Пахльовської практично накладаються, зокрема, православ’я виконує 

роль політики, політиків та інструментарію влади, що є, як бачимо, ще одним 

конотативним значенням сакрального концепту [162, c. 130]. 

Очевидно, що культуру народу неможливо зрозуміти без дослідження її 

релігійних коренів. О. Пахльовська відмежовує православ’я як складник ідеології 

(у наведених вище прикладах) від православ’я як чинника культури: Болгарія 

зробила рішучий поворот на Захід, зосередивши ідентифікацію з православною 

традицією виключно в межах культури, а не в межах політики [153, с. 602]; Сербія, 

навпаки, як і Росія, надає перевагу політичному аспекту православ’я [153, с. 602]. 

Цікавими для аналізу є випадки протиставлення концептів ПРАВОСЛАВ’Я 

та УКРАЇНЦІ. У інтерв’ю з В. Жириновським, яке О. Пахльовська цитує у статті, 

йдеться про намір приєднати до Росії південну та східну частини України, які 

точно підтримають російську політику, а ось всі решта відчувають себе “окремим 

народом”. З цього авторка робить висновок: Виявляється, українці становлять 

собою “отдельный оранжевый народ”, протиставлений “православным людям” 

[153, с. 384]. Як наслідок, виникає антиномія (суперечка, парадокс), адже 
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православні (серед яких є більшість українців) протиставляються тим же 

українцям (іноді в О. Пахльовської – “оранжевий народ”) [162, c. 130]. 

З’являється в авторки ще одне конотативне значення деривату православний 

– ‘аутсайдер’, що частково узагальнює всі вищенаведені конотативні значення 

цього концепту з негативною оцінкою: А “народи-аутсайдери з білої цивілізації” 

– православні слов’яни, насамперед українці, росіяни, білоруси – і взагалі 

рухаються до свого кінця прискореними темпами [153, c. 478]. Образлива, різка 

саркастична фраза з’являється у творах неодноразово, укотре сигналізуючи про 

негативно-оцінне ставлення автора до православного віросповідання в 

політичному контексті, а точніше – Росії з її православ’ям: А Схід як потворний 

продукт тоталітарних ідеологій: політизованого православ’я, оцерковленого комунізму, 

неоімперіалізму в усіх його неприхованих ксенофобських варіантах [153, с. 360]. 

Таке політизоване православ’я, як бачимо з текстів, не може бути частиною 

національної ідентичності. У кількох статтях О. Пахльовська чітко висловлює 

думку стосовно людини в православ’ї: Тож у православних культурах не 

постало ряду фундаментальних явищ: центральності індивіда (звідси й 

громадянських свобод) та секуляризації культури. А без цього не може відбутись 

формування модерної демократії [148]. Можливо, саме через відсутність певних 

феноменів у православ’ї в текстах простежується гостре неприйняття авторкою 

православ’я та усунення його зі списку тих чинників, які впливають на 

ідентичність індивіда як представника нації. 

У наступній розлогій цитаті конотативне значення вербалізатора концепту 

ПРАВОСЛАВ’Я – ‘аутсайдер’– пояснюється доповненням про те, що аутсайдери 

не мають власної ідентичності: 

Але якщо ісламський Схід має свою чітко виражену ідентичність, а її 

“антизахідність” історично вмотивована, православний слов’янський світ 

переживає постійну кризу через невивершеність своєї ідентичності, що зависла 

між лякаючим (і ненависним) Заходом та не менш лякаючим (і ненависним) 

Сходом [149]. Таким чином, у свідомості О. Пахльовської вебалізатор 



155 

сакрального концепту ПРАВОСЛАВ’Я містить ще одне негативне 

психолінгвістичне значення ‘відсутність ідентичності’. 

У вимірі ідіостилю О. Пахльовської концепт ПРАВОСЛАВ’Я змінює свій 

поняттєвий потенціал. Аналіз репрезентантів концепту виявив, що аксіологічний 

компонент концепту реалізується на рівні лексичних одиниць, які містять 

конотативні значення переважно з негативною оцінкою: ‘несмиренний’, 

‘непокірний’, ‘нищення’, ‘аутсайдер’ тощо. Усі ці значення свідчать про те, що 

у мовній картині світу О. Пахльовської концепт ПРАВОСЛАВ’Я втрачає свої 

константні характеристики, асоційовані з крос-культурними сакралізованими 

тлумаченнями та українським ментальним простором.  

У текстах О. Пахльовської має місце інтерференція сакрального та 

профанного, що засвідчує неосемантизацію концепту ПРАВОСЛАВ’Я 

насамперед завдяки політизованим контекстам. Таку інтерференцію 

демонструють індивідуально-авторська метафора православний газогін (газ), 

семантичні нашарування, що з’являються в результаті міксування маркерів 

сакральної сфери та експлікаторів нищівної сили (наприклад, війни). Православ’я 

часто стає об’єктом критики, іронії чи навіть сарказму, оскільки опиняється в 

одному контексті з концептом РОСІЯ [162, c. 131]. Така репрезентація концепту 

засвідчує інтенцію його імпліцитного виштовхування з центральних позицій на 

периферію семантосфери української мовної картини світу. Значення ‘ідеологія’ 

та ‘культура’ виявляємо в структурі вербалізаторів концепту ПРАВОСЛАВ’Я 

вибірково, залежно від того, про яку країну чи етнос мовиться в статті. Стосовно 

України вони не вживаються.  

Для О. Пахльовської православ’я не є першочерговим маркером 

національної ідентичності, закріпленим у мовній свідомості соціуму, зокрема й 

українського, тому конотативного значення ‘ідентичність’ репрезентанти 

концепту не містять. Інтерпретаційна динаміка вербалізації концепту 

ПРАВОСЛАВ’Я в публіцистиці О. Пахльовської впродовж 2004–2016 років 

засвідчує тенденцію до інтенсифікації семантичного негативу, що прямо вказує на 

процеси десакралізації концепту в авторській мовній картині світу.  
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2.3.2.2. Експлікація концепту ЦЕРКВА в ідіостилі О. Пахльовської 

Близький до попереднього релігійний концепт ЦЕРКВА також корелює з 

вербалізаторами національної ідентичності. Він вербалізується в текстах cловами 

“церква”, “храм”, “собор”, що й становлять номінативне поле цього концепту. 

Ключовим словом (ім’ям) концепту є “церква”. 

Словник української мови пояснює слово так: “1. Релігійна організація 

духівництва і віруючих, об’єднана спільністю вірувань і обрядовості; 2. будівля, в 

якій відбувається християнське богослужіння” [277, c. 202]. Релігієзнавчий 

словник дає схожі дефініції: “(від грецьк. kyriake – Божий дім) – 1. Релігійна 

організація із складною суворо централізованою та ієрархізованою системою 

взаємодії священнослужителів і віруючих; 2) християнська культова споруда з 

вівтарем і приміщенням для проведення богослужіння” [270, с. 36]. Таким чином, 

у слові виділяємо лексикографічні значення ‘релігійна організація’, ‘споруда’. 

У публіцистиці О. Пахльовської помічаємо, що вербалізатор “церква” 

вміщує у своє семантичне поле ще й значення ‘держава’ і ‘релігія’. У збірці 

“Ave, Europa!” зафіксовано 72 слововживання “церква”, що значно перевищує 

вживання ключового слова будь-якого іншого релігійного концепту. 

Припускаємо, що така репрезентованість цього концепту пов’язана із можливістю 

співвідносити його з конкретною країною чи конфесією, на відміну від інших 

релігійних концептів, які становлять більш універсальні, загальні категорії. Цікаво 

простежити контекстуальне тло слова “церква” в есе Пахльовської, що зазвичай 

деталізує державницьку належність (див. табл. 2): 

Українська 

церква 

Російська/ 

московська 

церква 

Католицька, 

греко-

католицька 

церква 

Православна 

церква 

 

Без 

конкретизації 

держави та 

конфесії 

8 

 

15 4 15 26 

 

Таблиця 2. Частота вживання атрибутів вербалізатора  “церква” 
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В есеях Оксани Пахльовської церква українська містить значення 

‘пригноблений’, в той час, як церква російська яскраво демонструє значення 

‘гнобитель’: Саме тому багатостолітній наступ російської церкви на українську 

не обмежився постійним нищенням української церкви [153, c. 70]. Проте, попри 

це, церква все ж залишається для авторки фактором ідентичності, про що вона й 

сама пише: Українська церква, на противагу російській, була могутнім 

фактором національної ідентифікації та диференціації української культури і 

української нації загалом. Тим більше, що вона, на відміну від російської, не була 

ідеологією, а була вірою, отже, й форми її суспільного та культурного 

функціонування були інакші [153, c. 67]. Російська церква, натомість, такої ролі в 

українському суспільстві не відіграє, про що свідчать автором закладені значення 

‘знаряддя русифікації’, ‘вищість відносно української церкви’. Авторка часто 

пояснює, що українська церква довгий час була підвладна російській церкві, не 

маючи повноважень для прийняття важливих тогочасних рішень: Так, українська 

православна церква має просити дозволу на автокефалію в російської церкви, 

яка, звичайно ж, цього дозволу ніколи не дасть [153, c. 80]. 

Доцільно зазначити, що все, пов’язане з російською церквою, в 

О. Пахльовської значно буденніше й світське, натомість з українською вона 

пов’язує cакральне. Так, наприклад, російська церква – це cуб'єкт торгівельних 

відносин (Непогано російська церква вторговувала, наприклад, з ісламським 

світом [153, c. 430-431]); політико-правових відносин (<…> як і російська мова, 

російська церква стала вмістилищем різноспрямованих змістів, маніпульованих 

політикою [153, c. 458]; слугувала цементуючим розчином для політичної 

архітектури імперії [153, c. 67]) та основою єдиновладного деспотизму (<…> що 

теж було протипоказане ригористичному й фанатичному характеру російської 

церкви як основи єдиновладного деспотизму [153, c.70]). Водночас, українська 

церква – фундамент для віри, яка, на думку Пахльовської, є хранилищем 

національної ідентичності. 

Семантичне поле контекстуального тла католицької та греко-католицької 

церков досить вузьке й подібне до семантичного поля контекстуального тла 
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української церкви: Уявлення про греко-католицьку церкву досить “сумарне” й 

поверхове [153, с. 107]. Оксана Пахльовська визнає, що з позиції європейців 

православна церква бачиться лише в перспективі стосунків з Московським 

патріархатом, тому досить часто православна церква стає синонімом Росії та 

усього московського: Ігнорується, отже, українська православна церква як унікальний 

феномен слов’янсько-візантійського ареалу — феномен, який порушує компактність і 

непроникність візантійського державно-церковного моноліту [153, с. 107].  

Однак, хоч і значно рідше, слово “церква” вміщує значення ‘частина 

християнства’ на противагу іншим значенням, як, наприклад, ‘виразник 

державницьких ідеологій’. 

Цікаво простежити інші вербалізатори номінативного поля концепту 

ЦЕРКВА – “собор” і “храм”. Хоча, здавалось би, близькі за значенням слова, 

однак, на відміну від контекстів, де вербалізатором є “церква”, ці слова в аналізі 

реалізують виключно значення ‘споруда’, ‘історична будівля’: Що ж до 

України, то ми не маємо навіть руїн зірваних у повітря в 20-30-ті роки 

середньовічних соборів, – настільки був “драгоценный” Київ не лише для 

Солженіцина, а й для політичних його опонентів, що, аби оволодіти ним, треба 

було знищити його душу [153, c. 97-98]; Ця традиція ефективно використана при 

соціалізмі, коли в 20-30-ті роки зірвані в повітря древні храми і взагалі весь 

культурний шар національної історії став купою каміння [153, c.77]. Частково 

неочікуваним здається таке авторське бачення храму, адже в поетичній збірці 

О. Пахльовської “Долина храмів”, зовсім навпаки, не описується реально існуюча 

Долина Храмів, яка знаходиться в Сицилії, а метафорично осмислюється цей 

концепт, розкриває значення ‘душевний стан’: Долина храмів у душі залишиться, 

/ хоч всі склепіння храмам обвалились [147, с. 98]; Наша пам’ять – велика долина, 

/ де невидимі храми стоять [147, с.100]. 20-30-ті роки, про які О. Пахльовська 

постійно згадує у своїх есе, – це час, коли значна кількість київських храмів була 

знищена, що спричинено жагою до знищення християнського та національного 

образу Києва, аби він вважався безбожним. Для України, на думку 

О. Пахльовської, ці роки особливо важкі, руйнівні. 
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Слід звернути увагу на контекстуальне оточення слів “храм” та “собор”, 

адже в кожній цитаті з наведених вище, а також у наступних зразках трапляються 

слова “древній”, “старий”, “середньовічний” тощо, а це особливо дає змогу 

категоризувати аналізовані концепти за часовими періодами: Беззахисна Європо, 

де стеаринові свічки обплавлюються гарячими сльозами на руки старих у храмах 

напівзруйнованих чи в храмах, заново зведених з руїн [153, c.135]!; <…> мов під 

склепінням древнього Храму, якого не вдалося зруйнувати жодному Варвару [153, 

c. 283]. У контексті вербалізаторів “храм” та “собор” немає розподілу на 

російський та український, на відміну від того, як це можна було простежити в 

контексті слова “церква”, а отже, це дає змогу стверджувати, що “храм” та 

“собор”, поєднуючись зі словами “древній”, “старий” тощо, актуалізують часовий 

критерій, а не територіальний.  

У контексті аналізу релігійних концептів слід зазначити, що концепт 

МОЛИТВА у творах збірки “Ave, Europa!” не має яскравого вираження, оскільки 

представлений усього кілька разів: Змушений “молитися”, цей колективний 

дурень громив своїм твердим лобом усе, що бачив перед собою [153, c. 74]; І 

також ці люди – на всіх континентах – молилися за здоров’я свого президента і 

вірили, що позитивна енергія цих молитов має цілющі властивості [153, c.499]. 

У цілому, релігія для О. Пахльовської хоч і є, безумовно, фактором 

ідентичності, однак, не має першочергового значення для утворення нації та не 

відіграє основної функції, оскільки інші ідентифікатори мають значно більший 

потенціал: Тому на Майдані були разом представники всіх присутніх на 

території України релігій – від православних до буддистів, від греко-католиків 

до іудеїв, від протестантів до мусульман, – крім, звичайно, Московського 

Патріархату, політичного бюро вийнятого з нафталіну комунізму [153, c. 282]; 

Йшлося про масивну частину суспільства, різнорідну за соціальним та етнічним 

походженням, релігійною приналежністю, мовною традицією, ґенераційними 

характеристиками, але об’єднану громадянською свідомістю та значним рівнем 

політичної культури [153, c. 331]. Відмінність релігій, на думку О. Пахльовської, 

не зумовлює розбіжностей у поглядах на націю, не розділяє й не спонукає 
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громадян до конфліктів так, як це, приміром, зумовлюють відмінності в мові чи 

територіальні претензії, що особливо актуально для сьогодення. 

 

2.3.2.3. Концепт БОГ у парадигмі складників української національної 

ідентичності 

Сучасний стан релігійного життя українців укорінив традиції і практики 

минулого, але й наповнився новими смислами й формами, що задовольняють 

потреби сучасної особистості й відбивають вектор духовних устремлінь українців 

як етносу, інтеграційні процеси в Європу, релігійну толерантність як 

глобалізаційну перспективу тощо. Так, у сучасних медійних різножанрових 

текстах автори часто використовують сакральну лексику, синтагми, цитати 

Святого Письма, цілі тексти чи уривки і завдяки цьому активно відбивають 

процеси оновлення релігійного дискурсу на всіх рівнях. 

 За численними дослідженнями, зокрема й тими, що проводив Український 

центр економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова, ставлення 

населення до релігії динамічно змінювалося впродовж років української 

незалежності. Соціологічні дослідження 1991 – 2002 рр. виявляють чітку 

тенденцію зростання числа людей, які стали прихильно ставитися до релігії. У 

1991 р., за даними опитування, проведеного Інститутом філософії, тих, хто 

декларував себе як віруючих, було 43%, за даними Київського міжнародного 

інституту соціології – 48% опитаних. У 2000 р. за даними Українського центру 

економічних і політичних досліджень віруючими себе проголосили вже 57,8 %. А 

станом на березень 2013 р. їх чисельність зросла до 67,0% [169, с. 76]. 

Однак в українській публіцистиці ставлення до Бога передано інакше. Як 

пише у своїх наукових розвідках Л. Василик, досліджуючи світоглядну 

публіцистику, Бог – це важливий концептуальний код української публіцистики, 

істина й константа національного буття, які підкреслюють специфічну 

ідентичність української культури через присутність у духовній свідомості 

людини абсолюту [18, с. 7]. Оскільки український народ глибоко релігійний, то 

концепт Бога дослідниця вважає засобом “визволення з хаосу”. Цей концепт 
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інтерпретувався як ґрунт національного буття, віра, як стан екзистенції, пошуку 

ідентичності [18, c. 7]. 

У цілому, християнська складова повернулася в українську публіцистику 

десь із середини 80-х років, коли пережита Україною Чоробильська трагедія 

відвернула публіцистів від тоталітарного міфу всевладного матеріалізму та 

повернула їх до вічних питань, зокрема до осмислення віри в людському житті. 

Концепт БОГ набуває нових проблемно-змістових модусів, а шлях до Бога 

починає осмислюватися як національний шлях, поданий крізь призму пережитого 

українством у недавньому минулому, зокрема в період тоталітарного безвір’я [18, с. 8]. 

За Ю. Попойлик, концепт БОГ – ключова ментальна категорія, домінанта й 

першооснова світобудови, оскільки він є центральним у сакральних текстах, а 

отже і в духовних переконаннях релігійної спільноти [178, c. 148]. Аналізуючи 

концепт БОГ, дослідник наголошує, що Бог як найвища сила, Творець і 

першооснова світобудови є основною акцентованою ознакою в більшості 

лексикографічних видань. Зокрема, “Словарь української мови” Б. Грінченка 

тлумачить цей концепт як найвищу істоту, тобто надає цьому слову тотожного 

значення з варіантом Біг [178, c. 149].  

У словнику-довіднику “Знаки української етнокультури” В. Жайворонок, 

відшукуючи етимологію слова Бог, наголошує, що це слово перського 

походження й означає ‘багатство’, ‘добро’, пізніше ‘податель добра’ [262, с. 43-44]. 

“Новейший философский словарь” подає таке визначення: “сакральна 

персоніфікація Абсолюту в релігіях теїстичного типу, верховна особистість, 

атрибутована тотожністю сутності й існування, вищим розумом, надприродною 

могутністю й абсолютною досконалістю” [269, c. 85]. З визначення іншого 

філософського словника чітко виокремлюємо значення ‘Творець світу і 

людини’, ‘Всемогутній і Всесильний’ [282, c. 98]. З інших джерел можемо 

додати такі значення: ‘добро’, ‘надприродня могутність’. 

Для дослідження значимості концепту Бог у творах О. Пахльовської, 

спершу було підраховано кількість слововживань слів “Бог”, “Творець” та 

“Господь”, які становлять номінативне поле концепту БОГ. 
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Нами було зафіксовано 47 випадків уживання слова “Бог” та його варіантів, 

що є незначною кількістю, якшо порівнювати з іншими словами-репрезентантами 

досліджених концептів. Можна виокремити кілька аспектів представлення 

концепту БОГ у статтях авторки. 

1. Бог як ‘Вища сила та предмет поклоніння’. Це значення перебуває на 

периферії у творчості авторки. Найчастіше О. Пахльовська висловлює Богові 

вдячність та хвалу за певні прожиті етапи життя: Хвалити Бога, цей прогноз не 

справдився [153, c. 150]; Однак зброя та досі, хвалити Бога, таємнича, а от 

радянський металобрухт у вигляді “важкої артилерії” – цілком видимий [153, c. 443].  

2. Номінативне поле концепту БОГ розширюється значеннями, що 

визначають ‘сферу Господнього впливу’. Зокрема, у Пахльовської є кілька 

контекстів, де Росію названо богообраною країною: Основний корпус наукових 

праць про історію Росії — це апологетичний компендіум спеціально дібраних 

фактів, призначених для обґрунтування законності самодержавства та 

історичної місії “богообраної” країни [153, с. 64-65]. Однак, лапки в цьому 

контексті сприяють іронії, адже викликають гранично протилежне враження. 

Окрім того, в слові “Бог” однієї зі статей можна простежити аворське 

психолінгвістичне  значення ‘забутий Богом’, а це породжує асоціативні реакції 

зі зникненням та втратою: І це не в якійсь забутій Богом і людьми індустріальній 

периферії, а власне, в колишній столиці республіки, в місті української інтелектуальної 

еліти 30-х, місті “Березоля” і школи “харківського правопису” [153, c. 36].  

3. Водночас, слово “Бог” у творах авторки актуалізує значення ‘захисник’, 

саме поруч з Богом людина почувається в безпеці. Такому семантичному 

вираженню сприяє фразеологічна сполука “Як у Бога за пазухою”: А кирилиця в 

самого Бога за пазухою, як послухати Дуґіна, а так драматично не атракційна... [153, 

c. 272]. Однак, слід зазначати, що авторка вводить їх у текст задля утворення сарказму. 

4. Особливо слід вказати на значення ‘хранитель Слова’, що постає в 

алюзійних уривках зі статті О. Пахльовської, де простежуємо пряме покликання 

на Євангеліє від Іоанна: “Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово 

було – Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не 
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постало без нього. У ньому було життя, і життя було – світло людей”, – так 

починається Євангеліє від Іоана (1,1–4) [153, c. 467]. Розмірковування авторки 

про слово як виразника людської ідентичності, “світопізнавальну” та 

“світопояснювальну” субстанцію та введення до тексту алюзивного ряду свідчить 

про інтелектуальність О. Пахльовської, її ерудованість та освіченість, що, звісно, 

підтверджується й низкою інших чинників. Авторка знає чимало біблійних 

сюжетів: За Біблією, Бог укладає з Ноєм “угоду”, “завіт”: людство буде 

врятоване, якщо ти виконаєш Мою Волю [153, с. 484].  

5. Інтертекстуальність, властива текстам О. Пахльовської, значно підвищує 

довірливість реципієнта, адже будь-які звернення до інших джерел – це завжди 

підтвердження власної думки, що надає авторові переконливості у висвітленні 

своїх суджень. Це ми спостерігаємо й у експлікації авторкою концепту БОГ. 

Вербалізатор концепту – “Господь” – також постає у контексті цитати з Євангеліє: 

Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі [153, c. 101]. Саме цю 

цитату Пахльовська уводить у сферу державництва (дім = держава), а Господь, 

відповідно, вербалізує значення – ‘будівничий держави’. 

6. Доволі цікаво простежити, які значення з’являються, коли О. Пахльовська 

вводить концепт БОГ у контекст російського простору, зокрема є чимала кількість 

сталих виразів та девізів, навмисне переданих автором російською мовою, що 

відсилають реципієнта до російського світу: Текст російської історії – незмінний, 

як текст російського гімну, в якому спершу фігурував Сталін, потім “СРСР” і 

“партія”, а тепер – “Бог” і “Росія” [153, c. 298]; <…> чомусь, за статистикою, 

найбільший відсоток покинутих дітей саме в Луганській та Донецькій областях, 

особливо глибоко переконаних, що з ними – “Бог и Россия” [153, c. 353]; І що 

кожен російський (чи проросійський) правитель – калька з Петра І, про якого 

Ломоносов писав: “Он Бог твой, Бог твой был, Россия!” [153, c. 373]; Бо Партія 

Регіонів – це насправді “партия Абсолютного Света”, євразійська Хезболла – 

“Партія Бога” (не випадково ПР підтримала “примушення до миру” Грузії з боку 

Росії в серпні 2008 року відразу після Хамазу і Хезболли!) [153, c. 397]; Гігантський 
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фокусник розіклав собі по кишенях землі, заводи, банки, ресурси, а перед носом свого 

народу помахав транспарантом: “С нами Бог и Россия!” [153, c. 488]. 

Позачасовий девіз Росії “С нами Бог!” викликаний тим, що більшість 

жителів Росії – православні, мусульмани тощо – вірять в Бога, хоча й уявляють 

його по-різному. Однак підґрунтям цього вислову послугували слова біблійного 

пророка Іссайї, шанованого в іудаїзмі, християнстві та ісламі. Він промовив ці 

слова в очікуванні пришестя Месії. 

7. Сатиричний підхід до реалізації концепту БОГ виявляє значення ‘вища 

сутність’, ‘Спаситель’ та ‘Всевишній’. Оскільки російську націю охороняє саме 

Бог, то завдяки йому Росія живе та розвивається, саме тому Бог в О. Пахльовської 

має обмежене коло дії. З її текстів випливає, що коли Бог “вміщує” росіян, то 

представникам інших національностей місця під Богом немає: І позаяк росіян 

“вмещает Бог”, то, очевидно, фіннам там точно місця не було [153, c. 270]. 

Більше того, концепт БОГ авторка вводить у контекст політичного 

утворення “Партія регіонів”, яку в статті названо “Партією Бога”. Насміхається 

О. Пахльовська й над російською цензурою, яка “пише слово Бог винятково з 

малої літери, зате комуністичну партію з великої” [153, с. 89]. Можливо, вона 

має прагматичу настанову представити читачам релігійно-моральні основи 

світобачення російського народу.  

Часто використання концепту БОГ та його вербалізаторів 

підпорядковується меті створити оцінну конотацію, в якій зацікавлений автор. 

Зокрема, використання твердження “З нами Бог!” у політичних текстах має 

маніпулятивне підгрунтя й базується на прийомі апеляції до авторитету й 

намаганні створити привабливий політичний імідж. 

8. Варто наголосити на ще одному аспекті використання концепту БОГ у 

індивідуально-авторській картині світу О. Пахльовської, зокрема на звертаннях до 

Бога, які у книзі наявні всього лише двічі: Не дай, Боже, сказати “очі”, а тільки 

– “глаза” [153, с. 463]. Розквіт і стабільність, мудрий президент – навіки при 

владі, а в кого подібний стан речей викликає сумнів чи, не дай, Боже, заперечення, 

мусить пам’ятати, що в Білорусі введена кримінальна відповідальність (!) за 
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критику держави та дій її керманича [153, с. 337]. З контексту, до того ж, видно, 

що такі звертання не є персоніфікованими, вони радше становлять сталі сполуки, 

а отже авторка не просить особисто в Господа милості, а всього лише актуалізує 

усталені вирази, близькі для свідомості кожного українця.  

Таким чином, концептуальні ознаки концепту БОГ демонструють, що 

ключове слово “Бог” у індивідуально-авторській картині світу О. Пахльовської 

постає не в традиційному осмисленні Творця світу, чогось величного та 

недосяжного, а має більш приземлене значення, постає часто засобом створення 

іронії та сарказму та є алюзією на російський світ. Однак українська нація завжди 

вважалася глибоко релігійною. Церква і Бог у житті українців відігравали завжди 

вагому роль, були пріоритетними споконвіку. Людина звикла поважати Боже 

слово більше, аніж державні закони. Та, вочевидь, на думку О. Пахльовської, у 

доволі буденній, профанній концептосфері НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

якою вона здебільшого постає в її сатиричних текстах і стосується людей, які не 

мають визначеної національної ідентичності, сакральні концепти БОГ і ЦЕРКВА 

не займають ядерної позиції, а знаходяться, швидше, на периферії. Це в жодному 

разі не значить, що українська нація байдужа до святості, однак свідчить про 

властивість репрезентантів нації розділяти сакральне та світське. 

 

2.3.2.4. Лінгвокогнітивна маркованість сакральних концептів ДУША і 

ДУХ у публіцистиці Оксани Пахльовської 

Концептосфера сакрального неодноразово ставала об'єктом дослідження 

українських мовознавців (Т. Вільчинська, І. Голубовська, О. Климентова, 

Т. Космеда, М. Малікова, М. Скаб, Н. Слухай та ін.). В українському мовознавстві 

достатньо глибоко проаналізовані лінгвокогнітивні параметри концептосфери 

сакрального, однак її вивчення не обмежується описом і порівнянням, адже 

сакральні концепти традиційно також є об’єктом й авторського осмислення. Тому 

як експліканти індивідуальних асоціативно-образних інтерпретацій, що формують 

периферію структури концепту, сакральні концепти потребують детальнішого 

висвітлення [158, c. 251].  
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Дослідження експлікації концепту ДУША в публіцистиці О. Пахльовської 

дає змогу вивчити лінгвокогнітивну маркованість концепту та окреслити його 

лінгвопсихологічне (чи психологічно реальне) значення. Оскільки більшість 

статей, есе й нарисів авторки мають культурологічну й політичну спрямованість, 

то й концепт ДУША, відповідно, часто опиняється в контексті, пов’язаному з 

культурологічною й політичною тематикою. Конотативна семантика концепту в 

публіцистиці авторки зазвичай демонструє її асоціативні уявлення, власне 

ставлення до культурних та духовних цінностей. Лексикографічний аналіз 

згаданих концептів дає змогу визначити міру асоціювання чи дисоціювання їх у 

працях О.Пахльовської. Вивчення слова “душа” за словниками різного типу дало 

змогу з'ясувати, що в більшості видань це слово представляється як “внутрішній 

психічний світ людини з її настроями, переживаннями та почуттями” 

[274, с. 445; 279, с. 477]. Таке тлумачення найчастіше подають першим (а отже, 

основним. Друге місце належить такому тлумаченню: “поняття, що фіксує 

погляди на психіку і так званий внутрішній світ людини” [267, с. 103], а третє – 

“фундаментальне поняття, що виражає індивідуальну своєрідність 

внутрішнього світу людини, здатність до переживання та співпереживання” 

[259, с. 563]. Саме тому вважаємо, що основним лексикографічним значенням 

вербалізатора концепту ДУША є ‘внутрішній світ людини’, оскільки вона 

репрезентована в більшості словникових та енциклопедичних виданнях. Це 

найбільш загальне, абстрактне значення в структурі значення слова “душа”, що 

відносить аналізований концепт до певного класу – класу явищ внутрішнього 

психічного світу людини [218, с. 12].  

Близькою до поданих вище визначень є й дефініція В. Жайворонка, який 

розуміє душу як “безсмертну, нематеріальну основу в людині, що становить 

сутність її життя” [262, с. 209]. У цьому випадку виражено значення ‘основа 

людини’. Біблійна енциклопедія також розуміє “душу” як сутність життя людини, 

без якої вона не існує: “створивши першу людину Адама із землі, Бог вдихнув у 

нього дихання життя, тобто душу, сутність духовну і безсмертну” [256, с. 205]. 



167 

Серед вербалізаторів концепту є й такі, що вказують на суттєві розбіжності в 

його розумінні. Так, “Етимологічний словник української мови” подає слово 

“душа” лише із матеріальними, конкретними значеннями: 1) “начинка в 

варениках”; 2) “наділ землі на душу”; 3) “приємна людина”; 4) “сукня без рукавів 

із вирізом ззаду” [261, с. 150]. У словнику “Історія філософії” ось таке тлумачення 

душі: “в античній філософії поняття, що визначає саморухому річ, те, що є 

безпосередньою причиною самого себе й решти існуючого, залежного від нього” 

[263, с. 92]. Як бачимо з визначення, слово “душа” подають як ‘річ’. 

Усі концепти мають образний та оцінний компоненти, пов’язані зі способами 

пізнання дійсності. На відміну від поняттєвого, образний компонент не завжди 

можна осягнути в усій повноті, адже концепт народжується як образ, але, 

з’явившись у свідомості людини, піддається абстрагуванню й поступово із 

чуттєвого образу перетворюється у власне мисленнєвий [26, с. 59].  

У більшості контекстів О. Пахльовської слово “душа” дає змогу виділити 

значення ‘феномен, протиставлений тілу’: спорадична україністика продовжує 

бути аматорством, милими фольклорними спектаклями, що тішать душу і 

слух, але залишають незахищеним глибоко травмований організм культури  [153, 

с. 15]; Ми, звичайно, можемо в черговий раз надірвати душу й голос, 

розповідаючи, як нас душила імперія [153, с. 119]. Тут слух і голос ототожнені з 

тілесним (зовнішнім простором), але водночас і протиставлені душі як 

внутрішньому простору особистості, а також інтегровані в поняття ‘людина’[158, c. 253]. 

Концепт ДУША в О. Пахльовської нерідко перетинається з концептом 

ЛЮДИНА, що цілком логічно, адже майже кожне лексикографічне визначення 

тлумачить душу як феномен, що пов’язаний з людиною: Помаранчева революція 

<…> буде продовжуватися в душах людських, у пам’яті, у свідомості, в роботі 

[153, с. 285]. 

Оригінальним є бачення О. Пахльовською душі як ‘найсуттєвішої 

характеристики людини поряд зі свідомістю, розумом, пам’яттю’. Саме душа 

маркована авторкою як та психічна сутність, усередині якої і крізь призму якої 

відбуваються суттєві зміни у свідомості людей. Промовистими є випадки, коли 
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абстрактний концепт ДУША репрезентується через слово “кордон”. Зауважимо, 

що такі контекстуальні поєднання трапляються у двох статтях “Майдан – простір 

майбутнього” та “Росія – не Європа”: <…> ці дві України є, але кордон між ними 

набагато складніший, тоталітаризм, проходить заплутаною лінією по душах і 

свідомості замучених безглуздим режимом людей, ошуканих [153, с. 282]; І лінія 

цього кордону – ламка, переривиста, рухома, а відтак постійно змінна. І 

проходить вона по душах людських, крізь людську несвідомість – але також і 

людську свідомість [153, с. 375]. Вербалізатори “душа” і “кордон”, поєднуючись в 

одному контексті, реалізують прийом конкатенації – накладання семантичних 

значень одного слова на інше. Найчастіше конкатенація трапляється тоді, коли 

конкретне й абстрактне значення перехрещуються, створюючи водночас 

метафору. Кордон, що проходить по душах людських, – це метафора, що 

демонструє всю амплітуду переживань авторки та українців, про яких вона пише 

[158, c. 253].  

Отже, для О. Пахльовської душа опосередковано асоціюється з кордоном, 

межею, які зазвичай мають негативну аксіологічну спрямованість, адже 

окреслюються словами “тоталітаризм”, “переривистий” та поєднуються з 

концептом “замучені, ошукані люди”.  

Об’єктивація концепту ДУША через репрезентант “кордон” указує на 

кореляцію з релігійними уявленнями про душу як сутність життя, що має 

постійно перебувати у фокусі уваги богобоязливої людини. За християнськими 

уявленнями, стан душі – це кордон між життям і смертю, бо після смерті душа 

відокремлюється від тіла. Душа, що себе занапастила, адже забруднила ганебними 

вчинками, не зможе потрапити в Царство Боже. Людина-праведник має чисту 

душу. Необхідність тримати душу в порядку, чистоті й світлі, бо це кордон між 

добром і злом, закріплена й у народній свідомості українців і паремійно 

експлікована: “Душа міру знає”, “Душа чиста, як сонечко навесні – не пече, а 

гріє”, “Продав чортові душу” тощо [262, с. 209]. Отже, образне втілення душі як 

кордону в творах О. Пахльовської відповідає етнокультурним універсаліям 
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українців, сприяє збереженню національної специфіки мовної картини світу, що 

репродукується публіцистикою автора [158, c. 253]. 

Периферію структури концепту формують лексичні репрезентації, що 

виявляють конотативні значення: <…> вивітрять душу слов’янства і воно, 

бідне, розчиниться в “європействі” [153, с. 272]; Невже ж таки й справді можна 

було чекати, що сім десятиліть одного з двох найстрашніших у тоталітаризмі 

ХХ століття вивітриться [відчуття депресії – пояснення наше] за кілька місяців 

– не лише з інституцій, а з душ людських [153, с. 284]; <…> настільки був 

“драгоценный” Київ не лише для Солженіцина, а й для політичних опонентів, що, 

аби оволодіти ним, треба було знищити його душу [153, с. 93].  

Повтор метафори “вивітрити душу” в текстах автора свідчить про 

важливість цього концепту в мовній картині світу О. Пахльовської. Метафора 

корелює зі значенням слова “душа”, зафіксованим у словнику В. Жайворонка, 

зазначеним вище [262, с. 209]. Для О. Пахльовської “вивітрити душу” – означає 

знищити, ліквідувати те, що існує, адже без душі не житиме людина, яка втратить 

основу свого буття, не існуватиме й будь-який інший феномен, що метафорично 

наділений автором душею. 

Доречно згадати, що у творах авторки душею володіє не лише людина, як 

свідчать словникові видання, але нею наділено й неістот чи абстрактних 

феноменів – Україну, Київ, слов’янство тощо.  

Оскільки всі лексикографічні джерела тлумачать душу як сутність, що 

властива лише людині, то вербалізатори “душа України”, “душа Києва”, “душа 

слов’янства” вважаємо такими, що відрізняються від будь-яких словникових 

визначень, адже ядерні лексикографічне та психологічно реальне значення тут не 

перехрещуються [158, c. 254].  

Важливим для характеристики мовної картини світу авторки є й те, що душа 

як найсуттєвіша та найістотніша характеристика людини стає вразливою, втрачає 

захищеність в умовах політичної нестабільності, суспільного неспокою, інших 

труднощів, що так чи інакше пов’язані з владою. Слова “влада”, “політика”, 

“ідеологія” і “душа” постійно поєднуються в одному контексті: Ми, звичайно, 
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можемо в черговий раз надірвати душу й голос, розповідаючи, як нас душила 

імперія [153, с. 119]; <…> російська мова, з якої ідеологічний скальпель вийняв 

душу, стає носієм вульгаризуючих смислів [153, с. 447]; Це суспільства, в яких 

автократична влада <…> умертвляла і умертвляє всі прояви живої людської 

душі й живого людського інтелекту [153, с. 455].  

Цитати свідчать про нищівну критику авторкою влади початку 90-х років ХХ 

століття та першого десятиліття ХХІ століття, а також авторитарної політичної 

системи загалом. Вербалізатори “душа” й “влада”, які поєднані в одному контексті, 

сигналізують про те, що саме крізь душу як найвразливішу сутність людина як 

найвразливішу сутність переживає політичні й ідеологічні приниження [158, c. 254]. 

Концепт ДУША в О. Пахльовської зазвичай подано в контексті, що фіксує 

негативний аксіологічний потенціал: <…> його душа спинилася біля руїн 

Берлінського муру, рознесеного на сувеніри [153, с. 259]; ці поразки вселили в душу 

поляків генетичну депресію, відчуття приреченості Польщі, втрати окупованої 

Батьківщини [153, с. 627]. Асоціативний ряд найчастіше має негативну емотивну 

кореляцію з неприємними почуттями, стражданнями, болем, утомою, руйнацією 

тощо. Для О. Пахльовської душа – це інструмент, яким людина найбільш тонко 

сприймає навколишній світ, і водночас душа віддзеркалює проблеми цього світу. 

Концепт ДУХ є одним із центральних у концептосфері сакрального, бо 

корелює насамперед зі Святим Духом як утіленням Бога, формою Його 

триіпостасності, Трійці.  

Укорінення концепту ДУХ у сакральний дискурс пояснює характер 

маркування типових текстових репрезентацій концепту через ознаки 

досконалості. Водночас поза теологічними контекстами слово “дух” нерідко 

ототожнюють із “душею”. Більшість словників та енциклопедій тлумачать слово 

“дух” із психологічного погляду, акцентуючи на його належності до психічного 

світу людини та співвіднесеності із внутрішнім станом людини: “Психічні 

здібності, свідомість, мислення; у матеріалістичній філософії і психології – 

мислення, свідомість як особлива властивість високоорганізованої матерії, вищий 

продукт її; в ідеалістичній філософії – нематеріальне начало, яке лежить ніби в 
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основі всіх речей і явищ і є первинним щодо матерії; Внутрішній стан, моральна 

сила людини, колективу” [274, с. 442-443]; “Внутрішній стан, моральна сила 

людини; За релігійними уявленнями – добра чи зла істота, що бере участь у 

житті природи чи людини” [279, с. 476]; “За міфологічними або релігійними 

уявленнями, добра чи зла безплотна надприродна істота, що бере участь у житті 

природи і людини; душа; разом з тим дух – посередник між душею і тілом; 

свідомість душі зароджується в боротьбі духу з тілом” [262, с. 208]. 

Із наведених вище дефініцій можемо узагальнити, що домінантними є два 

ядерні значення: ‘внутрішній стан’ та ‘істота, сутність’.  

На ототожнення концепту ДУХ із концептом ДУША в народних уявленнях 

вказує В. Жайворонок. Окрім низки визначень, дух у нього ще й посередник між 

тілом (матеріальним) та душею (ідеальним, духовним) [262, с. 208].  

Енциклопедія сучасної України подає дещо подібне трактування слова 

“дух”: “філософська категорія, потенціал творчої активності – перехід від стану 

речей до стану ідей (і навпаки), що постійно здійснюється всередині людської 

діяльності” [259, с. 149].  

В Етимологічному словнику “дух” репрезентує лише матеріальні значення: 

ковальський міх; незамерзаюче місце на річці, легка земля; заповіт; духівник; вихованка 

духовного училища [261, с. 149]. Це свідчить про омонімічне переносне значення. 

У публіцистичних текстах О. Пахльовської слово “дух” часто актуалізує 

ядерні значення ‘моральна сила’ та ‘потенціал творчої активності – перехід від 

стану речей до стану ідей’: І разом із цим – дух суперництва Росії зі своїми 

сусідами, а не дух співробітництва [153, С. 593]; зловісний дух деструкції, 

нищення, зненависть до творчої конструктивної сили <…> [153, c. 469]. Дух у 

текстах авторки символізує дуалізм сакральної сфери, де постійно точиться 

боротьба між світлом (Богом) і темрявою (дияволом). Наведені репрезентанти 

вказують на імпліцитну кореляцію з негативом, активним началом, спрямованим 

на руйнування, й резонують з антагоністами сфери Божественного впливу. Дух як 

форма активності в О. Пахльовської сигналізує про негативні явища, що 

потребують боротьби, піднесення внутрішньої енергії й моральної стійкості: 
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Однак це був не лише протестний дух юності – це був також інстинкт 

самозбереження проти чудово налагодженої Машини Смерті [153, c. 473].  

Досить промовистою є семантична дифузія численних репрезентантів 

концептів ДУХ і КУЛЬТУРА : <…> видатні постаті української культури 

неминуче є “речниками духу”, “мучениками”, “титанами” та ще евентуально 

“носіями вічного вогню” тощо [153, c. 183]; Як у сфері культури, так і у сфері 

політики найсильніше прозвучав пафос деконструкції, а не дух будування [153, c. 

227]. Як і у вищезазначених прикладах, тут є дуалізм світла й темряви, що резонансно 

взаємодіє з семантичними компонентами-репрезентантами: культура – занепад.  

Слід звернути увагу й на багаторазові випадки експлікації концепту ДУХ, 

опосередкованого через дериват “духовний”. Зі сферою духовного 

О. Пахльовська пов’язує все, що стосується культури як сукупності цінних 

надбань нації та людства загалом: у результаті постійного свавільного 

відторгнення від української культури її автентичного духовного спадку <…> 

[153, c. 79]; І потрібно згадати як духовний, так і матеріальний порятунок 

скарбів українського культурного спадку, без яких сьогодні наша культура була б 

трагічно біднішою [153, c. 212]. Із наведених цитат можна узагальнити, що для 

авторки “культурне” є синонімом “духовного”, що свідчить про розуміння 

автором культури передусім як духовного спадку та про другорядність 

матеріальних здобутків у сфері культури. 

 У лінгвокогнітивному осмисленні О. Пахльовської культура завжди 

виступає тим феноменом, що ліквідує кордони та об’єднує людей в єдину націю, а 

пріоритетом у процесі такої інтеграції стає саме духовна її складова, тобто 

культура: Єдине, що стирає дистанції – географічні, часові, духовні [153, c. 135]; 

є духовним амбасадором народу [153, c. 16].  

Таке семантичне зрощення дух – культура корелює з філософським 

осмисленням концепту ДУХ як потенціалу, що характеризує самоздійснення 

суб’єкта, його здатність відтворювати себе в предметному світі (зокрема, 

культури) та розпредмечувати цей світ через творчу особистість. Філософські 

енциклопедичні видання також наголошують на безконечності духу, тобто 
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здатності до трансценденції, виходу з себе у все вищі ціннісні сфери, до перетину 

усіх кордонів [153, c. 177].  

Сучасний стан духовного життя суспільства експлікується в метафорі 

бездуховність – коротке замикання: <…> призвела до короткого замикання в 

духовному житті суспільства, насамперед у моральній його сфері та в 

невралгічній сфері громадянської свідомості [153, c. 215]; а з часом і взагалі не 

виключене її [культури – пояснення наше] інерційне замикання в межах 

локальних тем і проблем [153, c. 98]. Авторка прагне вказати на ті проблеми, що 

існують в українській культурі та, зокрема, в її духовному вимірі. Саме тому 

серед репрезентантів концепту ДУХ є ті, що пов’язані із масштабним культурним 

занепадом та деградацією. Авторська метафора “духовний Чорнобиль” символізує 

культурну смерть, винищення матеріального й духовного культурного спадку 

нації: <…> висвітлив реальний стан нашої культури й науки після 

багатостолітнього духовного Чорнобиля, планомірного культурного та 

національного геноциду [153, c. 60]. Дуалізм духу й бездуховності (Чорнобиль – 

невидима смерть) досягає свого вивершення й фіксує фреймову рамку 

розгортання в концептосфері. Йдучи за логікою сакрального концепту, 

О.Пахльовська експансивно використовує прийом контрастивної палітри, 

властивий структурі практично будь-якого релігійного тексту, і використовує 

позитивні аспекти емотивної кореляції зі страхом з метою корекції системи 

морально-етичних цінностей і в такий спосіб чинить тиск на сприйняття читачів 

[91, с. 193-205] .  

Отже, семантичні компоненти вербалізатора концепту ДУХ, уведені 

О. Пахльовською в соціальні контексти, указують на кореляцію з сакральними, 

етноспецифічними, культурологічними, філософськими тлумаченнями й 

імпліцитно об'єктивують ідею соціальної й особистісної відповідальності за рух 

або у сферу божественного впливу і, відповідно, національної сили й добра, або у 

сферу темряви і, відповідно, утрати себе як народу. Ці текстові репрезентанти 

концепту ДУХ уводяться в публіцистичний текст з метою впливати на морально-

етичні цінності українців і формують вектор національного руху в період 
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потужних глобалізаційних та інтеграційних процесів. Цим визначається важливе 

місце концепту в авторському тексті.  

Концепти ДУША і ДУХ належать до тих, що забезпечують зв'язок між 

окремою людиною й ментальністю нації. Аналіз виявив, що текстові 

репрезентанти концептів об’єктивують етнокультурні уявлення українців про 

душу як ‘сакральний локус’, стан якого визначає не тільки прижиттєву долю 

людини, а й сценарій існування нетлінної сутності після смерті, і дух як ‘рушійну 

силу вдосконалення’ окремої людини, рідної землі і світу в цілому. Водночас 

частотне вживання цих концептів і об’єктивація їхньої семантики в численних 

експлікантах імпліцитно вказує на пріоритетність морально-етичних категорій в 

мовній картині світу самої О. Пахльовської.  

Апеляція до сакральних концептів ДУША та ДУХ і авторське осмислення їх 

свідчать про небайдужість письменниці до проблем духовного життя, патріотизм, 

прагнення прислужитися кращому майбутньому України. 

 

2.4. Соціолінгвістичні виміри концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Для здійснення комплексного дослідження концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та її всебічного аналізу ми вивели ті маркери 

ідентичності, які визначають у працях філософи, культурологи, лінгвісти, та 

порівняли ці маркери із оцінкою їх сучасних українців. З метою визначення 

важливості маркерів в аксіологічній площині ми провели соціолінгвістичне 

Інтернет-опитування (за розробленою нами Google-формою) та зіставили бачення 

маркерів національної ідентичності О. Пахльовською в її публіцистичних творах 

та у поглядах українських громадян.  

Такий соціолінгвістичний аспект дослідження національної ідентичності 

доповнює концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ та уможливлює 

формування моделі маркерів ідентичності нації, що особливо важливо для 

України на сучасному етапі розвитку.  
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Отже, нами було проведене анонімне соціолінгвістичне Інтернет-

опитування, у якому ми запропонували респондентам оцінити різні критерії 

національної ідентичності за шкалою від 0 до 5 балів залежно від того, яку роль, 

на їхню думку, ці критерії відіграють у формуванні нації. Серед маркерів 

ідентичності були такі: 1) людські переконання (члени нації визнають один 

одного як співвітчизників); 2) спільне історичне минуле; 3) спільні дії (рішення, 

досягнення результатів); 4) постійне проживання в одній країні; 5) спільна мова; 

6) спільна релігія; 7) спільна економіка. Ці маркери ми вивели, спираючись на 

працю Д. Міллера, згадану в підрозділі 2.1. Однак Д. Міллер виділяє лише п’ять 

критеріїв ідентичності, останній з яких – “спільні характеристики”, які 

об’єднуються поняттям “національного характеру” і які Д. Міллер називає 

“загальнонародною культурою” [257, с. 366]. Ми ж пропонуємо виокремити певні 

складники цього критерію та запропонувати їх для оцінювання респондентами, 

зокрема, як критерій спільної мови, спільної релігії та спільної економіки. 

Було опитано 271 респондент віком від 14 до 80 років чоловічої (22%) та 

жіночої (78%) статей. Найбільша категорія опитаних – студенти віком до 25 років 

(153 особи – 56, 5%), однак є також категорія осіб 26 – 40 років (61 особа – 

22, 5%) та 57 осіб, що становить 21%, старше 41 року. Слід зазначити, що саме 

найбільша підгрупа опитаних – це люди віком до 25 років, які будуть 

розбудовувати нашу державу найближчим часом. Саме це особливо важливо для 

дослідження національної ідентичності. До того ж, світогляд їх значно 

відрізняється від світогляду старших за віком українців, адже це покоління 

виросло в незалежній Україні, не відчувши на собі авторитарного режиму та 

радянського ладу життя. З них 198 осіб (73%) мають вищу чи неповну вищу 

освіту, решта здобули чи здобувають середню освіту. Тому це опитування 

ґрунтується не на відповідях пересічних респондентів, а передусім на 

світоглядних переконаннях освіченої молоді, адже й О. Пахльовська свої тексти 

спрямовує на ерудованого читача.  

За територіальним критерієм респонденти представляють м. Київ та 

Київську область, Львівську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, 
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Житомирську, Чернігівську, Вінницьку, Кіровоградську, Запорізьку, Луганську, 

Донецьку, Дніпропетровську (Січеславську), Одеську, Полтавську, Черкаську, 

Чернігівську, Хмельницьку, Тернопільську області, АР Крим, а також серед 

опитаних є троє осіб, що народилися або мешкають поза межами України, але 

вважають себе українцями (Узбекистан та Росія). Більшість представників – це 

жителі м. Києва та Київської області, адже саме в столиці України зароджуються 

нові ідеї, беруть витоки усі культурні та соціально-політичні тенденції. 

Українська є рідною мовою для 88,5% опитаних (241 осіб), 10,3% 

респондентів вважають рідною російську (28 осіб, з яких семеро – водночас і 

українську, і російську мови), по одному респонденту визначили рідною 

англійську та азербайджанську мови. У повсякденному житті українською 

спілкуються 238 опитаних (87,8%), 29 (10,7%) – виключно російською, а 43 (15, 

8%) – і російською, і українською. Є також по одній особі, які розмовляють 

італійською, азербайджанською та англійською мовами відповідно. Результати 

опитування репрезентовані в Додатку Ж. 

Опис аксіологічних характеристик перерахованих маркерів подаватимемо в 

порядку від найвищих оцінок до нижчих.  

1. Опитування показало, що найвищі оцінки отримав саме мовний 

критерій (спільна мова) визначення ідентичності. Більше половини (52,8%) усіх 

опитаних українців оцінюють мову як визначальний чинник, адже виставляють 

найвищий бал цьому критерію. П’ята частина (24,7%) респондентів оцінили мову 

чотирма балами, що свідчить про їхню, хоч і неповну, але переконаність у баченні 

мови маркером національного самовизначення (див. рис. 1, Додаток Ж). 

П’ятеро респондентів (1,8%) вважають, що мова має мінімальну роль (один 

бал) у конструюванні нації, а четверо (1,5%) взагалі не надають їй жодного 

значення. Їхні відповіді ми проаналізували детальніше і з’ясували, що восьмеро з 

них – російськомовні мешканці Луганська, Волновахи, Києва, одна жінка – 

уродженка Росії (м. Перм). Для одного з респондентів рідна мова – англійська. 

Припускаємо, що вплив на таку оцінку мовного критерію має саме територіальна 

належність респондентів, а також факт обрання рідною мовою російську чи 
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англійську. На початку розділу ми проаналізували погляди представників 

титульних та не титульних націй на національну ідентичність і з’ясували, що 

мовний критерій є визначальним для титульних націй. Натомість, країни з 

нетитульними націями рідко вважають мову першочерговим критерієм. Особливо 

неочікуваним був такий факт: усі респонденти, які оцінюють мову балами нуль та 

один, ставлять аналогічний бал і релігійному критерію, тобто не вважають її 

чинником ідентичності, як і мову, про що детальніше йтиметься нижче. 

Два бали виставили 4,4% людей. Більшість з них не мають вищої освіти 

(школярі 14–16 років). Цікавим виявилося те, що ці респонденти рідною мовою 

вважають саме українську (див. рис. 1, Додаток Ж). Незважаючи на кілька 

негативних оцінок, більше половини позитивних відгуків дають змогу вважати, 

що мова однозначно є визначальним чинником національної ідентичності та 

навіть основою формування нації. Доречно згадати, що жоден інший критерій не 

був оцінений найвищим балом такою кількістю людей (52, 8%), що є надзвичайно 

промовистим фактом, адже вкотре підтверджує, що мова є об’єднавчим чинником 

нації. Цікаво, що за результатами опитування, репрезентованого в збірнику 

“Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики” 2006 року, 41% опитаних 

вважали, що українську мову слід вивчати для того, щоб відчувати національну 

ідентичність. На кілька відсотків більше респондентів пояснили мету досконалого 

володіння українською мовою по-іншому: щоб бути по-європейськи освіченою, 

культурною людиною [213, c. 50]. 

Звернувшися до дослідження Pew Research Center, помічаємо, що 

європейські респонденти також надають особливого значення мові як атрибуту 

формування нації. Більшість з них вказують, що для того, аби вважатися 

справжнім представником нації, потрібно розмовляти мовою тієї нації. 

Найсильніше зв’язок між мовою та ідентичністю у європейських країнах відчуває 

старше покоління. Для прикладу, у Швеції вміння говорити офіційною мовою є 

суттєво важливішим для людей у віці від 50 років, аніж для покоління 18–34 

років, відсоткова різниця становить 23% [255]. 
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Наше опитування показало, що практично всі респонденти оцінюють роль 

мови як чинника формування нації найвищим балом, і лише невелика частина 

молодого покоління надає мові меншої вартості.  

2. Кількісно подібною є оцінка спільних дій (рішення, досягнення 

результатів) у формуванні національної ідентичності (див. рис. 2, Додаток Ж). 

Майже половина (48,7%) опитаних виставили цьому критерію п’ять  балів, 22,1% 

– чотири бали. Якщо поєднати відсотковий склад реципієнтів, які оцінили цей 

чинник високими балами (чотири і п’ять), то отримаємо вражаючу цифру – 

більше 50 %. Четверта частина опитаних (19,9%) оцінили цей критерій трьома 

балами. Усього троє респондентів (1,1%) вважають, що цей критерій не має 

жодного значення в контексті національної ідентичності, оцінивши його нулем, а 

п’ятеро оцінюють усього одним балом (1, 8%). Аналіз анкетних даних цих 

респондентів не дав чіткого пояснення, оскільки серед них є і російськомовні, і 

українськомовні українці абсолютно різного віку та місця проживання. Лише одна 

особа (жінка 26 років), яка мешкає в Лондоні, але народилася в м. Рівному, 

спілкується в побуті англійською мовою. Можливо, тривале проживання в іншій 

країні позначилося на її поглядах з приводу чинника спільних дій у визначенні 

ідентичності нації. 

У соціології цей критерій є одним із важливих, оскільки дієва ідентичність – 

це та, що прагматично спрямована на досягнення мети соціального визнання, що 

й підтверджує наше опитування.  

3. Серед опитаних 38,4% найвище оцінили людські переконання (члени 

нації визнають один одного як співвітчизників) як визначальний критерій у 

формуванні нації (див. рис. 3, Додаток Ж). Це свідчить про такі переконання 

респондентів: для того, щоб мати сформовану національну ідентичність, члени 

нації повинні визнавати один одного як співвітчизників. Більш, ніж чверть 

опитаних (26,2%) респондентів також надають вагомості цьому критерію, 

оцінивши його чотирма балами. Трохи менше чверті (24%) дають середню оцінку. 

Лише 3,3% осіб визнали, що, на їхню думку, цей критерій не заслуговує на увагу, 

оскільки відзначають його найменшим балом, а одна особа (російськомовна 
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жителька Черкаської області) визначила цей критерій зовсім неважливим, 

оцінивши нулем (див. рис. 3, Додаток Ж). 

4. Оцінка спільного історичного минулого як маркера ідентичності досить 

неоднозначна, адже майже рівна кількість респондентів оцінили цю рису чотирма 

(31,7%) та п’ятьма (36,9%) балами, що в сумі дає досить високий бал. До того ж, 

спостереження за віком респондента не дають можливості пояснити такі 

результати. П’ятеро осіб (1,8%) оцінили історичний чинник мінімальним балом, 

не надаючи йому жодного значення. Серед них – четверо російськомовних 

мешканців Києва, Харкова, Черкаської області та Луганська. До речі, мешканку 

Черкащини згадуємо уже вдруге, адже вона оцінила шість факторів нулем, 

виокремивши мову, як єдиний, на її погляд, чинник ідентичності, хоча, як вже 

згадувалося, жінка спілкується в побуті виключно російською мовою. 

 Однак достатньо високий рівень оцінки спільного історичного минулого 

дає змогу стверджувати, що для більшості опитаних спільність обов’язків та 

уявлень про спільне майбутнє є передумовою формування національної 

ідентичності (див. рис. 4, Додаток Ж). Зауважимо, що Л. Герасименко вважає 

історичну пам’ять стрижнем, на якому тримається і мова, і культура, і духовність, 

і, врешті, національна свідомість – ті фундаментальні цінності, які консолідують 

народ. Отже, історична пам’ять у широкому розумінні – це своєрідний пантеон 

національної ідентичності” [41, с. 120].  

5. Критерій спільної економіки, порівняно з іншими, також здобув високу 

оцінку серед більшості респондентів: близько 51% українців надають йому 

важливого значення, оцінюючи найвищими балами – чотири й п’ять. Однак 26,2% 

респондентів оцінили трьома балами, а п’ята частина (22 %) дала цьому критерію 

негативні оцінки – два й менше балів (див. рис. 5, Додаток Ж). Таким чином, цей 

чинник є досить суперечливим, адже кількісні показники тих, хто вважає цей 

критерій дуже важливим і тих, хто оцінюють його посередньо практично 

збігаються. Це свідчить про своєрідну невпевненість суспільства у своєму 

економічному становищі. Економічна ідентичність породжена, зазвичай, мірою 

оцінки громадянином свого матеріального становища, задоволення ним, а також 
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усвідомленням своєї тотожності із певною соціально-економічною групою. 

Припускаємо, що низький рейтинг України за індексом людського розвитку (84 

місце України з-поміж інших країн світу), величезна кількість населення, що 

перебувають за межею бідності (близько 60%), а також відносно невелика 

кількість людей-представників середнього класу пояснюють середню оцінку 

українцями цього критерію, адже більшість респондентів, що вважають себе 

українцями, не ідентифікують себе з іншими представниками нації за цим 

фактором. 

6. Наступний критерій, який, до речі, А. Сміт вважає провідним – постійне 

проживання в одній країні. Однак, майже третина опитаних не вважають його 

таким, що безумовно формує національну ідентичність. 30,6% оцінили цей 

фактор трьома балами, решта думок респондентів кардинально різні: 8, 5 % осіб 

оцінюють його всього одним балом, а близько 20 % опитаних – п’ятьма, що 

свідчить про неоднозначність та сумнів представників нації у важливості цього 

критерію. Майже така ж кількість (23,2 %) оцінили територіальний критерій 

балом чотири, що теж є досить високою оцінкою. Натомість 14 осіб (5,2%) 

визнали, що не сприймають цей чинник важливим у формуванні ідентичності 

(див. рис. 6, Додаток Ж).  

Цікаво, що в межах крос-національного опитування, проведеного Pew 

Research Center у 14 країнах 2016 року, респондентам запропонували оцінити 

схожий територіальний критерій – “місце народження особи”. Усупереч риториці, 

люди, як правило, надають порівняно невелику вагу цьому чиннику. Лише 33% 

європейців вважають, що для того, щоб вважати себе представником певної нації, 

дуже важливо народитися в цій країні. До того ж, переважно представники 

старшого населення відзначають цей чинник з-поміж важливих, а молодші 

європейці не надають йому жодного значення [255]. Отож, ставлення українців до 

цього чинника фактично збігається з тим, що репрезентують інші європейці: 

національна ідентичність мінімально співвідноситься з територіальним фактором. 

7. Думки суттєво розійшлися стосовно єдиної релігії як об’єднавчого 

чинника, адже всього лиш 16,2% опитаних надають їй вагомого значення і 
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оцінюють п’ятьма балами. По 22,1% та 23,2 % респондентів відзначили релігію 

трьома та чотирма балами, близько 16 % – двома балами. Більше 10% українців 

узагалі не надають релігії жодного значення у формуванні національної 

ідентичності, виставивши цьому критерію нуль балів (див. рис. 7, Додаток Ж). 

Спостереження за віком опитаних українців ситуації не пояснює, оскільки оцінка 

релігійного чинника була кардинально різною в представників однієї вікової 

категорії. Для прикладу, відповіді респондентів, вік яких за 40 років, розділилися 

навпіл: одна половина оцінила релігію одним балом, а інша – чотирма чи п’ятьма. 

Отож, спільність релігії, за результатами проведеного опитування, відіграє 

мінімальну роль у становленні національної ідентичності.  

Згідно з дослідженнями TNS MMI, близько 56 % українців (станом на 2016 

рік) вважають себе вірянами, що на 3% більше, аніж 4 роки тому. Найвищий 

відсоток вірян у західних областях України. У всіх регіонах частка православних, 

які належать до парафіян Київського Патріархату, значно вища, ніж тих, хто 

належить до Московського [143]. Однак оцінка важливості релігії у формуванні 

ідентичності та регіональний чинник не є взаємозалежними. Громадяни зі Львова, 

які за дослідженням TNS MMI є найбільш віруючими, оцінюють релігію як 

чинник ідентичності всього лиш нулем, тоді як більшість киян – трьома-чотирма 

балами. Іноземне дослідження, проведене Pew Research Center серед європейців, 

також не дає однозначної відповіді на це питання. Мешканці різних європейських 

держав дали контрастні оцінки релігійному чиннику як маркеру ідентичності: у 

Греції, для прикладу, 54% респондентів вважають, що лише християни можуть 

бути справжніми греками, а ось у Швеції та Іспанії 57% мислять абсолютно 

протилежно, не надаючи релігії такого вирішального значення. Pew Research 

Center також зазначає, що віковий фактор тут грає роль: старше покоління більш 

схильне вбачати зв’язок між релігійністю та національною ідентичністю [137; 

250]. 

Проведене опитування дозволяє нам, йдучи за А. Смітом, створити власну 

схему маркерів національної ідентичності в спадній послідовності – від 

найважливішого до найменш важливого, беручи за основу найвищий бал – п’ять. 
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1. Спільна мова. 

2. Спільні дії (рішення, досягнення результатів). 

3. Людські переконання: члени нації визнають один одного як 

співвітчизників.  

4. Спільне історичне минуле. 

5. Спільна економіка. 

6. Постійне проживання в одній країні. 

7. Спільна релігія.  

Варто звернути особливу увагу на те, що проблема ідентичності сьогодні 

тісно пов’язана із процесами глобалізації, зокрема активний пошук власної 

ідентичності є побічним ефектом розгортання процесу глобалізації, який є 

водночас і об’єднавчим, і диференційним чинником. Явище глобалізації породило 

і універсалізацію, що є характерним, зокрема, і для України. 

Р. Демчук зауважила, що ідентичність “впорядковує внутрішній світ 

людини, перетворює хаос на лад, вносячи у нього сенс <…> При конституюванні 

національної ідентичності когнітивний компонент так само стає провідним разом 

із афектним – оцінкою значущості від перебування у даній спільноті” [56]. 

Безумовно, вагомим для кожної людини є належність до країни, яку у світі 

поважають. Р. Демчук пише, що основним критерієм національної ідентичності є 

здатність усвідомлювати себе українцем. Дослідниця зауважила, що багато 

російськомовних українців також мають розвинену національну свідомість і 

відстоюють інтереси України. Зрештою, вона вважає, що національна 

ідентичність – це соціокультурна ідентичність, яка об’єднує людей не лише 

діахронно, але й синхронно, зумовлена не лише традицією, а й виступає 

інновацією. 

Отже, проведене опитування дозволяє зробити висновок, що мова, людські 

переконання та спільне історичне минуле відіграють інтегральну роль у 

формуванні національного світогляду та національної ідентичності. Нація, яка не 

має своєї мови, не має також і своєї духовної самостійності, а тому цілком 

справедливо говорити про мову як про націєтворчий фактор. Мова духовно 
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обрамлює націю, оберігаючи її від асиміляції, тому ми вважаємо цей фактор 

визначальним у формуванні мовної особистості та ключовим у творенні 

національної ідентичності. Критерії людських переконань та спільного 

історичного минулого тісно пов’язані із поняттям національної пам’яті, яка є 

основою самоідентифікації та об’єднання людей в єдину націю. Найменш суттєву 

роль для формування ідентичності відіграють економічний, територіальний та 

релігійний критерії, оскільки переважна більшість респондентів не вбачають 

зв’язку між цими критеріями та нацією загалом. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Проаналізувавши погляди дослідників на формування національної 

ідентичності у титульних та не титульних націях, ми дійшли висновку, що з-

поміж таких критеріїв ідентичності, як історія, спільна територія, культура, 

спільні дії й переконання, пріоритетність мови (як ознаки загальнонародної 

культури) у становленні нації визнають дослідники титульних націй, тобто 

більшість європейських філософів, істориків, культурологів (С. Барбур, Й. Гердер 

Й.Фіхте та ін.), а також українські вчені (Ю. Дзерович, Т. Жалко, І. Огієнко, 

С. Рудницький, Ю. Шевельов, Г. Півторак, І. Фаріон та ін.). Проте інші 

дослідники, зокрема Дж. Джозеф, який досліджував канадську та американську 

специфіку, стверджував, що мова ніколи не була провідною ознакою нації, 

оскільки різниця між мовами виникла лише внаслідок побічного історичного 

результату. Більше того, він уважав, що зникнення національних мов – це 

закономірний етап глобалізаційного процесу. Однак ми поділяємо першу думку і 

вважаємо, що в Україні, що має етнічну більшість, або титульну націю, а саме 

українців, мова традиційно позиціонується як найвагоміший маркер культурної 

ідентифікації етносу. Варто наголосити, що комунікативна здатність мови 

забезпечує життєздатність феномену національної свідомості, зокрема й мовної, в 

багатоголоссі культур і діалозі цивілізацій. 

О. Пахльовська належить до тих дослідників, які визнають пріоритетність 

мови в парадигмі маркерів національної ідентичності. Свою позицію вона 

репрезентує як у прямих висловлюваннях, так і в різноманітних семантичних 

нашаруваннях, властивих її образним об’єктиваціям. Нових семантичних вимірів 

й атрибутивних характеристик набуває не тільки власне концепт 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, але й практично всі його вербалізатори. Опанування ресурсу 

національної мови О. Пахльовською кваліфікується як умова комунікативної 

достатності етносу, світоглядно-ментальна орієнтація особистості.  

Для О.Пахльовської мова – це націєтворчий фактор. О. Пахльовська в 

публіцистичних текстах представляє поняття національної ідентичності доволі 

містким, розбудовує його семантичне поле шляхом інтеграційного об’єднання у 
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вербальних експлікаціях і культурної, і мовної, і політичної ідентичностей. Разом 

із тим, письменниця в цьому полі об’єктивує й значення “європейськість”.  

Окрім того, національна мова є визначальним чинником у формуванні 

повноцінної мовної особистості, яка й формує націю. У підходах О.Пахльовської, 

обстоюється думка про те, що українська мова, її носії, комунікативна здатність 

населення, український інформаційний простір загалом на сучасному етапі є 

недостатньо усвідомлюваними об’єктами впливу регулятивів мовної політики. 

Тому авторські інтенції доволі часто виявляються в критичних інтонаціях, 

звернених не тільки до політиків, але й простих українців. Історичну перспективу 

розвитку нації О.Пахльовська вбачає в оновленні насамперед світогляду людей. 

Аналіз концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ в публіцистиці 

О. Пахльовської дав змогу з’ясувати, що семантосфера концепту розбудовується 

як комплекс значень, який репрезентується вербальними експлікаторами 

ідентичності мовної, культурної, європейської та особистісної. Зокрема, серед 

ядерних значень можемо назвати Україну, Європу, Захід, культуру, історію, мову 

та суспільство. Приядерна та периферійна зони включають значення свободи, 

нації, захисту, політики, релігії, території, досвіду тощо. До того ж, 

найвагомішими маркерами для О. Пахльовської націосвідомої особистості є саме 

мова й культура, тому що ці два феномени дають змогу індивіду ототожнити себе 

з певною групою, а нації – визначити свою позицію в поліетнічній 

міжнаціональній взаємодії. Осмислення аспектології етнічної ідентичності як 

самостійного сегменту семантичного поля національної ідентичності відбувається 

в контексті особистісного громадянського вибору та жорсткої ієрархії свідомих 

інвектив.  

На її переконання, лише нації з чітко сформованою національною 

ідентичністю отримують доступ до європейського культурного коду й стають 

рівноправними учасниками європейського інформаційного простору.  

Унесок публіцистики О. Пахльовської в процес динамічного оновлення 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ є доволі вагомим. Він 

маркується різноаспектним лінгвістичним опрацюванням світоглядної установки 
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на асоціювання з досвідом інших європейських країн, корелює з універсальними 

тенденціями розвитку європейського культурного простору.  

Концепт УКРАЇНА постає домінантою концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ у творах О. Пахльовської, ключове слово якого актуалізує, 

зокрема, значення ‘живої сутності’, ‘європейської країни’, а також 

‘роздоріжжя’ в контексті цивілізаційного вибору між Росією та Європою. 

Значення ‘нація’ також є ключовим складником цього концепту, адже авторка 

часто апелює до різних пріоритетних критеріїв національної ідентичності, таких 

як самореалізація, гідність, самоусвідомлення, розвиток. Цей концепт тісно 

переплітається із іншим ядерним концептом ЄВРОПА. 

Вербалізатор Україна в номінативному полі концепту ЄВРОПА традиційно 

знаходиться у центральній частині у текстових репрезентаціях О.Пахльовської. 

Водночас Європа в публіцистичному дискурсі О. Пахльовської постає як об'єкт 

прагнення, як сфера бажаного, а не дійсного. Саме тому, в концептуальній 

парадигмі ЄВРОПА–УКРАЇНА через вербалізатори актуалізується значення 

‘дорога’ чи ‘шлях’, що тісно пов'язане з проаналізованими значеннями ‘вектор’ 

та ‘флюгер’. Іншими частотними значеннями є ‘свобода’, ‘роздоріжжя’, 

‘порятунок’, ‘резервація’, ‘інтеграція’ та ‘свій’.  

Метафоричне осмислення України в межах семантичного поля концепту 

ЄВРОПА породжує значення ‘мутант’, ‘чорна діра’, що мають негативну 

конотацію, іронію та певною мірою втілюють скептицизм відносно входження 

України до європейського простору. Однак О. Пахльовська у публіцистичних 

творах часто вербалізує значення руху (‘наближення’, ‘віддалення’, ‘шлях’ 

тощо), що не залишає Україну без вибору, адже рух породжує асоціації зі 

змінами, що, можливо, наблизять Україну до правильного вибору.  

МОВА як ще одна домінанта концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ репрезентована в контексті проблеми індивідуального вибору та 

реалізує значення ‘ідентифікатор’ у cлові “мова”, яке вербалізує цей концепт. На 

думку авторки, мова є провідним атрибутом для характеристики основних ознак 

людини. Окрім того, МОВА постає ‘чинником розвитку’ поруч із культурою, 
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оскільки саме в контексті культури О. Пахльовська розглядає мову та вказує на її 

здатність бути ‘транслятором культури’, адже таке значення також актуалізує 

слово “мова”. Саме через мову, на погляд письменниці, нація транслює традиції 

та цінності, засвоює та сприймає культурні знання. 

Ядерними концептами в публіцистичній творчості авторки постають також 

концепти ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА й СУСПІЛЬСТВО, які є, безумовно, важливими 

для формування концептосфери ідентичності кожної нації. Концепт ПАМ’ЯТЬ 

постає, передусім, у контексті історичної, національної пам’яті, і в його 

ключовому слові виділяємо значення ‘засіб встановлення неперервності 

історії’, ‘об’єкт відчуження’, а також ‘феномен бажаного, а не дійсного’. Цей 

концепт нерозривно поєднаний з концептом КУЛЬТУРА, що утворює єдину 

глобальну систему, в якій крах однієї з ланок неминуче веде до руйнування усієї 

системи. Вербалізатар концепту КУЛЬТУРА містить авторські значення ‘рух’, 

‘репрезентативна риса державності’, ‘резервація’, ‘протистояння’, що 

свідчить про сприйняття авторкою культури як динамічної системи духовних 

цінностей, тобто такої, яка має спроможність розвиватися, а також про стан її 

замкнутості, законсервованості, зокрема, відносно європейського світу. Окрім 

того, у складі вербалізаторів концептів КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО чітко 

простежуємо значення ‘жива сутність’, до того ж досить часто йдеться про 

нездоровий організм з патологіями та каліцтвами, про які О. Пахльовська пише 

досить критично. Окрім ‘живої сутності’ ключове слово концепту вербалізує й 

інші значення, зокрема ‘нація’, ‘територія’, ‘політика’, ‘часовий період’, 

шляхом використання яких часто актуалізується саркастична функція тексту. 

Особливу увагу в аналізі складників культурної парадигми буття українців 

О. Пахльовська приділяє релігійним почуванням. Концепти ДУША та ДУХ у 

публіцистиці О. Пахльовської детермінуються насамперед екстралінгвальними 

контекстами, але водночас належать до тих, що забезпечують зв’язок між 

окремою людиною й ментальністю нації.  

Аналіз виявив, що текстові репрезентанти концептів об’єктивують 

етнокультурні уявлення українців про душу як сакральний локус, стан якого 
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визначає не тільки прижиттєву долю людини, а й сценарій існування нетлінної 

сутності після смерті, і дух як рушійну силу вдосконалення окремої людини, 

рідної землі й світу в цілому. Водночас частотне вживання ключових слів цих 

концептів і об’єктивація їхньої семантики в численних текстових експлікаціях 

указує на пріоритетність морально-етичних категорій в мовній картині світу самої 

О.Пахльовської.  

Апеляція до сакральних концептів ДУША та ДУХ та їх авторське 

осмислення свідчать про небайдужість письменниці до проблем духовного життя, 

патріотизм, прагнення прислужитися кращому європейському майбутньому 

України. 

Слова номінативного поля концепту БОГ актуалізують значення 

‘російський світ’, ‘Вища сила та предмет поклоніння’, ‘захисник’, ‘хранитель 

Слова’, а також іронічні значення, що вказують на сферу Господнього впливу, 

яку О. Пахльовська називає “богообраною країною”. Концепт ЦЕРКВА вміщує у 

семантичне поле ключового слова-вербалізатора концепту значення ‘держава’ і 

‘релігія’. За конфесійною та державницькою належністю концепт ЦЕРКВА в 

публіцистиці О. Пахльовської експлікується у різних конотаціях і є полісемним. 

“Церква українська” містить значення ‘пригноблений’, в той час як “церква 

російська” має маркований негативом експресивний складник – значення 

‘гнобитель’. Загалом, концепт БОГ, як і суміжний з ним концепт ЦЕРКВА, не 

займає ядерної позиції у концептосфері національної ідентичності, натомість 

знаходиться на периферії. 

Посилення морально-етичних цінностей у духовній парадигмі українців, 

що, на думку О. Пахльовської, відбувається, зокрема, й через ревізію релігійних 

смислів, об’єктивну кваліфікацію їх різноманітних соціальних та політичних 

конотацій, здатні полегшити процеси культурної євроінтеграції українців.  

Інтерпретаційні сценарії концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у 

публіцистиці О. Пахльовської початку ХХІ століття мають переважно драматичну 

конотацію. Це зумовлює посилення критичної інтенції в її публіцистиці 

частотним використанням негативно конотованих вербалізаторів концепту. 
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Дослідивши основні атрибутивні ознаки національної ідентичності у творах 

О. Пахльовської та на матеріалі праць соціологів, політологів, культурологів, 

постала потреба провести соціолінгвістичне опитування, яке допомогло 

зрозуміти, які чинники є пріоритетними для представників української нації. З-

поміж таких критеріїв, як людські переконання, спільне історичне минуле, спільні 

дії, постійне проживання в одній країні, єдина релігія, спільна економіка та 

мовний критерій, саме мова, спільні дії та людські переконання були оцінені 

респондентами найвище. Більше 52% респондентів виставили максимальний бал 

мовному критерію, що свідчить про мову як беззаперечний чинник ідентичності 

нації. Цей висновок релевантний з тим, якого дійшли вчені, які займалися 

вивченням ідентичності у спільнотах з етнічною більшістю. Критерії людських 

переконань та спільного історичного минулого тісно пов’язані із поняттям 

національної пам’яті, яка є основою самоідентифікації та об’єднання людей в 

єдину націю. Постійне проживання в одній країні та релігія займають останні 

позиції в переліку маркерів ідентичності, і це свідчить про їхню несуттєву роль 

для представників української нації. 

У цьому розділі використано матеріали авторських розвідок [158, 159, 160, 

162, 164, 165, 167]. 

  



190 

РОЗДІЛ 3. ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕКСТОВИХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ КОНЦЕПТУ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 

 Праналізувавши специфіку вербальної репрезентації концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ за публіцистичними текстами 

О. Пахльовської й з’ясувавши її основні складники, ми вважали за необхідне 

простежити, яким чином авторка впливає на реципієнта задля трансляції своїх 

основних ідей, поглядів, спостережень. Адже  якщо правильно використовувати 

всі елементи організації тексту та сучасні технології впливу, можна формувати 

думку суспільства, що є досить важливим в подальшій розбудові української 

національної ідентичності. 

 

3.1. Семантичний резонанс як основний прийом текстової об’єктивації 

авторської концептології НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Автори публіцистичних текстів використовують низку прийомів, за 

допомогою яких виникають ефекти, настанови до дій, пов’язані з підсвідомим 

рівнем реципієнтів. Для нас важливо простежити, яким чином концептосфера 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовської резонує у свідомості 

адресатів. 

 Одним із таких ефектів є семантичний резонанс, детальніше 

проаналізований нижче. 

Впливова дія резонансних явищ у різних середовищах відома здавна. 

Водночас типологія резонансних ефектів і прийоми їх формування в текстовому 

дискурсі – новий об’єкт наукового дослідження. Лінгвістичне вивчення їх було 

актуалізоване практикою нейролінгвістичного програмування, політичної 

пропаганди, реклами, дидактичними потребами тощо. Переосмислення взаємодії 

емоційних та раціональних складників у свідомості людини, необхідність у 

прагматичному формуванні семантичної чи емоційної домінант інформаційного 

сприйняття залежно від специфіки вирішуваних комунікативних завдань, 
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посприяли вивченню явища резонансу в контексті теорії та практики вербального 

впливу, зокрема й вербально-сугестивного [163, c. 4].  

До різних аспектів психолінгвістичних впливів, сугестії й семантичного 

резонансу щодо їхньої комунікативної специфіки неодноразово апелювали 

зарубіжні вчені (Д. Майелл, К. Оутлі) та українські дослідники О. Воробйова, 

О. Климентова, М. Скаб, Н. Слухай, О. Снитко, російський психолінгвіст 

В. Белянін та інші. 

Дослідниця вербального впливу О. Климентова розмежовує такі функції 

сугестії: фіксацію, кодифікацію, трансляцію, акумуляцію та трансформацію 

актуальних смислів. Кожна з них об’єктивується завдяки різним каналам 

сприйняття: візуальному, аудіальному, кінестетичному тощо [90;  92,  с. 109]. 

Інформація, що просувається з урахуванням специфіки її репрезентації кількома 

каналами, є валіднішою порівняно з іншими стимулами. У такий спосіб посутньо 

формуються семантичні асоціати. З одного боку, ці резонанси вмотивовуються 

специфікою суб’єктивної категоризації інформації, а з іншого – можуть і 

прагматично нав’язуватися [91, с. 109]. Отже, семантичний резонанс – метод, 

який полягає в просуванні акцентуалізованих значень кількома інформаційними 

каналами, що сприяє формуванню семантичних асоціатів й ефективному 

сприйняттю й запам’ятовуванню певної інформації. Цей прийом об’єктивує появу 

в читача й певних емоцій, які також беруть участь в ефектах впливу. 

Тексти О. Пахльовскої переважно аналітичні, для них характерний 

складний синтаксис, ускладнення на рівні поєднання смислів. Чимало статей 

авторки в заголовку містять слово-символ, що неодноразово інтерпретується у 

тексті статті за допомогою інших рівнозначних символів. Для прикладу, в есе “В 

меандрах європейської амнезії: між AUSTRIA FELIX і PAX MOSCOVITA” слово 

амнезія є символом, який неодноразово резонує в тексті. Хоча саме слово амнезія 

вжито в статті всього лише чотири рази, однак деякі інші слова-символи щоразу 

змушують мислення реципієнта апелювати до того самого заголовку. Наприклад, 

прецедентне ім'я Дунай, що домінує в статті, у свідомості носіїв мови зберігає 

пам’ять про певний пов’язаний із ним емоційний досвід і посилює вплив символа. 
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Дунай в українській культурі – символ кордону, що розділяє світи. У народній 

обрядовості та фольклорі переправа через річку означала перехід від земного 

існування до неземного [163, c. 42]. 

Сьогоднішній Дунай як водний рубіж, у розумінні О. Пахльовської, розділяє 

світ ніби на дві половини – з одного боку, Україна, яка є політично й економічно 

нестабільною державою, а з іншого боку, – країни Європейського Союзу із 

великим рівнем індустріального розвитку, демократією та свободами. Отож, 

символіка Дунаю перегукується із символом амнезії, чи забуття – у такий спосіб 

авторка закодовує латентний смисл – відчуття себе покинутими, забутими, 

розгніваними на себе та зневіриними. О. Пахльовська саме так і описує ріку: 

“Їхати за Дунай” означало попрощатися назавжди. Не повернутися, загинути. 

Силует вершника на коні. Жіночі заломлені руки [153, с. 190]. 

Асоціативний зв’язок виникає, як відомо, у процесі особистого чи 

генетичного досвіду. У згаданому есе символічне значення річки Дунай 

закорінене в генетичній, підсвідомій пам'яті реципієнта. Щоби викликати у нього 

надмір емоційних вражень, О. Пахльовська апелює до Дунаю знову, нав’язуючи 

читачеві сукупність відчуттів, що ззовні здаються випадковими, а в суті своїй 

об’єднані спільним емоційним забарвленням: Для України ці “Дунайські ворота” 

були мов містичне дзеркало між реальним світом і потойбіччям [153, с. 190]. Як і 

в попередньому випадку, О. Пахльовська латентно закодовує негативні емоції, 

відчуття страху близької загибелі, забуття, безнадії та неспокою. Концептуальна 

метафора амнезії, що є наскрізною у тексті, шляхом семантичного резонансу 

створює мережу концептуальної інтеграції, одним зі складників якої є, на наш 

погляд, ментальний простір Дунаю-ріки: Дунай і сьогодні, як у давнину, пов’язує 

Захід і Схід, а отже, й мозаїчну багатоманітність культур, що постали з 

синтезу і протистояння західного та східного християнства, Риму й 

Константинополя [153, с. 190]. Крізь увесь текст статті проходить ідея поділу 

світу на цивілізований і варварський рікою Дунай. Однак, якщо раніше Дунай 

символізував непроникний кордон, то сьогодні, на думку автора, – навпаки: 

кордон став рухомий, та певні історичні моменти перетікають з одного в інший.  
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У процесі сприйняття тексту відбувається поступове переміщення уваги 

реципієнта від одного відносно закінченого елемента до іншого: реципієнт прагне 

“зв’язати” різні змістові елементи тексту в єдине ціле. Текст своєю структурою 

спонукає читача шукати в ньому пояснення матеріалу повторним нагадуванням 

про суб’єктів, ситуації, попередні події, без розуміння яких ускладнене розуміння 

наступних [10, с. 27]. 

Смисл у тексті підтримується і дублюється не лише словом, образом і 

символом, але й акустично, за допомогою запаху, ритуальної дії тощо. 

О. Пахльовська апелює й до акустичних засобів, нагадуючи реципієнту вальс 

Йогана Штрауса-сина “An der schönen blauen Donau”, “На прекраснім блакитнім 

Дунаї”: Сліпуча блакить музики, в якій тонула у захваті Європа XIX століття. 

Дунай неминаючої краси, Дунай рятівного забуття і сьогодні огортає Європу і 

світ, долинаючи все з тієї самої Віденської філармонії щороку в Новорічну ніч… 

[153, с. 197]. Своєрідним обрамленням статті є й інша мелодія – мелодія пісні “Ой 

Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?”, адже саме з її історії авторка розпочинає 

статтю, цими ж рядками її закінчує [163, c. 42]. 

Смисл амнестичного стану України дублюється й іншим звуком української 

пісні “Їхав козак за Дунай…”, яка, як зауважує авторка, апелюючи вже до 

європейського простору, стає славетною в Європі: У 1815 році шість варіацій на 

цю тему напише Карл Марія Вебер, засновник німецької романтичної опери, про 

якого згадуватиме Шевченко у своїх повістях та “Щоденнику”. Наступного, 

1816 року, десять варіацій для фортеп’яно створить Бетховен [153, с. 190]. 

Трансляція смислів, як бачимо, відбувається шляхом не лише вербального впливу, 

але й звукових образів, які латентно є в тексті. Ці образи, обрамлюючи текст, 

кодують через низку метафор акцентовані вербально смисли, серед яких емоції 

страху, смутку, зневіри, розгубленості українців в умовах сучасних реалій 

українського життя.  

За допомогою зорових образів створено новий ментальний простір – простір 

зникнення пам’яті та часу, безвихідності історії, що семантично перегукується з 

простором амнезії, заявленим у заголовку статті. Такими образами постають “два 
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чорні лебеді / календарного білого моря”, які є алюзією на вірш Ліни Костенко 

“22”. О. Пахльовська завдяки стилістичному прийому апокризи, тобто питанню, 

на яке передбачено відповідь, знову апелює до ріки Дунай: Чому ці лебеді пливуть 

з Дунаю? Чому це перетікання зловісних дат, які символізують безвихідність 

Історії, відбувається саме над тихим плесом lcrpa-Danuvius’al [153, с. 197].  

 Авторка сама відповідає на поставлене запитання, ще раз нагадуючи, що 

ріка репрезентує міфологічний, а отже циклічний час, а це означає, що неминучим 

є повторення історичних дат: Як усі великі ріки, Дунай є Рікою Часу. Але Дунай –

це насамперед Ріка Європейського Часу [153, с. 197]. 

Привертає увагу і ємний візуальний образ, закодований у назві вірша Ліни 

Костенко “22”. Знак “22” нагадує читачеві тих лебедів, які “пливуть з Дунаю”, 

адже цифра “2” візуально співвідносна з образом лебедя. Такий енергетично 

насичений іконічний образ, що виник на основі алюзії на вірш Ліни Костенко, 

сприяє підтриманню емоційного резонансу в художньому сприйнятті, адже 

провокує породження асоціацій. Під іконічністю як семіотичним поняттям 

розуміють “природну подібність або аналогію між формою знака 

(“позначувальним”, незалежно від того, чи то літера, звук, слово, чи певна 

словесна структура, чи навіть відсутність знака) та об'єктом чи концептом 

(“позначуваним”), співвідносним з ним у світі або, передусім, у нашому 

сприйнятті світу [204, с. 236–237]. Завдяки появі іконічного образу автор 

задекодовує латентний вплив на свідомість реципієнта, що дозволяє розпізнати 

емотивний стан забуття, невідомості та розгубленості тими реципієнтами, які 

обізнані з поезією Ліни Костенко, процитованої авторкою. Однак цілком можливо 

й те, що непідготовлений адресат неминуче додасть власне розуміння в 

декодування тексту [163, c. 43]. 

Семантичний резонанс, створений шляхом об’єктивації акустичних образів, 

у текстах О. Пахльовської трапляється доволі часто, оскільки звукові впливи є 

одними з найбільш емоційно значущих. Як зауважує Д. Майелл, основою 

семантичного сприйняття є емоції. Саме тому інтерпретація тексту буде 

відрізнятися залежно від того, які емоції є стрижневими в того чи іншого 
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реципієнта [204]. Однак саме емоційний складник формує ядро концептів, тому 

апеляції до емоцій через різні сенсорні канали уможливлюють сприйняття 

реципієнтом адресованої йому інформації. 

Емоції важливі як в комунікації, так і в пізнанні. Проте в багатьох ситуаціях 

емоції виникають лише після ментального процесу, що пов’язано з природою 

нашого досвіду, широким спектром стимулів і ситуацій, які за допомогою 

асоціативного впливу спричиняють певну емоцію. 

Вербалізатори слухових ознак у творах О. Пахльовської займають чільне 

місце. Слухова перцепція найчастіше здатна пробудити асоціації за локусом та 

часом. Саме таким чином у кількох статтях авторки вербалізується концепт 

входження до Європейського Союзу через музичний твір “Ода радості” 

Бетховена: Ось, власне, мініатюрний соціокультурний портрет польського 

суспільства, який пояснює, чому в ніч на 1 травня на площах польських міст 

звучала “Ода радості” Бетховена, а в Україні кілька днів по тому вибухали 

снаряди в мелітопольських степах [153, с. 244]. Антитеза українського та 

польського локусу досить часто виражається саме через акустичний вербалізатор 

“Ода радості”. Наприклад, у статті “Польща і Україна 1 травня 2004 року: “Ода 

радості” Бетховена на кордоні нової резервації” крізь такий слуховий концепт 

відбувається семантичний резонанс заявленої в назві дихотомії, що згодом 

дублюється зоровим резонансом: Пояснює, чому польська молодь розгойдувала в 

нічному першотравневому небі різнобарвні прапори європейських міст, а на 

вулицях Києва на ранок подекуди пенсіонери витягали з ідеологічного нафталіну 

зім’яті прапори все того самого незмінно червоного кольору, так наче ще 

недостатньо крові було пролито під стягами диктатури [153, с. 245]. 

Протиставляючи кольорову гаму прапорів європейських міст та червоний колір як 

відлуння радянської влади, автор продовжує викликати асоціативний ряд у 

свідомості реципієнта: Польща – “Ода радості” – різнобарвність; Україна – 

снаряди – червоний колір (який, до того ж, є кольором крові та втрат) [163, c. 43]. 

Таке протиставлення є основою цієї статті, і його О. Пахльовській вдалося 

зберегти від початку до кінця, не лише викликаючи в читачів розуміння, але й 
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нагнітаючи страх за втрату українцями власної держави та ідентичності: Це 

означає, що Польща системно й послідовно працює над тим, щоб БУТИ. А 

Україна системно й послідовно готує себе до політичного і культурного 

НЕІСНУВАННЯ [153, с.248]. Підрахунки показують, що саме слово “кордон” у 

цій статті вжито 29 разів, а це діагностує вербальний резонанс. Більше того, 

авторка кілька разів застосовує анафору – сильну позицію тексту стосовно 

розподілу уваги читача. Такий композиційний прийом так само обслуговує явище 

семантичного резонансу: Цей кордон проліг тому, що Польща зробила свій вибір. 

А Україна – ні. Цей кордон проліг тому, що Польща поважає себе і вміє змусити 

інших поважати себе. А Україна – ні. Цей кордон проліг тому, що Польща більше 

ніколи не дозволить Росії нищити свій народ, свою культуру, свою державність. 

А Україна – так [153, с. 247-248]. У цьому випадку семантичний резонанс 

латентно об’єктивує емоцію гніву, намагаючи вивести українців з емоційної 

втоми та мотивуючи до дій. Імпліцитно вербалізовано також емоцію байдужості, 

яку О. Пахльовська намагається викорінити зі свідомості українців шляхом 

багатоканального впливу [163, c.44].  

Емоційний резонанс посилюється також впливом на смакові рецептори 

реципієнта. Описуючи зовнішні ознаки європеїзації на світанку входження 

Польщі до Європейського Союзу, О. Пахльовська наводить яскравий приклад:  

А в піццерії вам запропонують не яку, а польську піццу. І безсумнівна 

польська “ідентичність” сумнівно італійської піци полягатиме в тому, що 

основним її інгредієнтом буде квашена капуста, щоб точніше – “біґос”, 

змішаний з шкварками... [153, с. 246]. Європейськість Польщі, отже, 

характеризується і через страви, що демонструють своєрідну інтеграцію польської 

та української ідентичностей. Завдяки апеляції до смакових рецепторів, автор 

вкотре викликає в читачів асоціації з Європою. 

Активно простежується явище семантичного резонансу на основі 

акустичного відгомону й у статті “Ave, Mater Dolorosa”. Назва статті апелює до 

римського католицького гімну “Stabat Mater Dolorosa” (“Cтояла скорботна 

матір”), автором якого вважається італійський поет ХІІІ століття Якопоне Да 
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Тоді”. Текст гімну – про страждання Діви Марії під час розп’яття Ісуса Христа. 

Задля контролю за трансляційною здатністю реципієнта сформовано систему 

активаторів семантичних резонансів. Концепт СКОРБОТА, що постає в контексті 

України в заголовку гімну, вербалізується через низку художніх творів. Таким 

чином, згадка про “Неофіти” Шевченка пробуджує асоціації з матір’ю, яка 

бачила, як розтерзане тіло її сина скидали в Тибр. Апеляція до “Скорбної матері” 

Тичини супроводжується ще й цитатами, що передбачає не лише породження 

асоціацій, але й кількаразове закріплення образу, який авторка намагалася 

декодувати в тексті шляхом нанизування алюзій. У цілому, можемо вважати, що 

концепт СКОРБОТИ шляхом використання прийому резонансу тут виражений 

вербально, однак автор провокує й появу латентних смислів – сльози, розлука, 

біль, страх та покора [163, c. 44]. 

Наприкінці твору спостерігаємо ще один акустичний образ, що є провідним 

у великій кількості статей О. Пахльовської – “Ода радості” Бетховена, однак в 

цьому випадку необхідні образи з’являються у свідомості реципієнта на основі 

антитези: Тому поки що наш гімн Європи сьогодні — це “Stabat Mater”. Скорбна 

Мати біля хреста<…>. Ще довга дорога до “Оди радості” Бетховена. І до права 

її чути зі щасливим усміхом і вільною душею [151]. Протиставлення скорботи 

України та радості Європи — це саме той лейтмотив, що мала на меті 

вербалізувати О. Пахльовська. Акустичний образ, що постає у центрі цього 

тексту, є маркером етнічного та релігійного світосприйняття, адже гімн “Stabat 

Mater” становить ядро концептосфери ідентичності лише прихильників 

католицизму; гімн “Ода радості” Бетховена є концептуально важливим образом 

тільки для європейців [163, c. 44].  

 Слово “аve”, що в перекладі означає “радуйся”, є в автора своєрідним 

словом-стимулом, що несе значущу інформацію, і, можливо, викликає в 

реципієнтів асоціативний зв’язок із фразою “Аве, Марія”, однак автор одразу 

відкидає таку читацьку рефлексію: Щоб це сталося і справді, хай через багато 

років, сьогодні маємо сказати AVE матерям цих хлопців. І не радісне “Аве, 

Марія”, — символ Благовіщення. Це Ave, Mater Dolorosa. Aве, Скорбна Мати. 
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Жінки, які народили цих хлопців. Які їх любили. Які народжували їм діток — або 

й не встигли [151]. Анафоричний прийом демонструє явище фонетичного 

резонансу, що актуалізує розвиток концепту матір, чи навіть скорбна матір. 

Шляхом накладання акустичних образів на текстові, авторка латентно вербалізує 

смисл жалю та водночас надії, закодований у ключовому “ave”. 

Отже, у публіцистичному дискурсі, в межах якого розглядаємо тексти 

О. Пахльовської, вплив, що його чинить автор на реципієнта, формується не лише 

лінгвальними, але й паралінгвальними засобами. Реципієнт сприймає текст 

водночас кількома способами: графічно, ментально, візуально, акустично, 

кінестетично тощо. Аналіз творів О. Пахльовської продемонстрував переважно 

акустичний вплив автора на реципієнта, оскільки завдяки підкріпленню 

семантичних блоків акустичними образами найчастіше створюється й 

підтримується валідність певних ідей у текстах авторки. Однак помітними є ті 

випадки, коли концепт резонує кількома шляхами водночас – акустично, 

візуально, кінестетично. Вважаємо, що такий резонанс має на меті створити та 

акумулювати в адресата відповідні, передусім – емоційні – образи, а також 

закодувати потрібний образ так, аби читач міг розкодувати його таким чином, як 

це необхідно автору. З-поміж емоційних образів публіцистка віддає перевагу тим, 

що позначають негативну емоцію: страх, безнадію, розгубленість, що свідчить 

про намір мотивувати реципієнтів до конкретних дій. Попри складність та 

високий рівень інтелектуальності текстів О. Пахльовської таких образів є 

небагато, оскільки їй властива конкретність та категоричність у відборі концептів, 

однак ті, що наявні, є достатньо глибокими та символічними [163, c. 44]. 

Водночас використання потенціалу вербального впливу, зокрема 

латентного, на нашу думку, є недостатнім і невиправданим. Можливо, це одна з 

причин того, чому публіцистика О. Пахльовської не відповідає очікуванням 

соціальної рефлексії на потенційно потужні думки авторки, які формують її 

концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 
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3.2. Текстові механізми моделювання чинника адресатності в 

публіцистиці О. Пахльовської 

Проекція авторського тексту на адресата залежить від того, наскільки 

правильно письменник сформує портрет свого реципієнта й, відповідно, добере 

прийоми впливу на нього. Важливо простежити, до якого адресата апелює 

О. Пахльовська в текстах з чітко вираженою концептосферою НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Основними структурними елементами комунікативного акту є адресат та 

адресант, що пов’язані з прагматичним аспектом вивчення вербальної 

комунікації. Автор спілкується з читачем опосередковано через текст. 

Н. Кондратенко стверджує, що він (автор) “моделює образ власного читача, 

задаючи напрям розуміння та інтерпретації через відповідні семантичні маркери” 

[98, c. 136]. Тому для нас важливо, якого читача може змоделювати 

О. Пахльовська у своїх творах. Чинник адресованості тексту лінгвісти тлумачать 

як “прагнення мовця до адекватного розуміння адресатом мовленнєвого твору” 

[194, с. 30-31]. 

О. Селіванова визначає, що адресат є “одним із комунікантів, на якого 

спрямовано й розраховано мовленнєву дію того, хто породжує висловлення, тобто 

співрозмовник або читач, реципієнт повідомлення” [197, c. 16]. Позиція адресата у 

тексті є такою ж важливою, як і адресанта. Адресат не лише сприймає, 

розшифровує текст, але й також долучає до нього свої додаткові смисли. 

Українська дослідниця О. Воробйова виділяє такі типи адресатів: реальний 

читач; уявний (потенційний) читач; текстовий читач, який поєднує образ 

ідеального читача та образ фіктивного читача [32]. Таке розмежування є цілком 

слушним в контексті аналізу публіцистичних текстів. 

Специфіка публіцистичних текстів полягає в тому, що вони здебільшого 

орієнтовані на масового адресата. Такий масовий адресат передбачає 

“узагальнене, збірне, колективне уявлення про отримувача повідомлення, 

зважаючи на що важко прогнозувати реакцію адресата на текст” [141, c. 151]. 

Саме тому одним із завдань роботи є з’ясування чинника адресатності в текстах 
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О. Пахльовської та основних механізмів формування зв’язку між адресантом та 

адресатом, що є суттєво для розуміння доступності текстів авторки. 

О. Пахльовська у своїх творах намагається будувати діалог з адресатом: 

Часом не знаєш, чи більше страшно, чи більше соромно жити. На Сході й на 

Заході. На Півночі й Півдні [153, c. 144]. Адресант оцінює подію та таким чином 

взаємодіє з читачем. Шляхом введення до тексту дієслова у формі другої особи 

однини, авторка досягає того, аби її роздуми сприймалися як розмова між 

близькими людьми. 

Однак значно частіше авторка все ж звертається до масового читача, 

використовуючи дієслова у формі першої особи множини: Повернімося на 

хвилину в кінець 80-х [153, c. 199]; Повертаємось, отже, до початку розмови 

[153, c. 170]; І знову всі ми стаємо заручниками тієї самої формули: як не ми, то 

хто ??? [153, c. 481]. 

У цій цитаті є форма першої особи множини ми, що означає апеляцію 

автора до масової аудиторії, репрезентує непрямий діалог як засіб подання 

інформації читачам. Як стверджує О. Назаренко, орієнтація на чинник адресата 

завжди імпліцитно закладена в тексті, навіть якщо й немає будь-яких інших 

мовних форм вираження читача або апеляції до нього [141, c. 152]: Можливо, 

когось занепокоїть у моїй статті тяжіння модальних форм до імперативу: МАУ 

мусить, повинна і т. п [153, с. 58]. Такими словами автор прогнозує реакцію 

реципієнтів, імпліцитно вступає в діалог з потенційними читачами, аналізує їхній 

“горизонт очікування” [141, c. 152]. 

Основна форма репрезентації внутрішньої діалогічності в публіцистичному 

тексті – це конструкція “питання – відповідь”, що може бути реалізована як 

монологічно, так і діалогічно. В О. Пахльовської така форма продукується 

виключно монологічно, коли і питання, і відповіді надані автором:  

Що ми захищали? Ту чи ту політичну силу? Ні, ми з вами захищали нашу 

свободу і нашу гідність. Наше право і нашу перспективу бути громадянським 

суспільством. А точніше, ми з вами захищали просто наше право БУТИ [153, c. 

279]. Кілька запитань у тексті провокують авторку і читача до роздумів, але вона 
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одразу дає відповідь на поставлені питання. До речі, досить часто О. Пахльовська 

ставить синонімічні запитання, на які дає тільки одну відповідь: То, може, Росія 

хоча б лікує наших дітей? Може, Росія хоча б постачає в українські онколікарні 

медикаменти? Може, Росія хоча б оздоровлює простір навколо реактора? Ні. Це 

все робить Захід [153, c. 429]. До речі, авторка дуже часто вживає займенник 

наш(-а,-е,-і), що вказує на віднесення себе до української культури, адже наша 

свобода, наша гідність, наше право та інші співвідносимо з українським. 

Натомість, коли йдеться про італійський культурний простір, такого слова не 

виявляємо. 

Щоправда, іноді О. Пахльовська залишає запитання відкритими, не надаючи 

жодної відповіді, що, на наш погляд, ще більше спонукає респондента до 

роздумів, а можливо, і до подальшого прочитання статті з надією віднайти якусь 

відповідь: Цікаво, який сценарій вигідніший для України? [153, c. 426]. 

 Особливо цікаві ті випадки, коли запитання поставлене в заголовку до 

статті, а відповідь на нього адресат віднайде в тексті. Так, наприклад, на питання, 

поставлене в заголовку статті “Чи “воздвигне Вкраїна свойого Мойсея”?” читач 

віднаходить відповідь одразу: Ні, не воздвигне [153, c. 493]. Це, з одного боку, 

викликає, звісно ж, подив у читачів, адже вони не очікують такої швидкої 

відповіді на першій сторінці нарису, однак, з іншого боку, й інтригують його. 

 Проте, твори О. Пахльовської, як стверджують проведені нами опитування, 

чаcто сприймаються респондентами як складні. Частково це можна пояснити тим, 

що автор – науковець, викладач, а отже науковий стиль для неї досить близький. З 

іншого боку, свої твори вона, вочевидь, спрямовує не лише на викладацьку 

аудиторію, а на значно більший загал, оскільки частина їх опублікована в газеті 

“День” та на Інтернет-сторінці цього видання, популярного серед широкого 

загалу. Отже, може йтися про комунікативну невдачу (збій у спілкуванні, при 

якому певні відрізки мовлення не виконують свого призначення) [цит. за 60, с.55]. 

Комунікативна невдача має місце тоді, коли комунікативний акт не здійснюється, 

тобто мовний вираз адресанта не активує у свідомості адресата ніякого значення / 

концепту [60, с. 56].  
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Оскільки значення мовної одиниці конструюється в акті комунікації, то 

контекст має важливе значення для аналізу прагматичної зумовленості текстів 

О. Пахльовскої. А. Мартинюк виділяє такі контексти: лінгвальний, перцептивний 

(сенсорні канали сприйняття інформації в акті комунікації), фізичний (фізичний 

стан комунікантів), психічний (психічний стан комунікантів, симпатія/антипатія, 

ступінь зацікавленості комунікантів), прагматичний (стратегічні та тактичні 

мотиви, інтенції), ситуативний контекст (просторово-часові координати, 

соціально-статусні та комунікативні ролі), соціально-культурний контекст 

(належність комунікантів до різних соціальних груп – етнокультурних, соціально-

статусних, вікових, територіальних, гендерних) [127, с. 211]. Зазначені 

контекстуальні параметри “впливають на конструювання значення мовної форми, лише 

ставши частиною когнітивного контексту – енциклопедичного знання комунікантів 

(онтологічного, етологічого, лінгвоетологічного, лінгвального), отриманого як в 

результаті попереднього досвіду, так і безпосередньо в акті комунікації”. 

 Лінгвальний, перцептивний, прагматичний та соціально-культурний 

контексти є найважливішими, на наш погляд, для аналізу прагматичної 

зумовленості текстів О. Пахльовської. Лінгвальний контекст охоплює ті 

словоформи, які було описано вище. Перцептивний контекст частково 

проаналізований нами в дослідженні семантичного резонансу – засобу, який 

активно використовує О. Пахльовська для атракції уваги респондентів. 

Прагматична зумовленість текстів О. Пахльовської полягає в тому, що основна 

мета більшості есе та нарисів авторки – проаналізувати стан України між Сходом 

та Заходом і спонукати українців до дій на користь Європи, оскільки саме в 

Європі вона вбачає майбутнє України. Соціально-культурний контекст – один із 

тих, що, цілком ймовірно, може породжувати комунікативну невдачу. Це 

спричинено тим, що авторка пише публіцистику за межами України, а отже, 

етнічно, географічно, можливо, й релігійно, вона віддалена від України, хоча й, 

безумовно, переймається її ситуацією.  

Іноді складний синтаксис публіцистки дещо ускладнює комунікативний акт 

також: Наскільки діаспора допомагала раніше, настільки тепер часто не готова 
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до стратегічних рішень на українських теренах, ще й тому, що часто застосовує 

цілком неадекватну інтерпретацію до процесів, які тут відбуваються [153, c. 

217]. Складні речення, поширені конструкції свідчать, безумовно, про складність 

й високий рівень авторського мислення, широкий світогляд, однак водночас не є 

такими, які можуть легко сприйматися масовою аудиторією, а лише вибраними її 

представниками, зокрема тими, чий інтелектуальний рівень збігається з авторським. 

Отже, підсумовуючи усе зазначене вище, можна стверджувати, що 

довершені та сповнені глибоким змістом тексти О. Пахльовської можуть 

породити комунікативну невдачу, якщо їхній реципієнт – непідготовлений читач. 

Саме тому, на наш погляд, ці тексти не є розрахованими на масову аудиторію, як 

переважна частина публіцистики, а коло адресатів авторки – обмежене. Це люди з 

високим інтелектуальним рівнем, обізнані у сфері культури та політики. Однак, 

на наш погляд, не виключено, що О. Пахльовська у своїх статтях, есе та нарисах 

орієнтується саме на них. 

 

3.3. Екстралінгвальна та інтралінгвальна детермінація заголовків у 

публіцистиці О. Пахльовської 

Перше ознайомлення адресата з текстом автора відбувається передусім 

через заголовок, у якому, зазвичай, виражена основна думка статті, есе, нарису 

тощо. У публіцистичному тексті заголовок, окрім цього, повинен ще й привертати 

увагу, зацікавити потенційного реципієнта. Заголовки текстів О. Пахльовської 

потребують аналізу саме тому, що вони містять ключове слово тих концептів, які 

були проаналізовані вище. Із самих заголовків, які зазвичай повністю чи частково 

висвітлюють авторську інтенцію, читачі можуть орієнтуватися в індивідуально-

авторській концептосфері О.Пахльовської. Саме спостереження за заголовками 

сприяє встановленню мовних механізмів реалізації оцінного складника концепту 

(за Т. Вільчинською). 

Заголовок у публіцистичному тексті є повноцінним компонентом, однак, 

опиняючись поза текстом, він має певну самостійність, а отже, набуває 

стилістично сильної позиції. Узагальнюючи дослідження різних учених у галузі 
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лінгвістики та, зокрема, лінгвістики медіатекстів (І. Біляк, Ж. Вардзелашвілі, 

О. Фадєєва), можна назвати такі основні функції заголовків, які ми й 

виділятимемо в публіцистичних творах О. Пахльовської: графічно-видільну 

(передусім виділяє матеріали, відокремлює один від одного); номінативну 

(називає текст, виступає його ім’ям); інформативну (у стислій формі дає чітке 

уявлення про зміст повідомлення; інформативність і відповідність зазначених 

заголовків змісту статті зумовлюються наявністю в них опорних елементів, які 

містяться також і в тексті та забезпечують висвітлення основного змісту 

повідомлення, однак залишають поза увагою окремі деталі, що заохочує читача 

звернутися до всієї статті); маніпулятивну/ інтригуючу/ спонукальну (привертає 

увагу читача, налаштовує на певне сприйняття тексту); аксіологічну, тобто оцінну 

(відображає суб’єктивний образ об’єктивної дійсності, тому що реальна 

інформація відображається у свідомості суб’єкта оцінки); інтегративну (об’єднує 

текст в одне ціле); когнітивну (декодує інформацію, представлену заголовком, що 

потребує певних інтертекстуальних знань, які синтезують семантичну й 

культурну пам’ять) [11, 17, 226]. 

Декодування більшості заголовків потребує конкретних інтертекстуальних 

знань, що синтезують семантичну та культурну пам’ять. Ж. Вардзелашвілі 

стверджує, що в ментальності індивіда активізуються когнітивні схеми, які 

подібні до фрейма, для настанови того прототипного елемента, що має стати 

ключем для розкриття мовного коду [17]. Оскільки заголовок – це перше, на що 

звертає увагу реципієнт, то саме він допомагає читачеві зорієнтуватися в потоці 

інформації. Оцінка, виражена заголовком, передається в сам текст. 

Більшість заголовків О. Пахльовської виконують інформаційну функцію, 

тобто нейтрально повідомляють реципієнта, про що йдеться в статті: “Українська 

література очима Заходу: аспекти і причини аберації”. Водночас ці заголовки 

інтригують читачів, налаштовуючи їх на прочитання: “Президентські вибори, які 

можуть змінити світ”. Як стає зрозуміло вже на початку тексту, під такою ж 

назвою було опубліковано статтю в авторитетному британському часописі “The 

Economist”, і автор аналізує причини підвищеного інтересу Європи до України за 
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кілька місяців до початку Помаранчевої революції. Інтригує також заголовок 

“Православний газогін на Місяці”, у якому завдяки поєднанню релігійного та 

буденного автор утримує увагу читача та, говорячи про політичні конфлікти, 

апелює водночас і до теми віросповідання, що й висвітлено в назві. 

Особливістю інтелектуальних есе О. Пахльовської є високий когнітивний 

рівень, що потребує декодування смислів, представлених у заголовку. Такі назви, 

як “Юнги на борту Ноєвого Ковчега”, “Чи воздвигне країна свойого Мойсея?”, 

“Робінзон і Манілов, або Чому “Захід є Захід, а Схід є Схід” не може декодувати 

реципієнт, не ознайомлений із біблійними сюжетами та героями зарубіжних 

творів. Такі заголовки часто виконують персуазивну функцію (функцію 

переконання) через алюзію на відомі літературні тексти. “Селективність 

сприйняття, когнітивні реакції сприяють тому, що аудиторія по-різному реагує на 

медійні послання, можливі згода, спротив, можливий також ефект бумеранга. Такі 

дослідження зумовили створення когнітивної теорії відгуку, яка розглядає зв’язок 

між когнітивними процесами опрацювання інформації та можливим змінами 

настанов” [59, c. 126]. 

Більшість заголовків, що викликають ту чи іншу емоцію, належать до 

мотиваційних. Вони здебільшого використовують гру слів, трансформування 

відомих фраз, неадекватне поєднання слів тощо. Окрім згаданих вище заголовків 

“Юнги на борту Ноєвого ковчега” та “Робінзон і Манілов, або Чому “Захід є 

Захід, а Схід є Схід”, уваги заслуговують ще й ті, що поєднують комплекс емоцій, 

як “Російська “реґіональна” – як дірка від швейцарського сиру”. Такий заголовок 

демонструє накладання кількох смислів, а саме ті, що виражені українською 

паремією “не вартий дірки від бублика” (нічого не вартий, марний), концептом 

ЄВРОПА, який актуалізується вербалізатором “швейцарський сир”, а також 

концептом РОСІЯ. Таке накладання демонструють і заголовки, у яких є алюзія на 

відомі музичні твори: “Польща і Україна 1 травня 2004: “Ода радості 

Бетховена” на кордоні нової резервації”. 

Поширеним засобом прагматизації заголовків О. Фадєєва називає 

використання топонімів та антропонімів [226, с. 138]. У назвах есе 



206 

О. Пахльовської часто фігурують слова “Європа”, “Україна”, “Росія” та 

“Польща”: “Росія – не Європа”, “Між Росією та Європою: геополітичний шок 

України”, “Польща і Україна 1 травня 2004 року: “Ода радості Бетховена” на 

кордоні нової резервації” тощо. 

 Синтаксичний аспект аналізу заголовків у творах О. Пахльовської так само 

вартий уваги. Зокрема, безсполучниковість заголовків задля їхньої семантичної 

компресії часто реалізується в тексті через двокрапку: “В меандрах європейської 

амнезії: між Austria Felix і Pax Moscovita”, “Російська мова і демократія: 

нерозв’язана дилема історії”. Такі синтаксично складні заголовки переважно 

виконують функцію роз’яснення, хоча й максимально лаконічно, що досягається 

шляхом використання неповних чи односкладних номінативних речень. Слід 

зазначити, що як і стиль О. Пахльовської загалом, так і заголовки її зокрема, 

доволі складні для сприйняття, часто довгі, сповнені складною термінологією на 

зразок “Проблема спадщини в українській культурі та форми її імперської 

експропріації”, “Українська література очима Заходу: аспекти і причини 

аберації”. Це ще раз підтверджує, що цільова аудиторія авторки – освічений 

прошарок населення, і це помітно з лексичного наповнення та синтаксичного 

оформлення заголовків.  

До того ж часто заголовки в збірці “Ave, Europa!” синтаксично нагадують 

назви наукових статей, а не публіцистичних, хоча сам текст статті не викликає 

сумнівів з приводу стильової належності. Можливо, це частково впливає на 

реципієнтів, для яких заголовок тексту видається наскільки складним, що вони 

утримуються від прочитання. Водночас, значна частина заголовків здатна 

зацікавити реципієнта метафоричним змістом та алюзіями. 

Якщо брати до уваги взаємозв’язок заголовка з текстом повідомлення в 

реалізації прагматичної настанови цілого мікротексту, то можна виокремити такі 

прагматичні типи заголовків: констативи, директиви, квеситиви та перформативи 

[226, с. 136]. 

Мета констативних мовленнєвих актів полягає в констатуванні певної 

інформації, що виражається пропозиційним змістом висловлювання. Більшість 
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заголовків статей О. Пахльовської репрезентують саме цей мовленнєвий акт: 

“Захід і “знешкоджена Україна”, “Українська література очима Заходу: аспекти і 

причини аберації”, “Проблема спадщини в українській культурі та форми її 

імперської експропріації”, “Президентські вибори, які можуть змінити світ”.  

Окрім констативів, у О. Пахльовської трапляються заголовки-квеситиви, 

тобто ті, що виражені питанням, відповідь на яке адресат отримає лише після 

ознайомлення з текстом. Такий заголовок концентрує увагу на незнанні певної 

інформації адресатом і створює певний психологічний тиск у спілкуванні, який 

зникає тоді, коли адресат знаходить відповідь у самому тексті [226, с. 137].  

Заголовки-квеситиви є органічними засобами запитально-відповідної 

єдності й додають у текст діалогічність, посилюють апеляцію до адресата. 

Запитання інтригує реципієнта, змушує його прочитати текст. Так, для прикладу, 

заголовок “Чи “воздвигне країна свого Мойсея”?”, не лише апелює до інших 

творів, але й змушує адресата знайти відповідь у статті, яка подана в першому ж 

реченні статті: “Ні, не воздвигне”. Однак кількаразово ця відповідь резонує в 

тексті. Непряме питання в заголовку “Робінзон і Манілов, або чому “Захід є Захід, 

а Схід є Схід”  також репрезентує діалогічність, водночас породжуючи алюзію на 

твори Кіплінга, з яких і взято ці рядки.  

Мовленнєвих актів директивів та перформативів у заголовках 

О. Пахльовської нами зафіксовано не було. 

Ефективний вплив на реципієнта передбачає апеляцію до його емоцій. 

Науковці розділяють можливі вияви емоцій читача на шість різновидів: любов, 

щастя, радість; здивування; страх, страждання; гнів, відвага; відраза; зневага [59, 

с. 123–124]. Особливо ефективними для втілення концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ є ті заголовки, що містять вербалізатори 

проаналізованих у Розділі 2 концептів. 

Залежно від суб’єктивних переживань, у читача виникають такі види 

емоцій, що безпосередньо пов’язано з маніпулятивною, інтригуючою, 

спонукальною, аксіологічною функціями заголовків: 
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1. Альтруїстичні (від лат. alter – інший) – переживання, що виникають 

при потребі у співдії, допомозі, опіці ближніх. 

2. Комунікативні – потреба у спілкуванні. 

3. Глоричні (від лат. gloria – слава) – потреба в самоутвердженні та славі. 

4. Мобілізаційні, або пугнічні (від лат. pugna – боротьба) – потреба в 

подоланні небезпеки, цікавість до боротьби: потреба в гострих відчуттях, 

захоплення ризиком, почуття спортивного азарту, рішучості, сильного вольового 

та емоційного напруження, мобілізація своїх фізичних і розумових здібностей. 

5. Романтичні (від франц. romantique – романтизм) – потяг до всього 

незвичайного, таємного. 

6. Гносеологічні (від лат. gnosis – знання, пізнання) – потреба в пізнанні. 

7. Естетичні (з грец. – чуттєво сприйнятий) – ліричні переживання, 

бажання краси, насолоди, гармонії. 

8. Гедоністичні (від грец. hedone – насолода) – потреба духовного й 

тілесного комфорту, насолоди. 

9. Акізитивні (від франц. acquisition – придбання) – потяг до 

нагромадження, заощадження, колекціонування [59, с. 124-125]. 

Однак не всі перелічені функції можуть виконувати заголовки 

публіцистичних творів О. Пахльовської. Переважна їх більшість – мобілізаційні, є 

незначна кількість – гносеологічних, романтичних, комунікативних, 

альтруїстичних та  глоричних заголовків. 

Бразильський учений Дж. Вейнберг стверджує, що заголовок має на меті 

активувати почуття реципієнта в передконтакті з текстом. Реципієнт іще до 

ознайомлення зі змістом текстового повідомлення реагує емоційно й підсвідомо 

на певні стимули (сублімінальне сприйняття), яке відбувається паралельно зі 

свідомим, однак виникає на дуже слабкі стимули, які не здатні викликати 

свідомий аналіз. 

Як справедливо зазначає Н. Драган-Іванець, в українців за останній період 

під час драматичних подій Євромайдану та зовнішньої агресії Росії в Криму та на 

Донбасі найчастіше трапляються альтруїстичні та мобілізаційні емоції. Однак, на 
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наш погляд, такі настрої не пов’язані лише з подіями останніх років, але цілком 

можливо, що вони закорінені в подіях значно давніших, а відродилися під час 

революційних подій 2004, що драматично вплинуло на публіцистичні тексти 

загалом та на їхній емоційний контекст. Ця аспектологія має місце і в 

публіцистиці О. Пахльовської. 

Так, наприклад, у заголовках “Росія – небезпечна”, “Слово російського 

історика”, “Чи “воздвигне країна свойого Мойсея”, “Між Росією та Європою: 

десятиліття втрачених можливостей” простежуються мобілізаційні, чи 

пугнічні емоції. Водночас, у заголовках “Росія – не Європа”, “УМОМ Россию не 

понять”, “Президентські вибори, які можуть змінити світ” можемо помітити 

крізь протиставлення України і Росії потребу в самовизначенні та 

самоствердженні, відділенні України від інших держав чи континентів, а це, 

відповідно, визначає глоричний заголовок.  Заголовки “Захід і “знешкоджена 

Україна” та “Україна і Європа у 2001-му: десятиліття втрачених 

можливостей” визначаємо альтруїстичними, гносеологічну функцію 

виконують заголовки “Російська мова і демократія: нерозв’язана дилема 

історії”, а також цикл статей із розділу “Вашингтон – Москва – Брюссель: 

геополітичні кросворди пост помаранчевої України”. Окрім того, є певні 

заголовки, тип яких складно визначити однозначно, тому вважаємо їх межовими 

“Старт з руїни космодрому” (гносеологічний/ мобілізаційний), “Бермуди Євразії 

в дискурсі чуми” (комунікативний/ мобілізаційний). 

Отже, екстралінгвальна детермінація заголовків у публіцистиці 

О. Пахльовської в дискурсі ідентичності виявляється в їхній реляції з болючими 

проблемами української історії та сучасності, намаганні оновити парадигму 

менталітетних ознак української нації шляхом імплементації європейських цінностей. 

Натомість інтралінгвальна детермінація реалізується акцентуацією 

потенціалу сильних позицій тексту, увиразненням експресивного складника слів 

семантосфери концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, насамперед топонімів 

та антропонімів, експліцитною та імпліцитною діалогічністю, семантичною 

ускладненістю й синтаксичною самобутністю. 
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Емоційна кореляція заголовків О. Пахльовської дає змогу авторці вплинути 

на думку чи емоційний стан читача, переконати в необхідній для неї думці та 

обґрунтувати свою позицію, залишившись водночас авторитетною для 

реципієнтів особистістю. У жодному заголовку О. Пахльовської немає вираження 

неповаги чи приниження гідності, незважаючи на те, що багато з них породжують 

негативні чи песимістичні емоції. Заголовки спрямовані на когнітивне 

декодування їх реципієнтами, а це, відповідно, породжує діалогічність та 

характеризує авторку як освічену, ерудовану особистість, а також відіграє вагому 

роль у трансляції смислів авторської концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ.  

 

 

3.4. Прагматичний потенціал вставних конструкцій в ідіостилі 

О. Пахльовської 

Розвиток лінгвістики на сучасному етапі характеризується пріоритетністю 

антропоцентричного підходу, який передбачає, що людський фактор у мові 

дозволяє трактувати мовну систему й мовлення як інструмент і результат 

когнітивно-комунікативної діяльності суб’єкта. Посилюється інтерес дослідників 

до механізмів творення різних типів мовленнєвих конструкцій та з’ясування 

їхньої ролі в комунікативній практиці [161, c. 85].  

З одного боку, вставні конструкції в текстах О. Пахльовської виражають 

суб’єктивну модальність і підсилююють думку авторки та її сприйняття 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. З іншого боку, вони 

допомагають вбудувати у свідомість читача погляди автора в дискурсі 

національної ідентичності.  

Проте обидві функції важливі, адже вивчення прагматичного потенціалу 

вставних конструкцій у реалізації концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ дає 

змогу наблизитися до системного вивчення прагматичної зумовленості 

публіцистичних текстів О. Пахльовської, чого не було здійснено раніше. Окрім 

того, аналіз текстових функцій вставних конструкцій у межах вивчення 
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комплексу вербалізаторів концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ об’єктивує 

набір авторських конотацій, які опосередковано беруть участь як у текстових 

експлікаціях вербалізації концепту, так і в імпліцитних утіленнях. 

Вставні конструкції досліджують у різних аспектах: логіко-граматичного, 

психолого-граматичного, структурно-семантичного, семантико-синтаксичного, 

когнітивного, дериваційного та аспекту синтаксичної номінації. У названих 

підходах вставні конструкції достатньо вивчені, однак об’єктом нашого 

дослідження є саме когнітивний аспект потенціалу вставних конструкцій у творах 

О. Пахльовської з метою з’ясування їхньої ролі в публіцистичному дискурсі 

загалом та виявлення ознак індивідуального стилю О. Пахльовської.  

У традиційній граматиці вставні компоненти вивчають як не пов'язані з 

членами речення слова, словосполучення й речення, які здебільшого служать для 

вираження ставлення мовця до висловленої думки. Саме тому аналіз таких 

конструкцій дає змогу виявити особливості індивідуального стилю автора, 

сугестивний та прагматичний потенціал його текстів. До того ж, в україністиці 

теоретичні аспекти прагматичного потенціалу вставних конструкцій вивчали 

В. Грицина, І. Завальнюк, О. Кульбабська, З. Олійник [51; 71; 110; 111]. На їхні 

праці ми частково спиралися в нашому дослідженні. 

Для того щоб розкрити потенціал вставних конструкцій у публіцистичних 

текстах, слід звернути увагу на імпліцитний та експліцитний плани висловлювання. 

Дослідники зазначають, що імплікація – це прихована смислова девіація 

(лінійних і вертикальних) ризоматичних структур [74, с. 84-85]. Лінгвісти 

виділяють два основні типи імплікацій: конвенційну й розмовну. Конвенційні 

імплікації переважно пов'язані з особливостями лексичного значення компонентів 

речення. Ця імплікація є відносно стабільною формою вираження інформації, що 

виявляється в межах одного речення. Її позначають як ядерні, так і периферійні 

компоненти речення [215, с. 104; c. 110]. Беручи до уваги периферійні 

компоненти, варто наголосити, що суттєве значення у вираженні імплікацій 

мають модальні слова. Імплікація такого типу тісно пов’язана із семантичною й 

логічною структурою висловлювання. 
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У сучасній українській лінгвістиці виокремлюють зазвичай сім – вісім типів 

вставних конструкцій (за семантичними характеристиками): 1) компоненти зі 

значенням достовірності, упевненості, категоричності; 2) компоненти на 

позначення непевності, сумніву, припущення; 3) компоненти, в основі яких – 

емоційно позитивна чи негативна оцінка; 4) компоненти, що вказують на 

звичайність (постійність), обмежену тривалість (непостійність повідомлюваного у 

висловлюванні); 5) компоненти, що вказують на спосіб об’єктивації вираженої 

думки; 6) компоненти, що виражають безпосереднє звернення до особи, 

привносячи інтимізуючий, довірливий тон у висловлювання; 7) компоненти зі 

значенням логічного виділення, підкреслення, вмотивування, послідовності 

вислову [222, с. 273–274]. 

 Здійснене дослідження дало змогу виявити три групи вставних слів у 

творах О. Пахльовської, наведені нижче у таблиці (Таблиця 3).  

Функція Вставна 

конструкція 

Кількість слововживань 

Вираження 

послідовності 

вислову 

отже 189 

власне 100 

зрештою 97 

з одного боку…з 

іншого боку 

29 

по-перше, по-

друге, по-третє 

7 

Вираження 

високого 

ступеня 

достовірності 

звичайно 100 

очевидно 61 

щоправда 19 

справді 17 

безперечно 11 

Вираження 

непевності, 

сумніву чи 

припущення 

як на мене 4 

на мою думку 10 

мабуть 30 

напевно 8 

може 70 

 

Таблиця 3. Кількісні підрахунки вживання вставних слів 

 у публіцистиці О. Пахльовської 
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Найактивнішою за вживанням у текстах О. Пахльовської є група вставних 

компонентів, експліцитна функція яких – вираження порядку висловлень, їхній 

зв’язок, співвідношення загального й конкретного, підкреслення найбільш 

значущих частин, висновків. Доцільно згадати, що в аналізі мовної специфіки 

публіцистичного стилю, зреалізованому І. Завальнюк, цей тип вставних 

компонентів є другим за активністю в досліджуваних текстах, що майже 

збігається з нашим аналізом та підтверджує високий потенціал цього типу 

вставних конструкцій у публіцистиці О. Пахльовської. 

Фонові знання адресанта та адресата, єдність часу, місця, умов спілкування 

репрезентують прагматичну пресупозицію існування, яка збігається з реальними 

уявленнями адресата мовлення й визначає кореляцію експліцитного та 

імпліцитного у висловленні [110, c. 25]. Здебільшого, спочатку авторка 

використовує описові засоби, складні номінації, після чого логізує текст задля 

полегшення читацького сприйняття та впорядкування аргументів висловлювання: 

Треба, нарешті, усвідомити, хоч як це боляче: ми розучились мислити державно. 

А отже, аналітично. Отже, прагматично. Отже, стратегічно [153, c. 58]. У 

наведеному фрагменті перше речення демонструє пресупозицію, яку Ф. Бацевич 

визначає в такий спосіб: це такі імпліцитні компоненти тексту, які автор уважає 

істинними та відомими адресатові і які не потребують спеціальних засобів своєї 

номінації [8, с. 363]. Три ж наступні упорядковують наслідки висловленого не 

лише завдяки вставному слову, але й засобами парцеляції та анафоризації, що 

актуалізує потужний емоційно-експресивний і когнітивний потенціал, посилює 

ефект впливу на реципієнта, оскільки сприяє структуризації тексту та 

конкретизації оповіді, встановленню причиново-наслідкових зв’язків і функційній 

регламентованості тексту [161, c. 86]. 

Будь-який текст передусім є процесом текстопородження та 

текстосприйняття і включає об’єктивований результат текстової діяльності як твір 

з єдиною темою, цілісним змістом та іншими ознаками, які визначають текст. 

Прагматичний план комунікативної точності визначається, насамперед, 

культурним фоном ситуації спілкування. Специфіка культурного тла у нашому 
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випадку зумовлена тим, що авторка представляє інше культурне середовище, аніж 

адресат. Проживаючи в Італії, але маючи українське коріння, вона намагається 

репрезентувати погляд на питання національної ідентичності як об’єктивний 

спостерігач, однак комунікативна ситуація збільшує дистанцію в тексті між 

автором та реципієнтом. 

В есе О. Пахльовської, що увійшли до збірки “Ave, Europa!”, ми виділили 

такі вставні слова з найбільшою кількістю слововживань (Таблиця 3.1): отже – 

189 слововживань; власне – більше 100 слововживань; зрештою – 97; з одного 

боку… з іншого боку – 29 слововживань; по-перше, по-друге, по-третє – 7 

слововживань: Отже, побудова демократії в Україні є непереборним гальмом для 

неоімперської експансії Росії [153, с. 253]; Але, власне, на початках цього процесу 

між цими країнами знову проліг кордон [153, с. 247]; Але це, зрештою, і означає, 

що офіційний Київ цілком близький до позиції офіційної Москви [153, с.163]. Такі 

вставні слова цієї групи не лише додають зв’язності у висловлювання, а й 

логізують та структурують текст, оформлюють хід авторських міркувань.  

Ці компоненти також реалізують й експресивну функцію. Зокрема, на етапі 

текстотворення вони маркують певну авторську емоцію (у наведених контекстах 

– розчарування), яка безпосередньо пов’язана з інтерпретаційними вербальними 

процесами. На думку О. Климентової, через те, що доступ до вербалізації емоцій 

може контролюватися автором тексту як ініціатором комунікації, емотивна 

кореляція набуває значення дієвого механізму вербального впливу. Це важливо, 

адже емоційні переживання впливають на сприйняття інформації, думки, почуття 

і поведінку людей [93, с. 84]. З огляду на це, частотна кореляція вербалізаторів 

концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в публіцистиці О. Пахльовської з емоцією розчарування, що 

її експлікують вставні конструкції, умотивовує висновок про впливову функцію цих 

конструкцій як засобу експресії, що робить свій унесок в ‘гнітючість’ (за класифікацією 

В. Беляніна) публіцистичних текстів О. Пахльовської. 

Наша розвідка, однак, демонструє ще одну імпліцитну функцію вставних 

конструкцій цієї групи. Особливими є випадки, коли вони використані у 

питальних реченнях. Тоді вставні слова не лише структурують текст, але й на 
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етапі текстотворення діалогізують його, оскільки будь-яке питання імпліцитно 

залучає реципієнта до комунікації з автором, що породжує роздуми: Отже, після 

років тиску і переслідувань нас знову підслуховують, шантажують, залякують? 

[153, c. 263]; Чого ще потрібно для “мирового господства’? Отже, лишається 

насолоджуватися власною могутністю? [153, c. 547]. Найчастіше такі питання з 

використанням вставних конструкцій залишаються без відповіді, ніби й справді 

відповідь має дати кожен сам собі при сприйнятті тексту. Окрім цього, такі 

запитання часто демонструють діалог автора не лише з реципієнтом, а й із собою: 

<…> Петро Шелест пережив гоніння з боку Системи, частиною якої був сам, за 

те, що посмів назвати свою книжку “Україно наша Радянська”. Отже, “наша” 

– це чия?! [153, с. 91]. О. Пахльовська, намагаючись розібратися у своїх думках, 

упорядковує їх і робить певні висновки. 

Помітна перевага цих слів означає, що О. Пахльовська – переконана, 

цілеспрямована особистість, яка аргументовано представляє хід своїх роздумів. 

Логічність і структурованість висловлювання найчастіше позитивно впливають на 

сприйняття реципієнтами та актуалізують ті категорії, які авторка має намір 

розкрити, спровокувавши в них відчуття страху, безвихідної ситуації. Отже, і в 

такому використанні вставні конструкції беруть участь у формуванні 

експресивного текстового ресурсу. 

У текстах О. Пахльовської помітно домінують також вставні конструкції, 

які реалізують асертивний тип мовлення, тобто маркують достовірність 

повідомлюваного. На наш погляд, цю категорію доцільно розділити на дві групи – 

з високим та низьким ступенем достовірності, оскільки це принципово важливо в 

аналізі прагматичних функцій вставних слів. На наш погляд, саме вставні слова 

асертивного типу спияють експлікації авторської непохитності щодо поглядів на 

концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Кількісно репрезентативнішою є та група вставних слів, що мають високий 

ступінь достовірності. Функція цих слів полягає в об’єктивації бажання мовця 

обстоювати свої переконання, привернути до них увагу адресата, наголосити на 

певній інформації. Для прикладу, вставне слово звичайно в збірці статей “Ave, 
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Europa!” авторка вживає більше 100 разів, очевидно – 61, щоправда – 33, звісно – 

19, справді – 17, безперечно – 11: Звичайно, євразійський простір теж береже 

свої традиції, у свій спосіб [153, c. 254]; Утиски, безперечно, є, і, крім усього, ці 

утиски дуже добре запрограмовані (починаючи від сумнозвісної проблеми 

податків) [153, c. 219]; В результаті журнал “Україністика” видаватиме, 

очевидно, Гарвардський університет [153, c. 46]. Такі модальні маркери 

виконують акцентно-констатувальну експліцитну функцію, указуючи на 

безальтернативність висловлювання. Домінування слів цієї семантичної групи 

породжене характером комунікативної ситуації публіцистичного дискурсу, коли 

автор впевнений у змісті повідомлюваного, що, відповідно, характеризує 

авторську особистість як категоричну й переконану в правильності та правдивості 

своїх висловлювань. Посилення категоричності висловлювання завдяки таким 

вставним конструкціям може бути пов’язане з бажанням адресанта впевнити 

адресата у чомусь, розсіяти його можливі сумніви. Форматори категоричності 

посилюють таким чином констатацію факту, надають відтінок упевненості 

пропонента [215, c. 81]. Впливовий потенціал таких вставних слів є доволі 

високим, адже імпліцитно актуалізує ядро висловлювання, у яке на етапі 

текстотворення закладено семантику безальтернативності, що латентно тисне на 

світоглядний вибір читача і потенційно здатне керувати поведінкою реципієнта та 

стимулювати його до дії. Інтенція автора об’єктивує необхідність підтвердження 

адресатом істинності всього судження, включаючи також ставлення мовця до цього факту.  

Вставні слова з низьким ступенем достовірності дають лакуни для роздумів 

читача, адже адресат не завжди ототожнює свою думку з думкою О. Пахльовської 

й, таким чином, має простір для розбудови у своїй свідомості концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. 

Наше дослідження дає змогу доповнити низку імпліцитних функцій 

вставних слів асертивного типу, виділених лінгвістами та проілюстрованих вище, 

саркастичною функцією. Чимало прикладів із творів О. Пахльовської 

репрезентують не лише рівень зростання категоричності висловлювання завдяки 

використанню модальних слів, але й певну саркастичність, що часто базується на 
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протиставленні: Американці, щоправда, ще нічого не знають про розміщення 

власних військ у Криму, а от росіянам ці війська вже ввижаються в ідеологічних 

кошмарах [153, c. 516]<…>; Щоправда, західне телебачення хоч трупи щодня 

показує. А от з Останкіно – ні звуку, так наче Боснії і в природі не існувало [153, 

c. 143]. Ґрунтоване на впевненості та фактах, таке висловлювання імпліцитно 

реалізує сарказм, який стосується російської політики, що, власне, й простежуємо 

в багатьох статтях авторки.  

Прагматичний потенціал вставних слів доповнює й те, що О. Пахльовська, 

підсиливши за допомогою модальних слів категоричність висловлення, у 

наступному ж реченні часто спростовує сказане: Можна, звичайно, ідеально 

уявляти собі “цілковиту незалежність” культури від політики, але це була б 

неприпустима наївність [153, с. 12]; Звичайно, свою вагу мають і інші діаспорні 

осередки: насамперед європейський та австралійський. Але за будь-яких умов 

йдеться про знову ж таки непорушний біном: діаспора – Батьківщина [153, c. 

212]. У таких прикладах модальні слова категоричності імпліцитно вказують на 

припущення, а в подальшому контексті з’являється контраргументація, яка 

начебто породжує амбівалентність судження, тобто двозначність, суперечливість, 

навіть полярність висловлюваної думки. У таких випадках автор спершу 

породжує певну емоцію (найчастіше, гнів), провокує її появу у свідомості 

адресата, а потім трансформує вже наявну, переводячи її у протилежність [91, с. 

85]. Усі тексти О. Пахльовської спрямовані на освіченого читача, тому 

передбачають поліваріантність, протиріччя, що, можливо, спонукають читача до 

роздумів, а не лише нав'язують авторське ставлення.  

Наприклад, у контексті вивчення концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ така амбівалентна модальність свідчить про ефект уявної 

діалогічності, що створює ілюзію вибору, однак насправді закріплює лише одну 

позицію. Перш ніж обґрунтувати проблему, автор обирає позитивну ознаку, 

представлену шляхом уведення вставного слова зі значенням категоричності, та в 

подальшому контексті вказує на недостатність цієї ознаки, що й пояснює 

несформованість української національної та особистісної ідентичностей: На 
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відміну від польської (та, врешті, й інших еліт Східної Європи, різною мірою, але 

все ж рішуче проєвропейських), українська інтелектуальна еліта в цілому не 

висловила своєї концепції ідентичності України. Звісно, винятки й “одиниці” є, – 

коли це в Україні бракувало непочутих пророків? Немає, однак, системної 

ідентичності культури [153, с. 250]; Демократія – річ, звісно, недосконала, 

звично цитуємо Черчілля, але поки що нічого кращого в мене для вас, панове, 

немає [153, c. 338]. У разі використання таких вставних конструкцій емоційне 

реагування реципієнта на етапі текстосприйняття значною мірою залежить від 

його уяви. Саме вона дозволяє генералізовані форми чи лексику з розмитою 

референцією наповнювати актуальним для реципієнта змістом [91, с. 86]. 

Звичайно, рівень текстосприйняття також залежить від освіченості, ерудованості 

реципієнта, оскільки статті О. Пахльовської здебільшого орієнтовані на елітарного читача.  

Окрім цього, вставні слова асертивного (ствердного) типу можуть 

імпліцитно вказувати на тривалий період дотекстового осмислення, зважування та 

вивчення різних поглядів на певну проблему, а також (що доволі часто 

простежуємо в есе О. Пахльовської) на ґрунтовні знання авторки у різних галузях 

наук, зокрема історії, літератури, культурології: Найбільш спотвореною є, 

звичайно, історія середньовічної культури [153, c. 102]; Звичайно, євразійський 

простір теж береже свої традиції, у свій спосіб [153, c. 254]. Маючи розвинений 

інтелект, будучи ерудованою особистістю, О. Пахльовська за допомогою таких 

вставних слів узагальнює дотекстове осмислення якогось питання й доносить до 

реципієнта свої роздуми. 

Вставні слова зі значенням категоричності в поєднанні з кострукціями, що 

виражають протиставлення, часто імпліцитно розкривають причини того, що 

Україна розташована на периферії європейського світу, та водночас закликають 

адресата до дії, створюючи таку комунікативну ситуацію, у якій він не може не 

погодитися зі сказаним: Безперечно, Україна – незаслужено забута частина 

Європи. Однак простіше було це стверджувати, коли капкан імперії ще не 

розтискав своїх іржавих пружин. <…> Також безперечно, що єдиний порятунок 

України – незалежність. Але коли народ при кожній нагоді (та навіть і без неї) 
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починає співати національний гімн, але за тим не починається жодної ДІЇ, 

спадає на думку нещодавнє відкриття світової педіатричної науки, що музичний 

ритм гімнів повторює ритм колискових [153, c. 114]. 

Трапляються й випадки не лише іронічного імпліцитного вияву, а й 

прихованого протилежного значення, закладеного у контекст речення. Реципієнт, 

прочитавши таке речення, має, за задумом автора, сприйняти абсолютно 

протилежне значення: Українське суспільство, звісно, таке саме, як російське, а 

отже, на жодну самостійну ініціативу не здатне [153, c. 415]. З контексту 

зрозуміло, що О. Пахльовська намагається представити протилежну думку, а саме 

несхожість української та російської націй, адже саме на полярності українського 

та російського світу вона акцентує на сторінках усієї збірки [161, c. 87]. 

Звернути увагу слід і на те, що інша група вставних слів, які виражають 

достовірність, мають семантику невпевненості чи сумніву, в текстах 

О. Пахльовської трапляється нечасто. Так, наприклад, вставний компонент як на 

мене в збірці есе О. Пахльовської представлено всього 4 рази, на мою думку – 10 

разів. Такі вставні слова сприяють діалогізації висловлювання, інтимізації тексту, 

допомагають зменшити “відстань” між автором і реципієнтом задля полегшення 

сприйняття тексту. Однак ними авторка послуговується доволі рідко та цим, 

можливо, дещо обмежує аудиторію своїх адресатів. Спостерігаємо також помітно 

малу кількість вставних конструкцій, що експліцитно виконують акцентно-

гіпотетичну функцію: мабуть, може, ймовірно, вірогідно. Вони переважно 

вносять у текст припущення, невпевненість, сумнів та відносний характер ступеня 

вірогідності: мабуть – 30 слововживань, напевно – лише 8: Мабуть, Росії 

смакують мутанти, а Європі тим часом – одним головним болем менше [153, 

c. 262]; Напевно, була б полеміка – але інтелектуальна полеміка [153, c. 451]. Як і 

у висловлюваннях з асертивним типом вставних конструкцій, у згаданих вище теж 

спостерігаємо протиставлення, виражене за допомогою сполучника [161, c. 87]. 

Однак потенціал вставного слова може, яке також має семантику 

невпевненості, дещо вищий – близько 70 слововживань: А може, ще й запросять 

“миротворчі” війська з “братньої Росії” [153, c. 151]; Може, все навіть 
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простіше. А відтак і ще сумніше [153, c. 194]; Чи втішимо себе, що, може, нам 

пощастить, і ми будемо пишатися, що наша жива, скажімо, на двадцять 

відсотків ?! [153, c. 245]. У такій ситуації, як зазначає О. Кульбабська, вставні 

слова не тільки виражають розділові семантико-синтаксичні відношення, а й 

утворюють градацію оцінок реальності. Окрім того, аналіз текстів 

О. Пахльовської виявив, що ті елементи тексту, де є вставні слова може, мабуть, 

переважно викривають певні події чи явища завдяки іронії та сарказму. Ці вставні 

слова не містять значення вагомої контрастності, не порушують логічної 

послідовності, однак змінюють смислову однорідність. Вставні конструкції, 

виступаючи у творі на перший план, змінюють подекуди семантику висловлювання, 

надають йому суб’єктивно-оцінної модальності, створюють іронічний ефект. Вставні 

слова може, мабуть підсилюють іронію, передбачають додаткове імпліцитне 

нашарування: Італійці вже ж збираються обробляти землі на півдні України – 

самі українці не вправились. Мабуть, ніколи було. З націоналізмом боролись [153, 

с. 48]. У контексті аналізу проблеми ідентичності, ці слова мають доволі високий 

потенціал, адже шляхом висунення таких припущень автор має на меті спонукати 

реципієнта до дій, однак, з іншого боку, дещо негативно налаштовує його, адже 

тексти О. Пахльовської зорієнтовані здебільшого на українців, над якими автор 

іронізує, до того ж не лише імпліцитно [161, c. 87]. 

 Доречно згадати, що у творах О. Пахльовської фактично відсутня 

самокритика та самоіронія. Переважна більшість її текстів – це розповідь від імені 

третьої особи однини чи множини, лише деякі уривки написані від імені першої 

особи однини. Самокритичний погляд, таким чином, не виявляється, а це, 

відповідно, свідчить про особистість автора як таку, якій імпонує опис 

зображуваних подій і виклад думок відсторонено, так званий “погляд збоку”. 

Таким чином, аналіз вставних конструкцій різних типів у текстах 

О. Пахльовської дає змогу виділити елементи, що домінують у її ідіостилі, зокрема 

конструкції зі значенням впевненості, категоричності, безальтернативності, 

імпліцитно закодовані у вставних компонентах. Доволі вагомим є те, що у 

публіцистиці автора часто простежуємо конфлікт експліцитного та імпліцитного 
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планів. Зокрема, вставні слова зі значенням логічності та впорядкування думок у 

текстах імпліцитно залучають реципієнта до роздумів та додають діалогічність. 

Конструкції з експліцитним значенням категоричності часто імпліцитно спрямовані 

на те, щоб реципієнт сприйняв інформацію, протилежну вираженій у реченні. У 

такій комбінації автором часто закладаються приховані іронічні та саркастичні 

ефекти. Кількісна перевага вставних конструкцій зі значенням категоричності 

підтверджує, що О. Пахльовська намагається не породжувати у свідомості 

реципієнта жодних сумнівів. Такий підхід до організації текстової інформації 

реалізує вербальну сугестію, суть якої в підбурюванні адресата до дій на шляху 

розбудови національної ідентичності [161, c. 87]. Авторка неодноразово в текстах 

згадує про байдужість українців, тому не виключено, що завдяки вербальному 

сугестивному потенціалу певного типу вставних слів, вона апелює до свідомості 

реципієнта, а доволі часто й сама вступає у діалог з собою. Вставні слова з 

семантикою невпевненості трапляються в текстах значно рідше, що підтверджує 

вияв рішучості авторки, переконливості та прагнення імпліцитного вияву своєї 

категоричної позиції. 

 

3.5. Психолінгвістична специфіка публіцистичних творів 

О. Пахльовської (на основі проведеного опитування) 

Дослідження зворотного відгуку читача на твори авторки, яка має на меті 

транслювати основні смисли, пов’язані з концептосферою НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, спонукало нас провести психолінгвістичний експеримент, 

результати якого викладені нижче. 

Будь-який текст слід розглядати в контексті конкретної комунікативної 

ситуації; при цьому форма та зміст текстів визначаються психологічними 

особливостями індивідів – учасників комунікації [77, с. 205].  

Безумовно, процеси сприйняття та розуміння тексту є складними й 

багатоманітними, а тому потребують особливої уваги й окремого дослідження.  

Проаналізувавши об’єктивацію концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ у творах О. Пахльовської, провівши соціолінгвістичне 
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опитування для визначення маркерів ідентичності нації та зіставивши отриману 

ієрархію маркерів ідентичності з тією, що її актуалізує за допомогою концептів 

авторка, ми дійшли висновку, що загалом чинники ідентичності збігаються в 

О. Пахльовської та респондентів. Для того, щоб зрозуміти, наскільки тексти 

О. Пахльовської сприймаються читачами різного віку та роду занять, чи авторка 

досягає своєї мети та доводить необхідні ідеї до своїх адресатів, ми поставили 

перед собою завдання провести психолінгвістичне опитування, процедура якого 

описана нижче. Такий експеримент є необхідним, щоб з’ясувати, чи авторські 

тексти, в яких репрезентовані вербалізатори концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, доступні для розуміння українцями, наскільки позитивне чи 

негативне враження формується в реципієнтів після прочитання уривків. В основі 

опитування лежить методика, запропонована В. Беляніним і застована ним до 

художніх текстів.  

Підхід психолінгвіста В. Беляніна передбачає експериментальне 

дослідження текстів та їх аналіз шляхом опису сприйняття текстів залежно від їх 

особливостей. В. Белянін виділяє такі положення свого підходу: 1) художній текст 

є відображенням дійсності; 2) між дійсністю та художнім текстом існує процес 

відображення, який включає логічну та емоційну інтерпретацію дійсності; 3) 

синтагматичне розгортання змісту художніх творів супроводжується особливим 

відбором лексичних одиниць. Індивідуальний стиль письменника надає 

унікальності “картині світу” тексту; 4) сприйняття художнього тексту – це процес 

і результат мовленнєво-мисленнєвої діяльності читача, яка спрямована на 

осягнення дійсності через текст в усій багатоплановості [10, с. 6]. 

Психолінгвістичний підхід до дослідження текстів передбачає вивчення 

його як одиниці комунікації. Під час комунікації існує потреба одного учасника 

здійснити вплив на іншого завдяки використанню відповідних засобів.  

Звісно, одна і та ж ситуація допускає надзвичайно багатоманітну його 

реалізацію в тексті, а це, відповідно, вказує на те, що у створенні художього 

тексту, який досліджував В. Белянін, особливу роль відіграє суб’єктивний 

чинник. На наш погляд, у тексті публіцистики саме суб’єктивний чинник також 
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має вагоме значення, оскільки індивідуальність та мовна картина світу автора 

виражені не лише у художньому творі, де автор переводить її на мову персонажів, 

тобто зображає людей, переживання й учинки яких дозволяють виразити його 

ідею з максимальним ступенем достовірності й точності, а й у публіцистиці також 

[10, с. 21]. Публіцистичний текст вимагає від автора значно більшого виявлення 

авторської індивідуальності, адже есе передусім розкривають певну проблему, а 

це сприяє вираженню авторської картини світу. 

У процесі сприйняття авторського тексту увага реципієнта поступово 

переміщується від одного відносно закінченого елемента до іншого: реципієнт 

намагається “зв’язати” різні текстові елементи в єдине ціле. Процес сприйняття 

тексту, на думку В. Беляніна, є ієрархічною системою, яка охоплює від нижчого 

до вищого сенсорного рівня [10, c. 26]. Більше того, знакова система тексу є лише 

фундаментом для читацького уявлення про його зміст. Різні типи текстів задають 

різні процедури тлумачення. 

На сприйняття тексту впливають різні чинники, серед яких слід виділити 

належність реципієнта до певної соціокультурної спільноти, вік, його “модель 

світу” в цілому, а також психологічний тип особистості (за Н. Рубакіним). 

“Класифікувати людей за їхніми психологічними типами – це значить з’ясувати, 

які саме хвилювання повторюються в них досить часто” [191, с. 163]. 

Публіцистичний текст виконує функцію інформативності та впливу. Це, 

відповідно, вимагає від автора певної сукупності мовних засобів.  

Для розробки типології художніх текстів В. Белянін поклав в основу 

поелементний аналіз тексту, який здійснюється шляхом співвіднесення 

мовленнєвих структур тексту не з мовними структурами речень, а зі структурами 

свідомості. Він вважає, що в художньому тексті домінує відношення до дійсності, 

а не пізнання суб’єктом дійсності, саме тому свою класифікацію дослідник базує 

на відношенні до світу [10, с. 46].  

У випадку аналізу публіцистичних творів (есе, нарисів, статей), на наш 

погляд, особливе значення відіграє авторське сприйняття дійсності, яке формує 

комунікативна ситуація. Розкриваючи своє бачення світу, автор викладає ідеї в тій 
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чи іншій послідовності, акцентуючи саме на тому, що є для нього важливим. 

Окрім того, авторське відношення виражається в образній формі, а також шляхом 

використання певних фонетичних, структурно-синтаксичних, лексико-

семантичних структур. Таким чином, “первинність задуму визначає структуру 

тексту, і вербальну реалізацію задуму” [10, с. 47]. 

Умовно тексти художньої літератури В. Белянін розділив на: світлі, активні, 

прості, жорстокі, антисоціальні, веселі, красиві, втомлені, печальні, ускладнені та 

ін. Кожному з них можна приписати конкретну семантичну, структурну і мовну 

системність. 

Наше дослідження полягало в тому, що респондентам було запропоновано 

оцінити уривки текстів О. Пахльовської за двома критеріями: 

1. Наскільки вірогідно, що Ви прочитали би текст повністю, якби мали таку 

можливість? 

2. До якої категорії Ви зарахували б уривок?  

Серед категорій текстів було частково запропоновано ті, які виділив 

В. Белянін, зокрема динамічний, простий, веселий, красивий, нудний, печальний, 

складний, а також ми надали можливість реципієнту назвати свою категорію. 

Задля більшої точності дослідження, ми обрали саме початкові уривки 

текстів, оскільки перші рядки будь-якого твору мають особливий вплив на 

бажання читача прочитати текст до кінця. Ми зумисне обрали тексти різних років, 

щоб простежити не тільки розвиток авторського ідіостилю, а й вплив його на 

читача. Окрім цього, у дібраних уривках є ключові слова проаналізованих у 

попередньому розділі концептів, що формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ. Це, відповідно, дає змогу вивчати аксіологічну специфіку 

концептів, які формують концептосферу НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, 

адже саме оцінний компонент, за методикою Т. Вільчинської, є надзвичайно 

важливий для їх вивчення. 

Серед 108 опитаних осіб, з яких 84 жінки (77,8%) та 24 чоловіки (22,2%) 

віком від 15 до 76 років. Більшість має вищу освіту (майже 76% респондентів), а 

17,6% – незакінчену вищу освіту. По кілька відсотків осіб – респонденти з 
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середньою неповною, середньою та середньою спеціальною освітою. 

Регіональний критерій до уваги не брали, оскільки, на наш погляд, він не впливає 

на сприйняття публіцистичного тексту, якщо цей текст не виявляє особливого 

політичного спрямування. 

Перший уривок, запропонований для аналізу, взято з твору “Біном “Україна 

– діаспора” сьогодні: криза і перспектива”, написаного у 2001 році: Я належу до 

покоління, для якого діаспора була легендарним явищем і стала реальністю. 

Пам’ятаю відчуття розімкненого простору: свинцевий горизонт режиму поволі 

розступався, міняючи геокультурну мапу нації. Ставала ближчою не лише 

Європа: з далеких Америки й Канади і навіть з екзотичної Австралії в Україну 

їхали діти України. Їхали до могил своїх батьків. До своїх сестер і братів, до 

друзів. Їхали будувати фундамент нової України. Разом із тими, хто вижив. 

Разом із тими, хто дочекався безславного кінця тоталітарної системи [153, с. 199]. 

Аналіз відповідей, наданих респондентами на перше питання, показав, що 

більшість (29,6%) обрали варіант “Мабуть, прочитаю”, а впевненість у прочитанні 

виявили 11,1 % опитаних. Однак слід також зазначити, що неохочим до 

прочитання був усього один респондент (див. Додаток З, рис. 1). 

Серед запропонованих для вибору категорій в оцінках респондентами цього 

уривка помітно лідирує категорія “складний”, що, в цілому, зрозуміло, оскільки 

синтаксичні конструкції цього уривку й справді складні. Першому реченню 

тексту властивий підрядний синтаксичний зв’язок, двом наступним –

недиференційований синтаксичний зв’язок. Уривок насичений повторами різного 

типу (Їхали до могил своїх батьків. До своїх сестер і братів, до друзів. Їхали 

будувати фундамент нової України), а також прецедентними іменами, серед яких 

і ЄВРОПА, що, на наш погляд, імпліковано свідчить про авторську інтенцію 

об’єднатися навколо Європи. Повтори, очевидно, сприяють тому, що 14,8% 

реципієнтів оцінили текст як “динамічний”. Концепти з негативним аксіологічним 

потенціалом (МОГИЛИ, БЕЗСЛАВНИЙ КІНЕЦЬ тощо) дали поштовх кільком 

опитаним запропонувати власний варіант відповіді – “ностальгійний” (див. 

Додаток З, рис. 2). 
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 Другий уривок з тексту “Польща і Україна 1 травня 2004 року: “Ода 

радості Бетховена на кордоні нової резервації” має дещо історичне спрямування: 

Ось кілька флешів. Люблін, місто народження Польської держави, відзначав вхід 

своєї країни до Європейської Співдружності Конгресом ректорів європейських 

університетів. Це була акція символічна. “Від Унії до Унії”, – так Папа Іван 

Павло II назвав історичний шлях Польщі до Європи. Люблінська унія 1569 року 

дала життя Речі Посполитій, яка 435 років по тому офіційно ставала частиною 

“Європи Націй”, європейського політичного та культурного простору свободи і 

демократії [153, c. 244].  

Цей текст, можливо, завдяки своєму історичному контексту, що для 

української нації має визначальну роль, прочитають більше опитаних: 17,6% дали 

відповідь “Мабуть, прочитаю”, 22,5% – “Прочитаю”, хоча, щоправда, охоче 

прочитають всього 7,4%. Проте серед учасників експерименту знайшлися і ті, хто 

не читатимуть текст – близько 16% (див. Додаток З, рис. 3). 

Цей уривок, за відповідями учасників, належить до таких категорій: нудний 

(26,9%), простий (25%), складний (23,1%), динамічний (17,6%). Цікаве майже 

однакове відсоткове співвідношення оцінок уривку, як “простого” і як 

“складного” не можна пояснити ні віковими, ні освітніми даними. Вочевидь, 

естетичні смаки та картини світу одних респондентів збігаються з авторськими, а 

інших – кардинально протилежні. Такий уривок, на наш погляд, дещо простіший, 

аніж попередній, з погляду синтаксичного оформлення, однак, знову ж таки, 

переповнений прецедентними іменами. У трьох реченнях п’ять разів резонує 

концепт ЄВРОПА, що вербалізується численними дериватами (європейський), а 

також контекстуально через власні назви європейських міст чи країн (Люблін, 

Польща). Припускаємо, що перенасичення тексту цифрами й датами, окрім 

наявності глибокого інтелектуального змісту, ще більше ускладнює текст. 

В. Белянін серед складних текстів виділяє дві групи. До першої належать 

синтетичні, поетичні, досить цілісні й гармонійні. До другої – більш аналітичні, 

раціональні та схематичні [10, c. 76]. На наше переконання, більшість текстів 

О. Пахльовської належать саме до другої групи. Шляхом аналітичного мислення 
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автор прагне у своїх творах з’єднати у єдине всі свої асоціації, погляди й думки, 

таким чином зберігши цілісність своєї картини світу. Доцільно згадати, що кілька 

респондентів назвали цей уривок сухим фактажем чи підручником (див. Додаток З, рис. 4). 

Особливо відзначається третій поданий для аналізу уривок, що, власне, ми 

передбачили в проведених раніше розвідках. Цей текст узято зі статті з 

промовистою назвою “Гей, Республіка Банана”, написаний у 1991 році: 

Могутньою хвилею епічної музики здіймаються заключні акорди “Реве та 

стогне...” – і опадають у каструлю, де смачно киплять спаґетті “Barilla”. Голос 

диктора за кадром реклами тим часом повідомляє, що славетні італійські 

макарони, як виявляється, створені на основі особливого твердого зерна, що в 

XIX столітті вперше було вирощене в Україні, а вже звідти італійці, невтомні 

шукачі нового, привезли його до себе на Батьківщину. 

– От гарна ця російська пісня, “Реве та стогне...”, – кажуть італійці, – по-

своєму навіть не гірша, як “Калінка-малінка”... [153, c. 113]. 

 Більше тридцяти осіб (30,6% ), хоч і не переконані, але скоріш за все, 

прочитають цю статтю до кінця, а близько 20% дали відповідь “Прочитаю”. 

Менша кількість респондентів (17,6%) прочитає цей текст охоче. Цей уривок 

викликав різні погляди в учасників опитування, адже є 13 % учасників, як цей 

текст не читатимуть, однак, незважаючи на останню цифру, текст цього уривку 

викликав досить серйозний інтерес серед учасників (див. Додаток З, рис. 5). 

Друге питання, поставлене учасникам опитування, показало досить 

однозначні результати. Близько 40% осіб віднесли наведений вище уривок до 

веселих. Такі тексти, за В. Беляніним, написані легко, вільно. Вони 

характеризуються багатством ідей, хитрістю та завжди веселим настроєм. 

Публіцистичні тексти О. Пахльовської досить рідко можна назвати веселими, 

адже їй властиві аналітичність, інтелектуальність. Стаття “Гей, Республіка 

Банана!”, із якої взято початковий уривок, написана в далекому 1992 році. Вона й 

справді частково різниться від інших, адже пронизана їдким сарказмом. У цьому 

уривку авторка вдало реалізує прийом семантичного резонансу, зокрема, згадує 

двічі пісню “Реве та стогне”, а також “Калінка-малінка”, таким чином апелюючи 
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до звукових рецепторів читачів. Не менш важливо й те, що у цьому абзаці немає 

складних концептів, авторка апелює до інших сфер – кухня, реклама, сільське 

господарство.  

Отже, навіть попри те, що більшість наших респондентів – це освічені 

люди, вони, однак, надають суттєву перевагу уривкам, простим для сприйняття, 

веселим та динамічним. Серед відповідей, запропонованих учасниками 

самостійно були такі: обурливо-абсурдний, надто сумбурний, сатиричний, 

знущальний тощо. Судячи з кількості категорій, які запропонували респонденти 

саме до цього уривку, можна зробити висновок, що він викликав у них 

найбільший інтерес з-поміж усіх, запропонованих для аналізу (див. Додаток З, рис. 6). 

 Четвертий уривок, за результатами експерименту, є найбільш 

неоднозначним для аналізу, що можна помітити з діаграми, сектори якої 

практично рівномірні. Назва “Між Росією та Європою: геополітичний шок 

України” свідчить про культурну невизначеність України між Сходом і Заходом: 

Від моменту своєї незалежності Україна впевнено і рішуче взяла курс на Європу. 

В очах Європи ця стратегія стала складовою частиною української політичної 

та культурної ідентичності. Можна було слушно запитувати себе, чи справді 

слугувало інтересам України її покірне й поспішне ядерне роззброєння. Проте 

Україна хотіла довести – і на той час довела – свою політичну надійність. Інша 

річ, що Україна була “знешкоджена”, а насправді у відповідь не отримала обіцяних 

політичних і військових гарантій. Та це вже належить до іншої теми [153, c. 156]. 

 Майже однакова кількість опитаних (13,9% та 13% відповідно) прочитають 

охоче та не прочитають цю статтю. Категоричну незгоду прочитати висловили 

всього троє (2,8%). 13 % (а це 14 респондентів) мали труднощі з прийняттям 

рішення щодо прочитання та обрали варіант “Важко відповісти”. Припускаємо, 

читачам недостатньо наведених речень, щоб зрозуміти, чи вартий цей текст їхньої 

уваги (див. Додаток З, рис. 7). 

Аналізуючи категорії, до яких респонденти зарахували цей текст, 

спостерігаємо, що він водночас простий (25,9%) та нудний (25%) для читання. По 

14,8% та 13% осіб відповідно вважають цей текст печальним та динамічним. Як 
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стверджував В. Белянін на матеріалі художніх текстів, у категорії простих текстів 

домінує лексика розміру, зміни кольору тощо. На матеріалі публіцистичного 

тексту можемо помітити, що наявний концепт РУХ, що, зокрема, помічаємо у 

таких словах, як “стратегія”, “курс”, “рішуче”. Це в свою чергу робить текст 

динамічним. Нудні тексти – це тексти про життєві труднощі, горе, хвороби та 

розчарування, як зазначає В. Белянін [10, c. 67]. У статтях О. Пахльовської, це 

передусім стосується стану України, коли на тлі інших світових подій виникає 

бажання поспівчувати саме Україну. Важливо відзначити, що нудні тексти не 

мають емоційно-позитивного забарвлення. Вони досить критичні та, як бачимо з 

проаналізованих анкет, не викликають однозначного бажання прочитати цей 

текст повністю (див. Додаток З, рис 8). 

П’ятий уривок зі статті “Юнги на борту Ноєвого ковчега” демонструє 

більшу упевненість респондентів в потрібності його прочитання: Молодість наших 

дідів і бабусь згоріла в пеклі радянської історії: революції, Перша світова, громадянська 

війна, сталінські репресії, розстріли, заслання, Голодомор, Друга світова...  

У прірву між чорно-кривавими шизофреніями Сталіна і кольоровими 

шизофреніями Хрущова провалилася молодість наших батьків. їм випала Друга 

світова, повоєнний голод, повоєнні репресії, хрущовські арешти 65-го, 

брежнєвські арешти 72-го, агресивна тупість цензури, незмигне око КҐБ, що 

вдивлялося в них крізь ідеологічну катаракту [153, c. 473].  

Близько третини (26,9%) осіб прочитають цей уривок, якщо їм випаде така 

нагода, 17,6% прочитають його охоче, однак, не набагато менше опитаних 

(18,5%) знову ж, як і в попередньому випадку, сумніваються у відповіді, 

обираючи варіант “Важко відповісти” (див. Додаток З, рис. 9). 

Результати аналізу відповіді на друге питання, знову ж таки, однозначні. 

Більше половини респондентів (54,6%) називають цей текст печальним. 

Методичний опис печальних художніх текстів В. Беляніна в цьому випадку 

повністю збігається з нашими спостереженнями. Зокрема, печальні тексти 

характеризуються “поверненням у місця юності і/або описує картини щасливого 

дитинства” [10, c. 69]. Таким текстам властиві співчуття та завершеність. За 
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структурою ці тексті досить прості. Зазвичай, вони починаються та закінчуються 

згадками про минуле, а крім того, думка минущості пронизує увесь текст. І 

справді, ключовим концептом цієї статті є концепт ЗАБУТТЯ, а стаття 

закінчується рядками: Нові покоління не захочуть іти в небуття. І ми їх туди не 

відпустимо [153, c. 492]. Печальному тексту властиві втома та песимізм, смерть 

та безвихідь. Синтаксично ці тексти, за нашим спостереженнями, нескладні, однак 

їм властива ампліфікація (Перша світова, громадянська війна, сталінські 

репресії, розстріли, заслання, Голодомор, Друга світова… [153, c. 474]), повтори, 

а також метафоричність (чорно-криваві шизофренії Сталіна, кольорові шизофренії 

Хрущова, ідеологічна катаракта), що виконує емоційно-експресивну функцію в 

тексті (див. Додаток З, рис. 10). 

Шостий уривок зі статті “Захід і “знешкоджена Україна” розкриває 

екзистенційні смисли, чим дещо відрізняється від попередніх: Життя наприкінці 

агонізуючого тисячоліття вчить лаконічності. Гортаєш газети, дивишся 

телевізор, – і раптом приходить дивне відчуття. Сьогодні всі складні 

філософські запитання доброї старої екзистенційної тематики зводяться до 

одного – простого і страшного у своїй простоті: ЩО ЗАВТРА ЧЕКАЄ НАШИХ 

ДІТЕЙ? На Сході й на Заході. На Півночі й Півдні [153, c.136]. 

Однак результати експерименту не суттєво різняться з попередніми. Така ж 

кількість респондентів стверджує, що прочитають текст (26,9%), дещо менше 

учасників прочитають охоче. Однак, однакова кількість осіб дали відповіді 

“Важко відповісти” та “Мабуть, не прочитаю” (див. Додаток З, рис. 11). 

Цей уривок респонденти віднесли до категорій “печальний” та “нудний” (по 

19,4%), майже 15% – “динамічний”, 15,7% – “простий”. Серед запропонованих 

респондентами відповідей – болючий, апелюючий, актуальний, тривожний. 

Зазначимо, що більшість обраних категорій мають негативне аксіологічне 

забарвлення. Вочевидь, такі категорії респондентів спонукало обрати 

екзистенційне риторичне питання авторки: Що завтра чекає наших дітей [153, c. 

136]? Парцеляція, яку спостерігаємо в кінці уривку, уповільнює хід авторської 
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думки, та можливо, демонструє лаконічність, про яку йдеться на початку уривку 

(див. Додаток З, рис. 12). 

Останній запропонований для аналізу уривок, яким О. Пахльовська 

розпочинає статтю “Бермуди Євразії у дискурсі чуми” викликав найбільшу 

розбіжність відповідей, що майже не дає змоги виділити домінантні: Рим, 

прабатьківщина європейської цивілізації. Місто, з якого почалася Об’єднана 

Європа у 1957-му. Римський Капітолій. 29 жовтня 2004-го. Прем’єр-міністри 25 

європейських країн підписують Конституцію Європи. Групове фото на подвір’ї 

Мікеланджело [153, с. 260]. Охочих прочитати цей текст виявилося небагато 

(7,4%), але більше 20 % респондентів все ж таки обрали варіант “Мабуть 

прочитаю”. До цього уривку, однак, що особливо цікаво, був коментар одного з 

опитуваних: “Залежить від теми тексту, сюжету. З уривку це не зрозуміло. Це 

ніби підпис під фото” (див. Додаток З, рис. 13). 

Сьомий запропонований уривок, як і попередній, на думку третини 

опитаних – “нудний”, інша частина опитаних вважають його простим. Такий 

початок статті у формі сукупності номінативних речень, з одного боку, викликає 

загадковість та інтригу, а з іншого – як і зазначив один із опитаних – “це ніби 

підпис під фото”. Прочитавши такий уривок, усі респонденти висловлюють різне 

ставлення, адже, напевно, потрібен більший контекст для розуміння суті. 

Можливо, такий хід обрано авторкою навмисно задля зацікавлення аудиторії, 

однак, як бачимо з відповідей, текст все одно не спонукає більшість читачів до 

прочитання (див. Додаток З, рис. 14). 

 Таким чином, здійснивши аналіз різних за змістовими ознаками та 

інтенціями автора текстів, спостерігаємо, що реципієнти інтерпретують їх в 

межах своїх перцептивних еталонів і з погляду індивідуальних “картин світу”. 

Безумовно, у сприйнятті тексту відбувається пересічення смислових полів тексту 

зі смисловими полями читача-інтерпретатора. Частина описаних уривків для 

реципієнтів є нудними, печальними, складними. Це зумовлено високою 

інтелектуальністю текстів Пахльовської, які важкі для сприйняття багатьох 

українців, що обмежує коло її читачів, а також ускладнює доступність ідей 
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авторки для широких мас. Дослідження показало, що  певна кількість уривків з 

початку статей спонукають потенційних читачів до подальшого осягнення твору, 

однак не усі. Деякі з запропонованих реципієнтам текстів викликають, вочевидь, 

страх несприйняття. Ті уривки, де О. Пахльовська послуговується специфічними 

засобами впливу, наприклад, створює ефект семантичного резонансу чи 

користується лексико-стилістичними прийомами, спрощують розуміння тексту та 

пожвавлюють інтерес до персони автора. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

У третьому розділі роботи простежено механізми впливу публіцистики 

О. Пахльовської на реципієнта одиницями різних рівнів текстової організції. 

Зокрема, здійснено дослідження прийому семантичного резонансу в 

публіцистичних текстах О. Пахльовської. Було виявлено, що трансляція смислів у 

творах О. Пахльовської відбувається не лише шляхом словесного впливу, але й, 

що часто простежуємо, шляхом звукових образів, які латентно наявні в тексті, 

обрамлюють його та кодують ключові смисли в низці звукосемантичних метафор. 

Важливу роль у текстових впливових ефектах відіграють й емоційні смисли, що 

об’єктивуються текстовими маркерами страху, смутку, зневіри, розгубленості 

українців в умовах сучасних реалій українського життя. Такий резонанс має на 

меті створити й акумулювати в адресата відповідні, насамперед емоційні, образи 

та сформувати контекстуальну модель таким чином, щоб читач міг декодувати 

артикульовані смисли в потрібному автору напрямі. Так, відчуття страху, 

загибелі, забуття авторка втілює не лише в лексиці, а й в асоціативних образах, 

викликаних звуковими ефектами, наприклад неодноразовою апеляцією до пісень 

“Їхав козак за Дунай”, “An der schönen blauen Donau”, де ключовим символом є 

Дунай – ріка забуття. За допомогою слухової перцепції авторка вербалізує 

концепт входження до Європейського Союзу (“Ода радості” Бетховена).  

О. Пахльовська в статтях намагається взаємодіяти з адресатом через діалог з 

масовим читачем, а також через внутрішню діалогічність, продуковану 

монологами, а саме: авторка і ставить питання, і дає відповідь на нього,  

щоправда, іноді відповіді в тексті вона не подає, і запитання залишається 

відкритим. Прагматична зумовленість текстів О. Пахльовської визначається 

різними видами контекстів: лінгвальним, перцептивним, прагматичним та 

соціально-культурним, останній з яких, на наш погляд, може породжувати 

комунікативну невдачу. Це спричинено тим, що авторка пише публіцистику за 

межами України, а отже, етнічно та географічно вона віддалена від України. 

Загалом, очевидним залишається те, що адресат О. Пахльовської – підготовлений, 
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високоосвічений читач, адже для масової аудиторії ці тексти є відносно 

складними. 

Аналіз та декодування заголовків статей, есе, доповідей та нарисів 

О. Пахльовської, продемонстрували потребу реципієнта в інтертекстуальних 

знаннях задля осмислення та чіткого розуміння інформації, представленої 

заголовком. Заголовки не тільки містять ключові слова концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, а й вводять адресата в необхідний для 

авторки дискурс. Більшість заголовків свідчить про безапелятивність, 

аргументативність висловлювань О. Пахльовської, частина  заголовків-квеситивів 

додає діалогічності в текст, посилює апеляцію до реципієнта. Якщо говорити про 

переживання, які породжує заголовок статті О. Пахльовської, то найчастіше 

спостерігаємо активізацію мобілізаційних, пугнічних та глоричних емоцій, що 

виникають на основі протиставлення України та Росії. За допомогою алюзії на 

відомі літературні твори авторські заголовки виконують персуазивну функцію. 

Деякі види заголовків поєднують комплекс емоцій, демонструють накладання 

кількох емоційних смислів.  

У синтаксичному аспекті заголовкам текстів О. Пахльовської властива 

безсполучниковість, яка сприяє емоційній компресії. Оскільки заголовки 

публіцистки є доволі складними для сприйняття, то це ще раз підтверджує 

інтелектуальність індивідуального стилю О. Пахльовської, а емоційна кореляція 

їх дає змогу вплинути на емоційний стан читача, переконати його в необхідній 

адресанту думці, аргументувати свою позицію. Екстралінгвальна 

детермінованість заголовків О. Пахльовської в дискурсі національної ідентичності 

характеризується співвіднесенням з інтенціями авторки оновити систему 

менталітетних ознак української нації шляхом уведення європейських цінностей. 

Вивчення прагматичної зумовленості публіцистичних текстів включає 

також аналіз функцій вставних конструкцій у межах вивчення комплексу 

вербалізаторів концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Активно авторка 

вживає ті конструкції, які покликані виражати порядок висловлювання, їхній 

зв’язок, співвідношення загального й конкретного, підкреслення найбільш 
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значущих частин, висновків. Це, відповідно, сприяє логізації викладу думок, 

структуризації тексту та конкретизації оповіді. На етапі текстотворення ці 

конструкції маркують певну авторську емоцію (в наведених контекстах – 

розчарування), яка безпосередньо пов’язана з інтерпретаційними вербальними 

процесами. З огляду на це, частотна кореляція вербалізаторів концепту 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у публіцистиці О.Пахльовської з емоцією 

розчарування, що її експлікують вставні конструкції, умотивовує висновок про 

впливову функцію цих конструкцій як засобу експресії. 

Репрезентативною є також та група вставних слів, які виражають високий 

ступінь достовірності. Вони об’єктивують бажання авторки обстоювати свої 

переконання і виокремлюють певну інформацію. Виконуючи акцентно-

констатувальну функцію, такі вислови характеризують О. Пахльовську як 

категоричну, переконану в правильності та правдивості своїх слів особистість. 

Впливовий потенціал таких слів є доволі високим, адже імпліцитно актуалізує 

ядро висловлювання, у яке на етапі текстотворення закладено семантику 

безальтернативності, що латентно тисне на світоглядний вибір читача і 

потенційно може керувати поведінкою реципієнта, стимулюючи його до дії. 

Трапляються також вставні слова асертивного типу, які імпліцитно 

демонструють тривалий період дотекстового осмислення, зважування та вивчення 

різних поглядів на певну проблему. Саме такі конструкції використовує авторка, 

коли йдеться про протиставлення української і російської націй та причини 

дистанціювання України від європейського світу. Невпевненість, припущення чи 

сумнів через вставні конструкції у текстах О. Пахльовської вербалізовані доволі 

рідко, а конструкції з експліцитним значенням категоричності часто імпліцитно 

спрямовані на те, щоб реципієнт сприйняв інформацію, протилежну вираженій у 

реченні. 

Психолінгвістичний експеримент, проведений на матеріалі творів 

О. Пахльовської за методикою В. Беляніна, дав змогу проаналізувати сприйняття 

текстів публіцистки адресатами. Розроблений на основі текстів художньої 

літератури метод, який  передбачає співвіднесення мовленнєвих структур тексту 
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не з мовними структурами речень, а зі структурами свідомості, було застосовано 

для публіцистичних текстів уперше. Наш аналіз результатів опитування 

продемонстрував, що лише два уривки із семи запропонованих викликали в 

респондентів бажання прочитати текст повністю. Найцікавішим, однак, є те, що ці 

два уривки зовсім по-різному оцінені в категоріях емоційності: один – веселий та 

динамічний, а інший – печальний та нудний. Вочевидь, це свідчить про те, що не 

завжди адресату до вподоби прості та веселі твори, але застосування в заголовках 

прийомів упливу на читача робить текст перспективним для прочитання.  

Таким чином, інтерпретаційні сценарії концепту НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ у текстах О. Пахльовської підтверджують інтелектуальний 

характер її творів, аргументованість та логічність викладу, укотре вказують на 

тяжіння авторки до європейського світу та усвідомлення України як культурної та 

політичної частини європейського світу. 

У цьому розділі дослідження використано матеріали опублікованих 

авторських розвідок [157, 161, 164, 163, 166, 168]. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене лінгвістичне дослідження концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ в публіцистичних текстах О. Пахльовської у площині 

міждисциплінарних підходів та взаємовідношень  сучасних напрямів розвитку 

мовознавчої науки дало змогу дійти таких висновків: 

1. Проаналізовані дефініції мовної, концептуальної та індивідуально-

авторської картин світу свідчать, що, з одного боку, індивідуально-авторська 

картина світу виростає з  об’єктивних складників концептуальної картини світу, а 

з іншого – вона є відображенням суб’єктивних уявлень. Мовна індивідуально-

авторська картина світу О. Пахльовської як сучасного лідера думки є цікавим 

об’єктом наукового вивчення, оскільки це потужний комунікативний чинник, 

задіяний у формуванні суспільної думки про проблемні аспекти соціальної, 

політичної, культурної дійсності та про шляхи їх розв’язання.  

2. Проаналізовані гуманітарні підходи до визначення категорії 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ продемонстрували, що для країн Європи, у 

тому числі й України, які є країнами з титульними націями, на етапі утвердження 

державності саме мова є основним маркером ідентичності поруч із культурою та 

релігією. Натомість для американських та інших поліетнічних країн мова не 

займає пріоритетну позицію, але все одно входить до переліку основних чинників 

ідентичності.  

3. Номінативне поле концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, окреслене 

шляхом аналізу контекстуального оточення ключового слова концепту та 

встановлення його формально-функціонального тезаурусу, дало змогу визначити 

частиномовну належність вербалізаторів цього концепту, а частота вживань у 

текстах О. Пахльовської предикатів, номінативів та атрибутивів, що формують 

номінативне поле НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, дозволила сегментувати їх 

на ядерну, приядерну та периферійну зони. Серед предикатів ядерну зону 

посідають ті, що містять такі значення: ‘творити’, ‘руйнувати’, ‘шукати’, 

‘рятувати’, ‘мати’. До того ж, значення ‘творити’ актуалізується найчастіше в 

контексті європейської ідентичності, тоді, як предикати з іншими названими 
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значеннями вербалізують українську ідентичність. Серед номінативів укладеного 

поля яскраво представлені ‘Україна’, ‘нація’, ‘країна’, ‘суспільство’, однак 

трапляються й абстрактні номінативи ‘пам’ять’, ‘знання’, ‘свобода’, ‘пошук’, 

‘втрата’, ‘ідея’, ‘толерантність’, ‘синтез’, які свідчать про схильність до 

узагальнення в мисленнєвому оперуванні інформаційними структурами. Група 

атрибутивів частково містить значення, співвідносні зі значенням номінативів 

(‘українська’, ‘російська’, ‘європейська’), а також ті, що мають оцінний 

складник (‘модерна’, ‘сучасна’, ‘імперська’). Варто зазначити, що останніх було 

зафіксовано значно менше. Подібно до номінативів, атрибутиви розкривають 

потенціал концепту, дають змогу ширше осягнути авторське бачення 

концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовською. 

На основі номінативного поля НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ було 

сформовано поле концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ (за публіцистичними текстами 

О. Пахльовської) та, відповідно, виділено його ядерні та периферійні значення в 

авторському осмисленні. Зокрема, ядро цього концепту окреслюють значення 

‘держава’, ‘нація’, ‘культура’, ‘втрата’, ‘політичні й культурні орієнтири’, 

‘захист’, ‘формування’. Як і серед чинників ідентичності, виділених науковцями 

в гуманітарному дискурсі, у цьому переліку є ‘культура’ та  ‘політичні й 

культурні орієнтири’, однак немає ‘релігії’, що засвідчує специфіку авторської 

версії ідентичності. 

4. Комплексний аналіз семантичного наповнення концептосфери 

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ зумовив розподіл концептів, 

які формують цю концептосферу, на три групи: ядерну, приядерну та 

периферійну. 

Детальний опис ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ,  що представлена концептами УКРАЇНА, РОСІЯ, ЄВРОПА, 

ЗАХІД, МОВА, ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО, дав можливість 

сформувути схему взаємозв’язку та перетину концептів УКРАЇНА, ЄВРОПА та 

РОСІЯ і простежити їхні основні значення, актуалізовані вербалізаторами цих 

концептів у текстах О. Пахльовської. Зокрема, ключове слово концепту УКРАЇНА 
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експлікує значення ‘роздоріжжя’ та ‘європейської країни’, а також значення 

‘буфер’, ‘флюгер’, ‘частина від цілого’, ‘дорога’, ‘шлях’ у контексті аналізу 

концепту ЄВРОПА. Ключове слово останнього, відповідно, репрезентоване 

значеннями ‘порятунок’, ‘інтеграція’ та ‘свій’ на противагу значенню ‘чужий’, 

яке простежується в полі концепту РОСІЯ поруч із такими, як ‘поганий брат’ та 

‘сусід’. 

Концепт МОВА як домінанту концептосфери НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, за матеріалами публіцистичних текстів О. Пахльовської, 

репрезентують вербалізатори, що розкривають значення ‘надбання нації’, 

‘об’єкт індивідуального вибору’, ‘ідентифікатор нації’, ‘чинник розвитку’, 

‘транслятор культури’, ‘об’єкт тиску’, ‘тактика бою’. 

Концепти ПАМ’ЯТЬ, КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО, будучи тісно 

взаємопов’язаними, є вкрай важливими в концептосфері НАЦІОНАЛЬНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, адже демонструють глобальну систему, в якій крах однієї з 

ланок неминуче веде до руйнування усієї системи. Концепт ПАМ’ЯТЬ 

репрезентує передусім історичну та національну пам’ять, а його ключове слово 

містить значення ‘засіб неперервності історії’. У складі вербалізаторів концептів 

КУЛЬТУРА і СУСПІЛЬСТВО чітко простежуємо значення ‘жива сутність’, що 

свідчить про ставлення авторки до суспільства й культури як живого організму, 

динамічних сутностей. 

Проведений аналіз ядерної зони концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ показав, що саме Європа в публіцистичному дискурсі 

О. Пахльовської постає як об’єкт прагнення, як сфера бажаного, а не дійсного в 

контексті цивілізаційного вибору українців. 

Аналіз приядерної та периферійної зон концептосфери  НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, з одного боку, засвідчив, що світоглядні позиції 

О. Пахльовської входять в універсальну й загальнонаціональну картини 

ідентичності, а з іншого, продемонстрував її авторське світобачення. Зокрема, 

дослідження цих зон дало змогу простежити інтерпретаційну динаміку 

вербалізації концепту ПРАВОСЛАВ’Я в публіцистиці О. Пахльовської впродовж 
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2004–2016 років і засвідчило тенденцію до інтенсифікації семантичного негативу, 

що прямо вказує на процеси десакралізації концепту в авторській мовній картині 

світу. Така репрезентація концепту, який  найчастіше постає в контексті 

російського світогляду, засвідчує інтенцію його імпліцитного виштовхування з 

центральних позицій на периферію семантосфери української мовної картини 

світу. Вербалізатори цього концепту актуалізують значення ‘війна’, 

‘несмиренний’, ‘нищення’, ‘аутсайдер’, що стверджує про політизацію 

православ’я в текстах публіцистки, пройнятих іронічним та саркастичним 

змістом, пов’язаним із Росією. Крім того, інтерференція сакрального та 

профанного засвідчує тут неосемантизацію концепту ПРАВОСЛАВ’Я насамперед 

завдяки політизованим контекстам. Вербалізатори концепту ЦЕРКВА, як і 

розглянутого вище, містять не лише значення сакрального, а найчастіше 

актуалізують значення ‘держава’, що теж пов’язано з російським менталітетом. 

Це свідчить про те, що, за О. Пахльовською, у складі НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ сакральні концепти ПРАВОСЛАВ’Я і ЦЕРКВА, вербалізатори 

яких постають в одному контексті з Росією, не займають ядерної позиції, а 

знаходяться радше на периферії. Така ж позиція належить і концептові БОГ, який 

у текстах О. Пахльовської також втрачає традиційне осмислення та здобуває 

більш приземлене значення – ‘російський світ’, а такі значення, як ‘Вища сила’ і 

‘сфера Господнього впливу’ вербалізатора “Бог” мають здебільшого сатиричне 

аксіологічне наповнення. 

Попри те, релігійні почування в світоглядній картині О. Пахльовської 

посідають особливе місце серед складників культурної парадигми буття 

українців, хоча й належать до периферійної частини концептосфери 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Концепти ДУША і ДУХ забезпечують 

зв’язок між окремою людиною і ментальністю нації. Аналіз виявив, що текстові 

репрезентанти концептів об’єктивують етнокультурні уявлення українців про 

душу як сакральний локус, стан якого визначає не тільки прижиттєву долю 

людини, а й сценарій існування нетлінної сутності після смерті, і дух як рушійну 

силу вдосконалення окремої людини, рідної землі і світу в цілому. На особливий 
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інтерес заслуговують значення ‘кордон’ і ‘влада’, утілені вербалізаторами 

концепту ДУША, а також значення ‘внутрішній стан’ та ‘істота, сутність’, 

закладені у вербалізаторах концепту ДУХ.  

Авторка, апелюючи до релігійних концептів, намагається вплинути на 

формування в українців європейської культурної свідомості, проте стратегія 

розвитку України, що полягає в наближенні до Заходу, постає в текстах 

О. Пахльовської цілком реально – із врахуванням можливих ризиків і 

використанням усіх можливостей світу. Таким чином, релігія не займає ядерної 

позиції в концептосфері НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ авторки, адже 

вербалізатори сакральних концептів виконують почасти іронічну, сатиричну 

функції у контекстуальному оточенні з Росією. Однак релігія, яка є одним із 

конструктів української ідентичності, постає в О. Пахльовської тим чинником, на 

ґрунті якого формується вектор національного руху в період потужних 

глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

5. Потреба аналізу реляції вербалізаторів НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ, виявлених у текстах О. Пахльовської, з уявленнями сучасних 

українців зумовила проведення соціолінгвістичного опитування щодо визначення 

маркерів ідентичності носіями мови. Опитування показало, що найвищі оцінки 

отримав саме мовний критерій (спільна мова) визначення ідентичності, 

оскільки більше половини (52,8%) усіх опитаних українців оцінюють мову як 

визначальний чинник, виставляючи йому найвищий бал. П’ята частина (24,7%) 

респондентів оцінила мову чотирма балами, що свідчить про їхню, хоч і неповну, 

але переконаність у баченні мови маркером національного самовизначення.  

Соціолінгвістичне опитування дало змогу розставити чинники ідентичності 

в порядку їх спадання, а саме: спільна мова; спільні дії (рішення, досягнення 

результатів); людські переконання (члени нації визнають один одного як 

співвітчизників); спільне історичне минуле; спільна економіка; постійне 

проживання в одній країні; спільна релігія. Зіставлення результатів опитування зі 

схемою концептосфери О. Пахльовської засвідчило, що наведений вище перелік 

маркерів ідентичності не суттєво відрізняється від тих, які виділяємо в 
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публіцистичних текстах О. Пахльовської. Зокрема, в авторки концепт МОВА 

також знаходиться в ядрі концептосфери поруч із історичною пам’яттю та 

культурою, а фактори території, досвіду та економіки розташовані на периферії, а 

отже, не відіграють першочергову роль у формуванні національної ідентичності. 

Однак, на противагу опитуванню,  чинник релігії у авторській концептосфері 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ О. Пахльовської розташований у приядерній 

зоні.  

6. Вивчення сприйняття авторського світобачення НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ свідомістю читачів уможливило виокремити прийом 

семантичного резонансу та особливу функцію заголовків і вставних конструкцій. 

Аналіз специфіки заголовків дав змогу встановити, що екстралінгвальна 

детермінація заголовків у публіцистиці О.Пахльовської в дискурсі національної 

ідентичності виявляється в їхній реляції з болючими проблемами української 

історії та сучасності, намаганні оновити парадигму менталітетних ознак 

української нації шляхом імплементації європейських цінностей. Натомість 

інтралінгвальна детермінація реалізована акцентуацією потенціалу сильних 

позицій тексту, увиразненням експресивного складника слів семантосфери 

концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. На жаль, доволі високий рівень 

когнітивного потенціалу заголовків, потреба в декодуванні закладених у них 

смислів не сприяють розширенню читацької аудиторії, її масовості, натомість 

чітко окреслюють адресата як представника духовної еліти, з розвиненим 

інтелектом і культурою, зі знаннями української історії. Адресат, до якого 

апелюють заголовки публіцистичних текстів О. Пахльовської, зберігає здатність 

до нових поглядів, і водночас є системою, що відкрита до нової інформації. Про 

це свідчить виявлена в структурі заголовків авторська інтенція, спрямована на 

руйнування стереотипних уявлень.  

Вставні конструкції також виконують функцію впливу і сприяють 

просуванню концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ від автора до 

читача, оскільки більшість із них у тексті виражають порядок висловлювання, а 

також високий ступінь достовірності. Чимало прикладів із творів О. Пахльовської 
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репрезентують не лише рівень зростання категоричності висловлювання завдяки 

використанню модальних слів, але й певну саркастичність. Окрім цього, вставні 

слова асертивного типу можуть імпліцитно вказувати на тривалий період 

дотекстового осмислення, зважування та вивчення різних поглядів на певну 

проблему. 

Дослідження прийому семантичного резонансу як ще одного засобу впливу 

автора на свідомість реципієнта показало, що трансляція смислів у творах 

О. Пахльовської відбувається не лише шляхом вербального впливу, але й доволі 

часто шляхом звукових образів, які латентно наявні в тексті, обрамлюють його та 

кодують ключові смисли в низці звукосемантичних метафор. Важливу роль у 

текстових впливових ефектах відіграють, зокрема, й емоційні смисли, які 

об’єктивують текстові маркери страху, смутку, зневіри, розгубленості українців в 

умовах сучасних реалій українського життя. Такий резонанс має на меті створити 

та акумулювати в адресата відповідні, насамперед емоційні, образи. У зоні 

авторського контролю знаходиться також контекстуальна модель, яка формується 

в такий спосіб, щоб читач міг декодувати артикульовані смисли в потрібному 

автору напрямі. 

7. Психолінгвістичне опитування, проведене з метою вивчення сприйняття 

адресатами основних авторських смислів, пов’язаних з концептосферою 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, продемонструвало, що реципієнти 

інтерпретують їх у межах своїх перцептивних еталонів і з погляду індивідуальних 

“картин світу”. Безумовно, у процесі сприйняття відбувається перехрещення 

смислових полів тексту зі смисловими полями читача-інтерпретатора. 

Дослідження показало, що ті уривки із початку статей авторки спонукають 

потенційних читачів до подальшого осягнення твору, у яких О. Пахльовська 

послуговується специфічними засобами впливу, наприклад, створює ефект 

семантичного резонансу чи користується лексико-стилістичними прийомами, що 

й спрощує розуміння тексту та пожвавлює інтерес до нього.  

Отже, проведений лінгвістичний аналіз концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ репрезентує її в кількох вимірах: науковому, текстовому, 
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соціолінгвістичному та психолінгвістичному. Науковий вимір дав змогу 

поглибити знання про концепти, за рахунок яких є можливість розширити 

диференційні національні характеристики українців. Текстовий вимір 

об’єктивував авторський внесок публіцистики О. Пахльовської в справу 

розбудови української ідентичності, зокрема і в її мовно-культурних виявах. 

Соціолінгвістичний вимір постав як динамічна система ієрархічно організованих 

національних чинників, які виявляють тенденцію до оновленої структурної 

композиції як вирішення проблемної аспектології української національної 

ідентичності. Психолінгвістичний вимір проведеного опитування специфіки 

сприйняття публіцистичних текстів О. Пахльовської виявив, що в оцінках 

респондентами різних уривків тексту нерідко наявне діаметрально протилежне 

аксіологічне забарвлення і різний ступінь зацікавленості текстом, який 

найчастіше приваблює читачів завдяки вербальним і невербальним засобам 

впливу. Це дає підстави для висунення гіпотези про можливість посилення 

чинника адресатності, зокрема в аспекті збільшення аудиторії читачів та 

формування позитивної комунікативної установки на сприйняття інформації, 

шляхом більш активного використання прийомів вербального впливу, і 

насамперед латентних, цілком органічних для публіцистичних текстів із 

урахуванням сучасних стандартів ефективної комунікації. 
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ДОДАТОК Е 

Значеннєва структура концептів-складників концептосфери НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

(за матеріалами текстів О. Пахльовської) 

Концепт Вербалізатор Значення Приклади з текстів О. Пахльовської 

УКРАЇНА Україна 1. ‘жива сутність’ Вступаючи в XXI століття, Україна фактично змушена 

розв’язувати проблеми, що їх Європа вирішила для себе ще в XIX 

столітті [153, с. 96]; І справді, якщо сьогодні Україна ще не 

може ввійти до НАТО зважаючи на радянський менталітет 

великої частини свого суспільства, то так само це б мало їй дати 

можливість не бути втягненою і в евентуальні мілітарні блоки, 

які запроектує Росія [153, c. 165]; За це Україна сьогодні може 

заплатити небуттям [153, c. 171]. 

2. ‘європейська 

країна’ 

А головне — це Україна європейська, в якій свідомість, 

солідарність і взаємоповага стають підвалинами громадянського 

суспільства [153, с. 278]; Україна європейська — інакша. Саме це 

і є Україна автентична, історично багатокультурна, медіум між 

Сходом і Заходом Європи [153, c. 282]. 

3. ‘роздоріжжя’ Кордон між Польщею і Україною — це кордон між європейською 

перспективою і євразійською безперспективністю [153, c. 255]; 

На двох центральних площах української столиці 

конфронтуються не “дві України”. І не Україна і Росія. А 

європейська Україна і азійська Росія [153, c. 362]; Україні 

потрібна шокова терапія. Реальне, жорстке, катарсисне 

усвідомлення себе і свого становища. А ця шокова терапія не 
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забариться. За рік дистанція між Польщею і Україною стане 

прірвою [153, c. 256]; Україна, ізольована від Європи, в 

економічному сенсі буде Колонією, а в політичному – Зоною [153, 

c. 273]; : Ось чому природний для України шлях до Європи – це 

шлях рятівний [153, c. 302]; Сьогодні кордон між двома 

Українами проходить не між Україною україномовною та 

Україною російськомовною. Поділ не етнічний, не мовний, не 

релігійний. З одного боку – вульгарний покруч лоботомізованого 

суспільства, жадібний споживач фальшивих ідеологем, інертний 

транслятор енергії насилля. А з іншого боку – всі інші – українці, 

росіяни, євреї, татари, греки, – кожен, хто має свою культуру і 

відтак поважає культуру іншого. Це молода Україна і це древня 

Україна. А головне – це Україна європейська, в якій свідомість, 

солідарність і взаємоповага стають підвалинами громадянського 

суспільства [153, с. 278]. 

4. ‘нація’ Врешті-решт, після імперських та постімперських століть, 

десятиліть і років переслідувань, катувань і принижень 

суспільство таки ж здобулося на той непереможний, але 

цивілізований протест, завдяки якому Україна була визнана 

“європейською нацією”![ 153, c. 354]; Як відомо, восени 2004 року 

в західній пресі вийшла друком величезна кількість статей про 

Україну. В цих статтях постало цілком нове бачення України: 

ніби простір навколо української проблеми раптом наповнився 

киснем, завібрував цікавістю, надією, проектами. Домінуюча 
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тема: Україна – європейська нація [153, c. 326]; І тепер Україна 

вибудовує цю європейську перспективу в умовах значно гірших, 

ніж тринадцять років тому [153, с. 321]; За останні роки 

Україна пережила чимало вертикальних і горизонтальних поділів 

[153, c. 485].  

ЄВРОПА Європа 

Україна, 

російський, 

європейський 

1. ‘флюгер’, 

‘буфер’ 

В кожному випадку Європа принципово бачила Україну як 

“буфер” між демократичним світом та Росією [153, с. 180]; Це 

образ держави без коріння, без пам’яті, образ навіть не держави-

буфера, а держави-флюґера між російськими, європейськими 

та американськими вітрами [153, с. 111]. 

 

 

 

  2. ‘ціле’  

‘частина’ 

Безперечно, Україна — незаслужено забута частина Європи 

[153, с. 114]; Все це так, але історично Україна — органічна 

частина європейського культурного материка [153, с. 134]. 

 

 

3. ‘інтеграція’ На початку 90-х це перше десятиліття української незалежності 

бачилося в перспективі насамперед як процес поступової — 

навіть не інтеграції, а — реінтеграції України як органічно 

європейської реальності в політичний і культурний простір 

Європи [153, с. 174]; А всі разом у цей складний і сповнений 

небезпек час ми тим самим могли б сприяти процесу послідовної 
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та незворотної інтеграції України в Європу [153, с. 242]. 

Бермудський 

трикутник 

4. ‘безвихідне 

становище’ 

З одного боку, навігація України утруднена наявністю міні-

Бермудських трикутників і багатокутників, а з іншого, Україна 

хронічно перебуває в МАКРО-БЕРМУДСЬКОМУ 

ТРИКУТНИКУ: АМЕРИКА – РОСІЯ – ЄВРОПА, значно 

складнішому для проекцій і прогнозів [153, с. 208]; На мою думку, 

Україна може вийти з вищезгаданого макро-Бермудського 

трикутника Америка – Росія – Європа лише одним способом, а 

саме: віднаходячи свою європейську природу та віддаючи 

пріоритет своїй європейській політичній і культурно-науковій 

стратегії [153, с. 239]; На мапі цього безголосого Бермудського 

трикутника є лише Центр — забліндована Москва [153, с. 273]. 

 

чорна діра  5.  ‘крах’ <…> аби захистити демократичний світ від тієї “чорної діри”, в 

яку повільно, але неухильно перетворюється наша країна [153, с. 

258]; Нова Європа будує своє майбутнє — через діалектику 

труднощів і подолання цих труднощів. Україна провалюється в 

“чорну діру” минулого, в якому єдиною формою існування був 

терор [153, с. 261]; <…> перетворення тодішньої України — в 

разі перемоги стратегії Кремля — на “чорну діру в центрі 

Європи” [153, с. 303]. 

 

мутант 6. ‘Україна між 

Європою і 

Мутант має дві голови: одна дивиться каламутними очима 

кролика, якого загіпнотизував голодний удав, у бік Росії. Руки 
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Росією’ мутанта нервово відривають шматки української економіки, 

жбурляючи їх у бік “старшого брата”. Інша голова мутанта 

судомно підморгує Європі, щоразу хворобливо шукаючи пояснень, 

чому Україна ПРОСТО НЕ ХОЧЕ увійти до Європи [153, с. 262]; 

<…> щоб довести, що ніякої України немає, а те, що нею себе 

називає, це хіба тільки “мутанти” [153, с. 387]. 

 

МОВА Мова 1.‘одне з надбань 

нації’  

Читаючи книжку Рікера, з особливою гостротою відчуваєш 

образливу карикатурність фігурок цієї пострадянської 

трагікомедії, які говорять про мову, про культуру, про 

переписування історії, про “гармонізацію” історії [153, c. 634]...; 

Комуністична система, — а ще раніше імперська з її дуже 

подібними модальностями,— нищила не лише нації, мови, саму 

суть буття людського [153, c. 455]. 

  2. ‘cукупність 

звукових знаків’ 

А таких, як відомо, багато, бо ж сучасна українська мова 

формувалася не за часів “братньої дружби” з Росією, коли 

українські книжки – вже від Алєксєя Міхайловіча (Московський 

Цар 1629-1676 – пояснення наше) починаючи, – заборонялися і 

палилися як “єретичні”, а в литовсько-польську добу та в часи 

Речі Посполитої [153, c. 462]. 

3. ‘об’єкт 

індивідуального 

вибору’ 

Україна має навчитися говорити загальнозрозумілою мовою, яка 

була б антиподом “общепонятного языка” [153, с.186]. 
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4. ‘зовнішній 

атрибут для 

характеристики 

основних ознак 

людини’ 

Молодь західноукраїнська має виразне почуття власної 

приналежності, знає мову, відразу вивчає інші мови, гуртується 

в культурні осередки <…> Східноукраїнська молодь розрізнена, не 

має почуття приналежності, “міняє шкіру” (і мову, і часом 

політичні орієнтації) залежно від контексту [153, с. 486]. 

 

5. ‘чинник 

розвитку’ 

Моє завдання – зробити схематичний начерк політичного 

сценарію імперії, реалізація якого була спрямована на деструкцію 

основоположних факторів розвитку України як нації, як етносу, 

як мови, як культури в цілому, а загалом — як окремішньої 

ідентичності [153, с. 62]; Проблема мови – частина цієї 

глобальної проблеми громадянської культури суспільства [153, с. 

455]; Відповідний процес переосмислення розгорнувся і з боку 

України, чия історія, культура, мова, суспільна ментальність в 

усі віки була глибоко і складно пов’язана з польською реальністю 

[153, c. 247]. 

 

  6. ‘транслятор 

культури’ 

Йшлося не лише про насильницьке нав’язування мови – йшлося про 

насильницьке нав’язування через мову типу культури, принципово 

протиставленої культурі європейській [153, c. 70]. 

7. ‘націєтворчий 

чинник’ 

ПОВАГА ДО МОВИ – ЦЕ ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ. До її 

культурного коріння. До її історичної та родинної пам’яті. До її 
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моральних цінностей. Тобто повага до Іншого в системі 

культури, побудованій на центральності особистості [153, c. 

455]. 

8. ‘об’єкт тиску’ Сила заборони прямо пропорційна силі об’єкту заборони. Тиск 

імперії на українську мову є своєрідним барометром її 

дезінтеґраційної для імперії потужності [153, с. 92]; А тим часом 

глибина патологій, спричинених українській мові Системою, не 

має собі рівних в європейській історії [153, c. 35]; І хто ж, як не 

мовознавці, повинен порушувати питання про катастрофічний 

стан української мови, перетвореної на предмет ідеологічних 

спекуляцій та психологічної агресії радянського обивателя? [153, 

c. 35]; : <…> а в Україні, Радянській Україні, українська мова 

перебуває на правах говірки в індійській резервації? [153, c. 37]. 

9. ‘тактика бою’ Україна має унікальний історичний шанс — стати новим типом 

держави, яка говорить зі світом не мовою зброї, а мовою 

культури, не мовою страху, а мовою порозуміння [153, c. 18]. 

ПАМ’ЯТЬ пам’ять 1. ‘засіб 

встановлення 

неперервності 

української 

історії’ 

Цілі наукові школи викреслено з пам’яті поколінь [153, с. 35]; Це 

вкрай конкретний, “матеріальний” кордон: кордон амнезії. 

Кордон, завислий над вакуумом історичної пам’яті [153, c.189]; 

Але ця проблема теж має культурний вимір: століття 

імперського режиму і десятиліття режиму радянського 

зруйнували в суспільстві не лише знання історії та історичну 

пам’ять, а – потребу в історії і потребу в історичній пам’яті. 

Позбавлене свідомості минулого, суспільство не знає, що з собою 
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робити в майбутньому [153, c. 619].  

 

2. ‘збереження 

культурного та  

духовного спадку 

нації’ 

Наше суспільство маргіналізувало пам’ять ҐУЛАҐів – там зараз 

Росія створює умови для “адреналінового туризму” [153, с. 263]; 

Та й загалом пам’ять “козацьких вольностей”, як її не 

викорінювали, все ж залишалася потужним ідентифікаційним 

чинником у різних суспільних прошарках, включно навіть з 

ліберальною частиною поросійщеного дворянства [153, с. 92]; В 

цьому Домі убили покоління наших предків, знищили пам’ять про 

них, перетворили на цвинтар хлібодайну землю, пограбували наш 

спадок, спалили наші ікони, отруїли ґрунт, повітря й воду 

радіацією [153, с. 622]. 

3. ‘феномен 

бажаного, а не 

дійсного’ 

Це образ держави без коріння, без пам’яті, образ навіть не 

держави-буфера, а держави-флюґера між російськими, 

європейськими та американськими вітрами [153, c. 111]. 

КУЛЬТУРА культура 1. ‘рух, зміна’ Через те й сьогодні атрибутика культурних феноменів 

здебільшого відбувається не за допомогою суто художніх та 

національних прикмет, не через призму національної 

ментальності, традицій тощо, а через призму політико-

територіальних поділів України та вимушеної “передислокації” 

культури в географічному просторі, тобто різних форм 

еміграції. А це в свою чергу призводить до естетичної 

дезорієнтації культури та внутрішньої неухильної руйнації її 

пропорцій, при якій глобалізуються одні явища й недооцінюються 
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інші [153, с. 81].  

2. ‘cкладник 

державності’ 

“<…> культура є зокрема і одним з основних репрезентативних 

аспектів держави. А нація, політично не ідентифікована, безсила 

захистити як свою ідентичність, так і свої культурні набутки” 

[153, с. 81]; Україна як культура і як держава пропустила 

історичний момент, коли закінчилося протистояння Схід – Захід 

[153, с. 209]; Культурну політику України, культуру як таку і 

саму Україну будують нині лише ті письменники, художники, 

митці, що мовчки працюють на майбутнє [153, с. 132]. 

3. ‘резервація’ <…> наша культура все ще залишається безправною 

“резервацією” в нових координатах європейської культури [153, с. 

234]. 

4. ‘живий 

організм’ 

Додаймо до цього хронічну ретардацію, до якої змусила 

українську культуру російська відрубність від світової цивілізації 

як в імперські, так і в радянські часи [153, с. 35]; Перервність, 

аритмія культурного часу України ще на тривалий час 

гарантована злочинним вилученням з неї таких творчих 

материків, як, скажімо, література 20-30-х років: посмертна 

реабілітація культури ще не означає вибудови її живого 

послідовного процесу [153, с. 80]. 

5. ‘протистояння’ Власне, культура і справді була найпотужнішим механізмом 

протистояння [153, с. 214]; Культура – посланець душі України 

та її інтелекту, її людська і творча суть. Лише культура може 

відстояти національну ідентичність нашої Батьківщини [153, с. 
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117]; Жодна культура на Європейському континенті (та й 

загалом, мабуть, у світі) не зазнала подібних системних заборон 

і переслідувань, як українська [153, с. 34]. 

6. ‘замкненість’ Врешті, саме постійна культурна блокада України, її примусова 

ізольованість від світу була далекосяжною метою цих табу. 

Суспільство, яке не усвідомлює власної історії і не усвідомлює 

себе в історії світу, не здатне з цим світом комунікувати як 

самостійний суб’єкт [153, с. 98-99]. 

СУСПІЛЬСТВО суспільство 1. ‘нація’ Оскільки ж у російській історії інтереси Держави завжди 

вивищуються над інтересами Суспільства, Держава звично 

маніпулює свідомістю Суспільства, а Суспільство звично 

відчужується від самої ідеї самозахисту, делегуючи його тій 

самій Державі – і тим самим замикаючи коло. Характер цього 

відчуження – не лише свідомий чи примусовий [153, с. 86]; 

Система постійного пресингу і табуювання спричинила 

відсторонення суспільства від власної культури, “втому” 

суспільства від постійної напруженості, що оточує ці проблеми, і 

— як результат — “ескапізм”, спробу вивільнення від тиску цих 

проблем шляхом адаптації до будь-яких місцевих чи імпортованих 

“полегшених” моделей [153, с. 97]. 

2. ‘часовий 

період’ 

Тож, не вийшовши з феодального стану, радянське суспільство, 

бомбардоване “антибуржуазною пропагандою”, було навчене 

ненавидіти світ, в якому, попри все, рівень життя був 

незрівнянно вищий від “найпрогресивнішої демократії планети” 
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[153, с. 140]; У пострадянському суспільстві початковий 

ентузіазм відкриття своєї історії перетворився на цілком цинічну 

непам’ять репресій і геноциду [153, с. 263] 

3. ‘територія’ Якщо українське суспільство не зуміє в останній момент 

вирватися з цієї пастки, воно прирече себе на роки небуття [153, 

с. 275]; Є феномен, який відрізняє Україну і від Росії, і від Заходу, 

а саме: українське суспільство в цілому є набагато зріліше й 

морально порядніше від свого політичного класу [153, c.495]. 

4. ‘розкол’, 

‘відчуження’ 

Результат лише той, що українська наукова й літературна 

інтелігенція, колеги з діаспори, українська влада і українське 

суспільство черговий раз виявилися відчуженими реальностями, 

не здатними до праці над спільним проектом [153, с. 225]. 

ПРАВОСЛАВ’Я православ'я 1. ‘Росія = 

негатив’, ‘зло’, 

‘ворог’ 

З них можна дізнатися вкрай цікаву річ: насправді Росія будує не 

які, а – православні газогони [153, с. 430]; А тим часом, 

підписуючи контракти про газопостачання, вона розкреслює нову 

мапу світу, яку формує “православний газ”, змішаний з газом 

“ісламським” [153, с. 432]; От тільки що принесе світу залізна 

павутина “православних” та “ісламських” газо- і нафтогонів? 

[153, с. 431]; Якщо російська православна церква досі не зняла з 

Мазепи анафему як з “віровідступника” та “Юди”, то так само 

він “зрадник” і в радянській історіографії, – православно-

партійний континуум очевидний [153, с. 87]; Західноєвропейська 

славістика ще на етапі свого формування взяла за основу 

імперську версію літературного розвитку православно-
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слов’янського ареалу [153, c. 103];  А православна церква 

бачиться в західноєвропейській науці фактично з перспективи 

стосунків з Московським патріархатом, тобто після втрати 

української автономії в 1686 році [153, с. 107];  

А вони брати – страшенно православні, відтак винятково мирні. 

Ну хіба часом одну-другу війну розв’язують. Один-другий народ 

знищують [153, c. 144]. 

 

православний 2. ‘іронія’, 

‘буденність’ 

Дивитеся вночі на небо, а там літає шедевр туркменського 

президента між спіралей “православного газогону”, що 

звивається “от моря до моря и от рек до конца вселенная”... [153, 

с. 434]. 

3. ‘нищення’, 

‘смерть’ 

Об’єднуюча та омолоджуюча ідеологія православ’я зіграла в 

цьому процесі свою похмуру роль [153, с. 168]; Але вочевидь одного 

Православ’я недостатньо, щоб оборонити Святу Російську 

Землю від експансіоністських планів України [153, с. 398]. 

4. ‘чинник 

культури’ 

Болгарія зробила рішучий поворот на Захід, зосередивши 

ідентифікацію з православною традицією виключно в межах 

культури, а не в межах політики [153, с. 602]; Сербія, навпаки, як 

і Росія, надає перевагу політичному аспекту православ’я [153, с. 

602]. 

5. ‘народ – 

аутсайдер (ті, що 

не мають 

А “народи-аутсайдери з білої цивілізації” – православні слов’яни, 

насамперед українці, росіяни, білоруси – і взагалі рухаються до 

свого кінця прискореними темпами [153, c. 478]; Але якщо 
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ідентичності)’ ісламський Схід має свою чітко виражену ідентичність, а її 

“антизахідність” історично вмотивована, православний 

слов’янський світ переживає постійну кризу через 

невивершеність своєї ідентичності, що зависла між лякаючим (і 

ненависним) Заходом та не менш лякаючим (і ненависним) Сходом 

[149]. 

ЦЕРКВА українська 

церква 

1. ‘пригноблений’ Саме тому багатостолітній наступ російської церкви на 

українську не обмежився постійним нищенням української 

церкви [153, c. 70]; Українська церква, на противагу російській, 

була могутнім фактором національної ідентифікації та 

диференціації української культури і української нації загалом. 

Тим більше, що вона, на відміну від російської, не була ідеологією, 

а була вірою,отже , й форми її суспільного та культурного 

функціонування були інакші [153, c. 67]. 

російська 

церква 

2. ‘гнобитель’, 

‘знаряддя 

русифікації’, 

‘вищість 

відносно 

української 

церкви’ 

Так, українська православна церква має просити дозволу на 

автокефалію в російської церкви, яка, звичайно ж, цього дозволу 

ніколи не дасть [153, c. 80]. 

 

  3. ‘cуб’єкт 

торгівельних 

відносин’ 

Непогано російська церква вторговувала, наприклад, з ісламським 

світом [153, c. 430-431] 
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4. ‘cуб’єкт 

політико-

правових 

відносин’ 

(<…> як і російська мова, російська церква стала вмістилищем 

різноспрямованих змістів, маніпульованих політикою [153, c. 458]; 

слугувала цементуючим розчином для політичної архітектури 

імперії [153, c. 67]) 

5. ‘основа 

єдиновладного 

деспотизму’ 

<…> що теж було протипоказане ригористичному й 

фанатичному характеру російської церкви як основи 

єдиновладного деспотизму [153, c.70] 

Собор 6. ‘історична 

будівля’ 

Що ж до України, то ми не маємо навіть руїн зірваних у повітря 

в 20-30-ті роки середньовічних соборів, – настільки був 

“драгоценный” Київ не лише для Солженіцина, а й для політичних 

його опонентів, що, аби оволодіти ним, треба було знищити його 

душу [153, c. 97-98]; Ця традиція ефективно використана при 

соціалізмі, коли в 20-30-ті роки зірвані в повітря древні храми і 

взагалі весь культурний шар національної історії став купою 

каміння [153, c.77]. 
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БОГ Бог 1. ‘творець світу і 

людини, вища 

сила’ 

 

Хвалити Бога, цей прогноз не справдився [153, c. 150]; Однак 

зброя та досі, хвалити Бога, таємнича, а от радянський 

металобрухт у вигляді “важкої артилерії” – цілком видимий [153, 

c. 443]; І позаяк росіян “вмещает Бог”, то, очевидно, фіннам там 

точно місця не було [153, c. 270]. 

 

2. ‘cфера 

Господнього 

впливу’ 

Основний корпус наукових праць про історію Росії — це 

апологетичний компендіум спеціально дібраних фактів, 

призначених для обґрунтування законності самодержавства та 

історичної місії “богообраної” країни [153, с. 64-65]; І це не в 

якійсь забутій Богом і людьми індустріальній периферії, а власне, 

в колишній столиці республіки, в місті української 

інтелектуальної еліти 30-х, місті “Березоля” і школи 

“харківського правопису” [153, c. 36].  

 

3. ‘захисник’ А кирилиця в самого Бога за пазухою, як послухати Дуґіна, а так 

драматично не атракційна... 

4. ‘хранитель 

Слова’ 

Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог. 

З Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що 

постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя 

було — світло людей”,— так починається Євангеліє від Іоана(1,1-

4) [153, c. 467]. 
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Господь  5. ‘будівничий 

держави’ 

Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі [153, c. 

101]. 

ДУША Душа 1. ‘феномен, 

протиставлений 

тілу’ 

<…>спорадична україністика продовжує бути аматорством, 

милими фольклорними спектаклями, що тішать душу і слух, але 

залишають незахищеним глибоко травмований організм культури  

[153, с. 15]; Ми, звичайно, можемо в черговий раз надірвати душу 

й голос, розповідаючи, як нас душила імперія [153, с. 119]. 

2. ‘кордон’ <…> ці дві України є, але кордон між ними набагато складніший, 

тоталітаризм, проходить заплутаною лінією по душах і 

свідомості замучених безглуздим режимом людей, ошуканих [153, 

с. 282]; І лінія цього кордону – ламка, переривиста, рухома, а 

відтак постійно змінна. І проходить вона по душах людських, 

крізь людську несвідомість – але також і людську свідомість 

[153, с. 375]. 

ДУХ Дух 1. ‘моральна 

сила’ й 

‘потенціал 

творчої 

активності’ 

І разом із цим – дух суперництва Росії зі своїми сусідами, а не дух 

співробітництва [153, c. 593]; зловісний дух деструкції, нищення, 

зненависть до творчої конструктивної сили <…> [153, c. 469] 

 2. ‘культура’ <…> видатні постаті української культури неминуче є 

“речниками духу”, “мучениками”, “титанами” та ще 

евентуально “носіями вічного вогню” тощо [153, c. 183]; Як у 

сфері культури, так і у сфері політики найсильніше прозвучав 

пафос деконструкції, а не дух будування [153, c. 227]. 
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Духовний 3. ‘все, що 

стосується 

культури як 

сукупності 

цінних надбань 

нації та людства 

загалом’ 

у результаті постійного свавільного відторгнення від української 

культури її автентичного духовного спадку <…> [153, c. 79]; І 

потрібно згадати як духовний, так і матеріальний порятунок 

скарбів українського культурного спадку, без яких сьогодні наша 

культура була б трагічно біднішою [153, c. 212] 

замикання 4. ‘бездуховність’ 

 

<…> призвела до короткого замикання в духовному житті 

суспільства, насамперед у моральній його сфері та в невралгічній 

сфері громадянської свідомості [153, c. 215]; а з часом і взагалі не 

виключене її [культури – пояснення наше] інерційне замикання в 

межах локальних тем і проблем [153, c. 98]. 

духовний 

Чорнобиль 

5. ‘культурна 

смерть’ 

<…> висвітлив реальний стан нашої культури й науки після 

багатостолітнього духовного Чорнобиля, планомірного 

культурного та національного геноциду [153, c. 60]. 
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Додаток Є 
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Додаток Ж 

Репрезентація результатів соціолінгвістичного Інтернет-опитування 

Анкета 
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Опис опитування: 

1. Кількість респондентів: 271  

2. Стать: 

 жінки – 78%,  

чоловіки – 22%  

3. Вік:  

до 25 років – 56, 5%;  

від 26 до 40 років – 22,5%  

3) від 41 року – 21% 

4. Представлені регіони: м. Київ та Київська область, Львівська, Івано-

Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, 

Кіровоградська, Запорізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, 

Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, Тернопільська область, АР 

Крим, а також серед опитаних є троє осіб, що народилися або мешкають поза 

межами України, але вважають себе українцями (Узбекистан та Росія). 

5. Рідна мова:  

українська (88,5%);  

російська (10,3%);  

інша (1,2%). 

6. Мова спілкування:  

українська (87,8%); 

 російська (10,7% ); 

 інша (0,5%). 
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Результати соціолінгвістичного опитування 

1. Оцінка критерію «Спільна мова»: 

Рис. 1 

2. Оцінка критерію «Спільні дії (рішення, досягнення результатів)»: 

 

 

Рис. 2 
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3. Оцінка критерію «Людські переконання: члени нації визнають один одного як 

співвітчизників»: 

Рис. 3 

 

4. Оцінка критерію «Спільне історичне минуле»: 

Рис. 4 
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5. Оцінка критерію «Спільна економіка»: 

 

Рис. 5 

 

6. Оцінка критерію «Постійне проживання в одній країні»: 

 
Рис. 6 
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7. Оцінка критерію «Спільна релігія»: 

 

Рис. 7 
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Додаток З 

Репрезентація результатів психолінгвістичного Інтернет-опитування 

Анкета  
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Питання анкети (однакові до всіх семи уривків): 
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Опис опитування: 

Кількість респондентів: 108 

Стать:  

жінки – 78%; 

 чоловіки – 22%. 

Вік:  

1) до 25 років – 35, 3% осіб; 

2) 26-40 років – 41,6%;  

3) старше 41 року – 23,1% 

Освіта:  

1) вища – 76%; 

2) незакінчена вища – 17, 6%;  

3) середня та середня спеціальна – 6,4%. 
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1. Результати сприйняття першого уривку: 

 Я належу до покоління, для якого діаспора була легендарним явищем і стала реальністю. 

Пам’ятаю відчуття розімкненого простору: свинцевий горизонт режиму поволі розступався, 

міняючи геокультурну мапу нації. Ставала ближчою не лише Європа: з далеких Америки й 

Канади і навіть з екзотичної Австралії в Україну їхали діти України. їхали до могил своїх 

батьків. До своїх сестер і братів, до друзів. Їхали будувати фундамент нової України. Разом із 

тими, хто вижив. Разом із тими, хто дочекався безславного кінця тоталітарної системи [153, 

с. 199]. 

 

Рис.1 

Рис. 2 
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2. Результати сприйняття другого уривку: 

Ось кілька флешів. Люблін, місто народження Польської держави, відзначав вхід своєї 

країни до Європейської Співдружності Конгресом ректорів європейських університетів. Це 

була акція символічна. “Від Унії до Унії”,— так Папа Іван Павло II назвав історичний шлях 

Польщі до Європи. Люблінська унія 1569 року дала життя Речі Посполитій, яка 435 років по 

тому офіційно ставала частиною “Європи Націй”, європейського політичного та культурного 

простору свободи і демократії [153, c. 244].  

 

 

Рис. 3 

Рис. 4 
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3. Результати сприйняття третього уривку: 

Могутньою хвилею епічної музики здіймаються заключні акорди “Реве та стогне...” — і 

опадають у каструлю, де смачно киплять спаґетті “Barilla”. Голос диктора за кадром 

реклами тим часом повідомляє, що славетні італійські макарони, як виявляється, створені на 

основі особливого твердого зерна, що в XIX столітті вперше було вирощене в Україні, а вже 

звідти італійці, невтомні шукачі нового, привезли його до себе на Батьківщину. 

— От гарна ця російська пісня, “Реве та стогне...”,— кажуть італійці,— по-своєму 

навіть не гірша, як “Калінка-малінка”... [153, c. 113]. 

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 
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4. Результати сприйняття четвертого уривку: 

Від моменту своєї незалежності Україна впевнено і рішуче взяла курс на Європу. В очах 

Європи ця стратегія стала складовою частиною української політичної та культурної 

ідентичності. Можна було слушно запитувати себе, чи справді слугувало інтересам України її 

покірне й поспішне ядерне роззброєння. Проте Україна хотіла довести — і на той час довела 

— свою політичну надійність. Інша річ, що Україна була “знешкоджена”, а насправді у 

відповідь не отримала обіцяних політичних і військових гарантій. Та це вже належить до 

іншої теми [153, c. 156]. 

 

 

Рис. 7 

 

 

Рис. 8 
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5. Результати сприйняття п’ятого уривку: 

Молодість наших дідів і бабусь згоріла в пеклі радянської історії: революції, Перша світова, 

громадянська війна, сталінські репресії, розстріли, заслання, Голодомор, Друга світова...  

У прірву між чорно-кривавими шизофреніями Сталіна і кольоровими шизофреніями 

Хрущова провалилася молодість наших батьків. їм випала Друга світова, повоєнний голод, 

повоєнні репресії, хрущовські арешти 65-го, брежнєвські арешти 72-го, агресивна тупість 

цензури, незмигне око КҐБ, що вдивлялося в них крізь ідеологічну катаракту [153, c. 473].  

 

 

Рис. 9 

 

 

 

Рис. 10 
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6. Результати сприйняття шостого уривку: 

Життя наприкінці агонізуючого тисячоліття вчить лаконічності. Гортаєш газети, 

дивишся телевізор, — і раптом приходить дивне відчуття. Сьогодні всі складні філософські 

запитання доброї старої екзистенційної тематики зводяться до одного — простого і 

страшного у своїй простоті: ЩО ЗАВТРА ЧЕКАЄ НАШИХ ДІТЕЙ? На Сході й на Заході. На 

Півночі й Півдні [153, c.136]. 

 

 

Рис. 11 

 

 

Рис. 12 
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7. Результати сприйняття сьомого уривку: 

Рим, прабатьківщина європейської цивілізації. Місто, з якого почалася Об’єднана Європа у 

1957-му. Римський Капітолій. 29 жовтня 2004-го. Прем’єр-міністри 25 європейських країн 

підписують Конституцію Європи. Групове фото на подвір’ї Мікеланджело [153, с. 260]. 

 

 

Рис. 13 

 

 

 

 

Рис. 14 
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