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ВСТУП 

 

Експансіонізм сучасної лінгвістики зумовлює перехід від опису 

мовних одиниць, категорій, структур до експланаторного осмислення мови та 

мовлення взагалі не тільки як засобу комунікації, але й як інструмента когніції 

(пізнавальної здатності людини) та реалії культурно-історичного характеру. У 

зв’язку з цим дедалі більшого розвитку набувають такі перспективні наукові 

напрями, які не обмежуються внутрішньолінгвістичною дескрипцією, а 

орієнтуються на пояснення, на вивчення мови і мовлення в широкому 

контексті культури, суспільства, історії ‒ теорія мовленнєвої діяльності, 

дискурсологія, функціональна лінгвістика, етнолінгвістика, 

лінгвокультурологія та когнітивна лінгвістика. Це сприяє осмисленню 

глибинної сутності мови, багатогранності її мовленнєвих маніфестацій у 

когнітивному висвітленні, зокрема розкриттю концепту як «кванта знання» (за 

визначенням О. С. Кубрякової), як репрезентанта знань, а також уявлень, 

відчуттів, асоціацій та ін., відображених у мовній картині світу. Дослідження 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, що вибудовується на основі 

лексикографічних дефініцій і текстових реалізацій, спрямоване на 

моделювання такої структури репрезентації знань.  

Цілісність уявлень про мовну картину світу формується на основі 

поглибленого вивчення її фрагментів. За останні роки в Україні активізувалися 

наукові дослідження, спрямовані на різноаспектний опис концептів в 

українській мові, лінгвокультурі: БОГ, БОГОРОДИЦЯ, 

ЧОРТ (Т. П. Вільчинська [59; 60]), ВІЙНА (Г. М. Яворська [309]), ГРІХ, 

СОРОМ (Н. В. Вдовиченко [50]), ДУМКА (Т. Д. Полиця [222]), ДУША 

(М. В. Скаб [249]), ЖИТТЯ (Ж. В. Краснобаєва-Чорна [146]), 

ЖІНКА (Т. М. Сукаленко [260]), КРАСА (О. М. Цапок [291]), НЕБО, 

ЗЕМЛЯ (А. О. Огар [209]), ПАМ՚ЯТЬ (Я. В. Купіна [159]), РОЗМОВА, ЧАС, 

МОРЕ, ХАТА, СВІТ (С. Я. Єрмоленко [275]), СВОБОДА СЛОВА 
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(Т. І. Печончик [214]), РОЗУМ (Н. О. Мех [188]), СІМʼЯ (В. Б. Яковлєва [315]), 

СТЕП (О. Є. Єфименко [98]), ТАЄМНИЦЯ (Я. Ю. Соболєва [256]), УКРАЇНА 

(С. Я. Єрмоленко [275], І. В. Хоменська [289]), ШЛЯХ, ПРАЦЯ, РОБОТА, 

ЗДОРОВ՚Я, ПОДІЯ, ВИПАДОК (Т. В. Радзієвська [235]) та ін. 

У сучасних лінгвоконцептологічних студіях також розширюється 

вивчення семантики і прагматики концептів на матеріалі різних мов: БІЛЬ 

(В. М. Бріцин, К. В. Рахіліна, Т. І. Рєзнікова, Г. М. Яворська [135]), 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ (Н. А. Черненко [296]), ДУША, 

СЕРЦЕ (І. О. Голубовська [78]), НАВЧАННЯ (О. М. Дзюбенко [93]), 

ОСВІТА (А. В. Бєляєва [32]), ТОЛЕРАНТНІСТЬ у дискурсі спецслужб 

(Л. В. Юдко [308]) та ін. Окремі дослідження присвячені з՚ясуванню 

комунікативно-когнітивних особливостей неправди в лінгвістичному 

вимірі (О. І. Морозова [194]), поетико-когнітивному аналізу концептуального 

простору трагічного (В. Г. Ніконова [202]). 

У значних напрацюваннях із лінгвістичної концептології 

продемонстровано теоретичну розбудову цього напряму в сучасному 

науковому дискурсі, поглиблене вивчення конкретних концептів, 

концептосфери. 

Актуальність проведеного дослідження визначається необхідністю 

лінгвістичного аналізу засобів об’єктивації концептуальних феноменів у мові, 

а саме: всебічним вивченням засобів об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

в українській мові.  

Варто зазначити, що феномен перетворення вивчався в різних галузях 

сучасного гуманітарного знання, зокрема філософії та 

культурології (В’яч. Вс. Іванов, О. Ф. Лосєв, В. Я. Пропп); психології 

(Е. Канетті, З. Фройд, К.-Г. Юнг), а загалом мовознавчі аспекти феномену 

перетворення досліджувалися, починаючи від О. О. Потебні та Р. О. Якобсона 

і продовжуючи працями сучасних науковців – Т. П. Вільчинської, 

Л. Ю. Дикаревої, М. О. Кравченка, О. А. Москвичової, Н. В. Слухай, 
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Н. П. Шумарової та ін. Зокрема, лінгвосеміотичне дослідження метаморфози 

«як типу міфопоетичних значень і тропа, який належить до логіко-

лінгвістичної осі псевдототожності» [95, с. 4], схарактеризовано в художньо-

образних картинах світу М. В. Гоголя і М. О. Булгакова. У цьому плані 

зіставлялися міфопоетичні засоби художнього письма обох авторів, 

акцентувалася увага на способах обʼєктивізації ідеї перетворення. Особливості 

мовного вираження казкового перетворення аналізуються на матеріалі 

російських казок, при цьому «модель перетворення досліджується як 

синтаксична одиниця і як вербалізація акту перетворення з позицій 

концептуалізації акту перетворення і парадигматики її компонентів» [140]. У 

такому ракурсі схарактеризовано концепти, що становлять ядро образу 

перетворення – «Іпостась», «Коло», «Смерть vs життя», «Слово», «Дотик», 

«Знання», а парадигматику цієї моделі визначають суб’єкт, об’єкт, агент, дія 

та модус перетворення у фольклорних текстах. 

До сьогодні вивчення концептуалізації ПЕРЕТВОРЕННЯ 

проводилося переважно на основі літературних (зокрема художніх) і 

фольклорних текстів російської мови, тоді як експлікація концепту в 

українській мові, різнорівневий аналіз засобів його вербалізації, моделювання 

трансформативного фрейму та його субфреймів не були предметом 

спеціального лінгвістичного дослідження. 

Описуваний у дисертації феномен ПЕРЕТВОРЕННЯ має різноманітні 

форми об’єктивації, передусім вербальної репрезентації, зумовленої 

характером сприйняття та інтерпретації причиново-наслідкових зв’язків, в 

українській мовній картині світу, що акцентує увагу на засобах експлікації 

знань про світ у концепті ПЕРЕТВОРЕННЯ, розкриває його місце в 

ментальному лексиконі етносу. 

Дослідження є актуальним також з огляду на використання як 

класичних, так сучасних методів і принципів лінгвістичного аналізу. Воно 

орієнтоване на мовознавчі теорії, що розкривають зв’язки між мовою, 
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культурою та мисленням (від робіт О. С. Мельничука, В. П. Руднєва, 

В. М. Русанівського, Б. О. Серебренникова, Ю. С. Степанова до сучасних 

концепцій І. О. Голубовської, В. В. Жайворонка, С. С. Єрмоленка, 

О. С. Кубрякової, А. К. Мойсієнка, В. П. Мусієнко, Т. А. Харитонової, 

О. О. Селіванової, О. С. Снитко, Н. В. Слухай, Л. І. Шевченко та ін.). 

Здійснений на основі комплексної методики аналіз способів і засобів 

вербалізації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові поглиблює 

уявлення про мовну картину світу українців. Вивчення мовної картини світу 

не тільки спрямоване на розкриття властивих цій мові ресурсів, а й відбиває 

етнічну специфіку, що зумовило вибір для дослідження концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові. Лінгвокогнітивний підхід є основним у 

вивченні цього концепту, в процесі його опису також відзначаються окремі 

лінгвокультурні особливості. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах планової наукової теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (№ 16БФ044-01). 

Тема дисертації була затверджена на Вченій раді Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 

від 27 березня 2012 року) та уточнена (протокол № 8 від 25 березня 2014 року). 

Мета дисертаційної праці полягає в комплексному дослідженні 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, з՚ясуванні специфіки його лінгвальної 

репрезентації в українській мові. 

Реалізація визначеної мети передбачає розвʼязання таких завдань: 

– з՚ясувати на основі сучасних праць із лінгвокогнітології та 

лінгвоконцептології розуміння основних понять дослідження, проаналізувати 

основні підходи до тлумачення концепту, описати методику вивчення 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ; 
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– дослідити поняттєві та мотиваційні ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові за допомогою аналізу змістового 

наповнення лексеми «перетворення» як імені концепту та встановлення 

етимології групи співвідносних етимологічних гнізд різного походження; 

з’ясувати синтагматичні та парадигматичні зв’язки імені концепту для 

розкриття мовної репрезентації семантичного простору концепту;  

– проаналізувати засоби об’єктивації аксіологічних та образних 

ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові; схарактеризувати 

метафору як механізм об’єктивації концепту, основні ознаки метафоричного 

перетворення та утворені за цими ознаками моделі; проілюструвати образні 

виміри аналізованої концептуальної одиниці в художньому дискурсі;  

– схарактеризувати структуру концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові як системну сукупність певних груп конститутивних ознак; 

– виокремити трансформативний фрейм як модель обʼєктивації 

семантики перетворення в українській мові, розкрити специфіку семантики 

перетворення у субфреймах – суб’єктно-трансформативному та об’єктно-

трансформативному; 

– описати мовну репрезентацію концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ на рівні 

семантичних предикатів перетворення та їхніх обов’язкових актантів (агенса і 

пацієнса) у субфреймах. 

Об’єкт дослідження – фрагмент української мовної картини світу, 

репрезентований концептом ПЕРЕТВОРЕННЯ.  

Предметом дослідження виступають мовні засоби (лексичні, 

синтаксичні) репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові.  

Матеріал дослідження становлять близько 2800 текстових 

фрагментів, що передають ситуації перетворення. Ці фрагменти текстів 

виокремлені на основі суцільної вибірки з українських художніх творів ХІХ – 

ХХІ ст. різних авторів (починаючи від І. Котляревського та закінчуючи 

сучасними – Люко Дашвар, Ю. Андрухович, Ю. Ковалів та ін.) і жанрів (поезія, 
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поема, драматична поема, повість, роман тощо), а також із фольклорних 

текстів, зокрема українських чарівних казок. Для деталізації окремих ознак 

досліджуваного концепту почасти залучалися мас-медійні тексти. 

Основним ресурсом фактологічного матеріалу слугували підкорпуси 

(художня проза, поетичні тексти, фольклорні тексти) Корпусу текстів 

української мови (http://www.mova.info/corpus.aspx), створеного 

співробітниками Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (кафедра української мови та прикладної лінгвістики, 

лабораторія комп՚ютерної лінгвістики), а також інші електронні ресурси 

(«Дзеркало тижня» як один із високотиражних суспільно-політичних 

тижневиків в Україні тощо). 

Джерельну основу дослідження становлять лексикографічні праці 

(14 словників), на основі яких отримано інформацію про концепт 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, зокрема: тлумачні («Словник української мови» (за 

ред. І. К. Білодіда), «Сучасний тлумачний словник української мови» (за 

ред. В. В. Дубчінського), «Великий тлумачний словник сучасної української 

мови» (голов. ред. В. Т. Бусел)), синонімічні («Практичний словник синонімів 

української мови» С. Й. Караванського, «Словник синонімів української 

мови» (уклад. А. А. Бурячок та ін.)), антонімічний («Повний словник антонімів 

української мови» Л. М. Полюги),  фразеологічний («Фразеологічний словник 

української мови» (уклад. В. М. Білоноженко та ін.)), етимологічний 

(«Етимологічний словник української мови» (гол. ред. О. С. Мельничук)), 

історичні («Матеріали до словника давньоруської мови» І. І. Срезневського, 

«Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV – ХVІІІ ст.» 

Є. К. Тимченка, «Словник староукраїнської мови ХІV– ХV ст.» (уклад. Д. Г. 

Гринчишин та ін.), а також «Словар української мови» Б. Д. Грінченка та ін.  

Вивчення лексикографічного матеріалу і текстових фрагментів стало 

основою для встановлення змісту концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ і потенціалу 

його вербалізації в мовній картині світу українців. 

http://www.mova.info/corpus.aspx
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Теоретично-методологічним підґрунтям дисертації став доробок 

відомих українських і зарубіжних дослідників у галузях когнітивної 

лінгвістики й лінгвоконцептології (М. Ф. Алефіренко, Н. Д. Арутюнова, 

А. Вежбицька, Т. П. Вільчинська, С. Г. Воркачов, К. Ю. Голобородько, 

І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, В. І. Карасик, В. І. Кононенко, 

О. С. Кубрякова, Л. А. Лисиченко, В. А. Маслова, Т. В. Радзієвська, 

О. О. Селіванова, М. В. Скаб, Г. Г. Слишкін, Н. В. Слухай, О. С. Снитко, 

Й. А. Стернін, Н. П. Шумарова, Г. М. Яворська та ін.), фреймової семантики 

(С. А. Жаботинська, Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор та ін.), 

семантичного синтаксису (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, 

Н. Л. Іваницька та ін.), етнолінгвістики та лінгвокультурології 

(Т. П. Вільчинська, С. Г. Воркачов, В. В. Жайворонок, В. І. Кононенко, 

М. О. Кравченко, В. В. Красних, В. А. Маслова, Н. В. Слухай, О. С. Снитко та 

ін.).   

Методи дослідження. У дисертаційній праці застосовано традиційні 

загальнонаукові методи (спостереження, опис, систематизація, класифікація, 

узагальнення) та алгоритм концептуального аналізу. Визначення семантики 

досліджуваного концепту здійснено за допомогою методу компонентного 

аналізу, характеристику етнокультурної інформації забезпечив метод 

лінгвокультурологічного аналізу. 

Оскільки мета дослідження передбачає інтегрований підхід до 

вирішення поставлених завдань, основним є метод концептуального аналізу, 

мета якого – моделювання концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, відображеного в 

українській мові, через метамову концептуальних ознак (поняттєвих, 

мотиваційних, образних та аксіологічних). Концептуальний аналіз передбачає 

використання спеціальних методів, поєднаних загальною метою виявлення та 

опису ознак концепту, зокрема: аналіз словникових дефініцій (для зʼясування 

і зіставлення словникових тлумачень), етимологічний аналіз (для 

встановлення первісного змісту концепту), контекстуальної інтерпретації (для 
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розкриття специфіки функціонування концептуальної одиниці в конкретних 

текстових реалізаціях).  

Польова модель забезпечує опис структури концепту (ядра, 

навколоядрової зони і периферії), фреймовий аналіз – об’єктивацію семантики 

перетворення у трансформативному фреймі. Моделювання цього фрейму та 

його субфреймів – субʼєктно-трансформативного та обʼєктно-

трансформативного – здійснено на основі відношень між предикатами 

перетворення та його актантами, що репрезентують позиції субʼєкта та обʼєкта 

перетворення. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 

а) схарактеризовано зміст і структуру концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ; 

б) з՚ясовано закономірності та механізми об’єктивації ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові; в) систематизовано різнорівневі засоби вербалізації цього 

концепту в українській мові; г) запропоновано визначення трансформативного 

фрейму як когнітивної моделі, що репрезентує семантику перетворення; 

ґ) розкрито особливості моделювання субʼєктно-трансформативного та 

обʼєктно-трансформативного субфреймів; д) узагальнено семантику 

перетворення у трансформативному фреймі за ознаками: власне 

перетворення/зміна, активність/пасивність суб’єкта перетворення, набуття 

нових ознак чи їх втрата, реальність/ірреальність перетворення (або їх зв՚язок), 

можливість/неможливість повернення у вихідний стан; 

постійність/тимчасовість набутих властивостей та ін.  

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що вона 

є внеском у розбудову лінгвоконцептології (проаналізовано зміст концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ та його структуру як системну сукупність певних груп 

конститутивних ознак), фреймового моделювання концепту 

(схарактеризовано трансформативний фрейм і його субфрейми), 

лінгвокультурології (виявлено етнокультурну специфіку концепту 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ), що розширює аспекти вивчення взаємозв’язку між 

мовою/мовленням і суспільством, культурою, мисленням тощо. 

Комплексне вивчення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

поглиблює осмислення універсального й специфічного в мовній свідомості 

українців, дослідження певного способу мовної концептуалізації дійсності, 

розкриття різних дискурсивних виявів концепту, а також передбачає 

верифікацію отриманих результатів щодо конкретного концепту у звʼязку з 

іншими сегментами мовної картини світу українців.  

Практичне значення дослідження визначається можливістю 

використання отриманих результатів у викладанні дисциплін із лексикології, 

лінгвокогнітології, лінгвоконцептології, функціонального синтаксису, 

дискурсології, етнолінгвістики, лінгвокультурології, а також для написання 

підручників і навчальних посібників, укладання словників: синонімів, 

сполучуваності. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані одноосібно. 

    Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри української та 

російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Результати наукового дослідження 

висвітлено у доповідях на: XXII Міжнародній науковій конференції «Мова і 

культура» імені Сергія Бураго (Київ, 24-27 червня 2013 р.), VIII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість» (Острог, 3-4 квітня 2014 р.), V Міжнародній науковій 

конференції «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 15-16 травня 2014 р.), 

XXIII Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені Сергія 

Бураго (Київ, 23-26 червня 2014 р.). 
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    Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено 

в 5 одноосібних статтях, із них 4 – у виданнях, затверджених МОН України як 

фахові, 1 – у закордонному науковому виданні. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (334 позиції), списку умовних скорочень (14 позицій), списку 

лексикографічних джерел (14 позицій), джерел ілюстративного 

матеріалу (35 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 218 с., із них 

основний текст – 178 с. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ  

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

1.1. Передумови формування і розвиток когнітивного напряму в 

лінгвістиці 

 

Когнітивно-дискурсивна парадигма сучасного лінгвістичного знання 

розширює уявлення про мову та пізнання людини, розкриває інтегрованість і 

перспективність когнітивістики в аспекті аналізу концептуальних одиниць.  

Становлення і розвиток когнітивної лінгвістики як нового наукового 

напряму неодноразово висвітлювався в працях Т. П. Вільчинської, 

О. П. Воробйової, І. О. Голубовської, В. З. Дем՚янкова, О. С. Кубрякової, 

В. А. Маслової, О. О. Селіванової, Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Ю. С. Степанова 

та ін. У цьому плані вже були проаналізовані основні ідеї, які визначили різні 

напрями і підходи, що переосмислені в когнітивному аспекті. 

Звернення до проблем формування когнітивного напряму в 

лінгвістиці набуває актуальності в тому аспекті, що «у працях багатьох 

вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, філософів, психологів була підготовлена 

теоретична і методологічна основа для появи власне когнітивних методів 

аналізу, формування системи поглядів на мову як когнітивну здатність 

людини, елемент людського розуму, для виявлення широких взаємозв’язків 

мови з іншими когнітивними здатностями і психічними процесами: 

сприйняттям, пам’яттю, мисленням, уявою та ін.» [38].  

Виникнення когнітивної лінгвістики пов՚язане з різними науками: 

когнітивістикою, когнітивною психологією та лінгвістичною семантикою. Із 

когнітивною наукою її об՚єднує «поняття інформації та структур знання, 

обробки інформації та її збереження в пам՚яті, надходження з неї потрібних 

даних, репрезентації інформації в свідомості людини і мовних формах» [181, 
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с. 18]. Саме завдяки концептам формується уявлення про структуроване 

знання. 

Когнітивну психологію та когнітивну лінгвістику об՚єднують 

«поняття концептуальних і когнітивних моделей» [181, с. 20], а вивчення мови 

у зв՚язку з пізнавальними процесами людини обов՚язково враховує 

особливості перцептивних процесів. 

Потужним джерелом розвитку когнітивної лінгвістики є семантика у 

широкому розумінні дослідження значення мовних форм. У розвитку 

когнітивної лінгвістики досягнення лінгвістичної семантики переосмислені в 

такий спосіб, що дослідники «бачать за категоріями мовної семантики більш 

загальні поняттєві категорії, які можна представити як результат освоєння 

світу людським пізнанням» [181, с. 21]. Л. Талмі зараховує до об’єктів 

когнітивного аналізу «концептуальні суперкатегорії», до яких гіпотетично 

зводяться найрізноманітніші граматичні явища [332, с. 165-205]. 

Серед інших питань, які були переосмислені в концептуальному 

аналізі з попередніх досліджень мовної семантики, можна назвати: 

орієнтування на значення, представлені у свідомості носіїв мови, що 

забезпечує взаєморозуміння між носіями мови в процесі комунікації; 

концепцію лексико-семантичного поля і мікрополя; поняття актуального 

змісту слова як сукупності комунікативно релевантних сем у конкретному акті 

мовлення. 

Теоретичні постулати лінгвістичної семантики були переосмислені в 

розвитку наукових уявлень Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, А.-Ж. Греймаса, 

згодом – у працях Дж. Катца, М. Бірвіша та інших мовознавців, праці яких 

увійшли до тематичного випуску видання «Нове в зарубіжній 

лінгвістиці» [207].  

Серед робіт, виконаних у межах наукової парадигми, заданої ідеями 

Ф. де Соссюра, виділяються дослідження А.-Ж. Греймаса з опозитивної 

елементарної семантики. Він не тільки одним із перших здійснив аналіз і 
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опис плану змісту мови як іманентної системи за допомогою теоретичного 

інструментарію, розробленого у фонології, але й використовував його для 

формування концепції семантичних глибинних структур. На його думку,  

соссюрівська концепція дозволяє постулювати ізоморфізм плану змісту й 

плану вираження й, отже, дає теоретичні підстави для розуміння семантичної 

структури.  

Елементарна структура значення, за А.-Ж. Греймасом, «може бути 

вловлена та описана або у формі семантичної осі, або у формі семного 

зчленування» [82, с. 31]. У цьому сенсі, семантична структура, або 

елементарна структура значення, ‒ фундаментальний конструкт семантичної 

теорії Греймаса. Цей конструкт створений на основі ідей Р. Якобсона щодо 

семіотичного універсуму, тобто накопиченого комунікативного досвіду, який 

корелює із системами науки, культури. 

Ця концепція включає семантичний компонент, що розглядається як 

інтерпретативний складник, до того ж і граматичні відношення, і семантичні 

інтерпретації вводяться на рівні глибинної структури й визначаються її 

синтаксичними властивостями. За Дж. Катцем, «семантичний компонент 

лінгвістичного опису ставить у відповідність глибинній структурі будь-якого 

речення певної мови її семантичну інтерпретацію» [124, с. 33].  

М. Бірвіш так підсумував основні завдання семантики: «семантична 

теорія повинна: (І) співвідносити семантичні структури з релевантними для 

семантики синтаксичними структурами; (ІІ) систематично представляти 

значення окремих слів (або в загальному вигляді лексичних елементів, які 

включають також лексикалізовані фрази типу ідіом, окремі частини складних 

слів та ін.) і (ІІІ) показувати, як семантична структура слів співвідноситься із 

синтаксичними відношеннями, для того, щоб дати інтерпретацію речень» [33, 

с. 179]. 

Саме з вивченням лінгвістичної семантики пов՚язані праці 

Н. Д. Арутюнової, А. Вежбицької, О. С. Кубрякової, Ю. С. Степанова та інших 
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мовознавців, які переорієнтовують свої дослідження у сферу когнітивної 

лінгвістики. Нові акценти в тлумаченні когнітивної семантики зумовлені тим, 

що  «когнітивний світ людини вивчається за її поведінкою, за здійснюваними 

видами діяльності, переважна більшість яких відбувається за участю 

мови» [150, с. 37].  

Відповідно до цих теоретичних положень визначаються завдання   

когнітивної семантики, яка розкриває та описує структуру концепту, що 

лежить в основі та пояснює називання речей закріпленими за ними іменами; 

опис «ідеї», «прототипу» певного виду об’єктів. Поняття концепту є 

центральним для різних теорій когнітивного напряму, зокрема для концепції 

образних схем М. Джонсона або для теорії прототипного представлення 

значення Е. Рош. 

Крім когнітивної науки, когнітивної психології та лінгвістичної 

семантики, на становлення когнітивної лінгвістики справили вплив 

лінгвістична типологія та етнолінгвістика, нейролінгвістика, 

психолінгвістика, культурологія, порівняльно-історичне мовознавство [181, 

с. 21–22].  

На сьогодні уже доведено міждисциплінарність когнітивістики і 

когнітивної лінгвістики [155, с. 7; 228, с. 12], як і лінгвоконцептології, яка є 

«міждисциплінарним, інтегративним когнітивним підходом до моделювання 

свідомості, пізнання, спілкування, діяльності» [183, с. 512].  

Становлення когнітивної лінгвістики як напряму когнітивістики 

відбувається ще у 80-ті рр. ХХ ст., хоча її початки варто вбачати раніше. 

Період становлення когнітивної лінгвістики повно розглянутий у працях 

О. С. Кубрякової [150; 152; 155]. 

Запроваджений у статті Дж. Лакоффа й Г. Томпсона «Представляємо 

когнітивну граматику» [324] термін «когнітивна граматика» почав 

використовуватися в наукових працях, в яких так чи інакше розглядалася 

людська свідомість у тісному зв’язку з природною мовою. 1985 року в роботі 
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«Ментальні простори» Ж. Фоконьє [322] з когнітивної точки зору представив 

традиційну логіко-прагматичну проблематику. 1987 року вийшов друком 

перший том «Основ когнітивної граматики» Р. Лангакера. Визначальними для 

формування цього напряму є також праці «Жінки, вогонь і небезпечні 

предмети» Дж. Лакоффа й «Тіло в мисленні» М. Джонсона, а також перша 

монографія Р. Джекендорфа «Свідомість і обчислювальне мислення». 

Важливими для розвитку когнітивної граматики стали статті Л. Талмі, 

У. Чейфа й Ч. Філлмора, що увійшли до книги «Дискурс, свідомість, 

час» (1994).  

На першій конференції з когнітивної лінгвістики, яка відбулася 

1989 року в Німеччині, було вирішено заснувати Міжнародну асоціацію 

когнітивної лінгвістики. Спеціалізований науковий журнал «Когнітивна 

лінгвістика», перший випуск якого вийшов 1990 року, також підтвердив 

визнання цього напряму в лінгвістиці.  

У 1995 році у перекладі російською мовою надрукований збірник 

«Мова та інтелект», в якому викладено основні методологічні засади і сфери 

застосування нової науки. У той же час в Європі вперше видані підручники, 

наприклад, «Вступ до когнітивної лінгвістики» [333]. 

Спершу цей напрям репрезентували концепції Р. Джекендорфа, 

М. Джонсона, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Л. Талмі, Ч. Філлмора, У. Чейфа, а 

також тих авторів, які загалом поділяли основні ідеї когнітивної лінгвістики ‒ 

Т. ван Дейка, Т. Гівона, Дж. Хеймана. Ці концепції були досить слабко 

пов’язані між собою методологічно.  

Згодом, із початку 90-х рр. ХХ ст. поступово окреслюється спільне 

розуміння мовних феноменів, які розглядаються за однаковими чи подібними 

принципами у більшості цих дослідницьких концепцій. Досягнення 

американських когнітивістів були представлені в окремому випуску 

«Когнітивні вспекти мови» видання «Нове в зарубіжній лінгвістиці» [208].  
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Когнітивна лінгвістика, що спочатку представлена як сукупність 

різнопорядкових досліджень, поєднаних вихідною гіпотезою про 

пояснювальний потенціал аналізу розумових категорій через звернення до 

природної мови, поступово уточнює предмет і категоріальний апарат 

дослідження. Вона сформувалася як окремий напрям когнітивної науки, 

основним спрямуванням якої є «отримання даних про діяльність розуму» [155, 

с. 13]. Це зумовило дослідницький інтерес до вивчення суб՚єкта пізнання – 

людини, поглибленні дослідження проблем співвідношення мови і мислення.  

Серед різних напрямів когнітивної лінгвістики: теорія прототипів і 

категоріальної семантики (Е. Рош), теорія концептуальної метафори 

(Дж. Лакофф, М. Джонсон), теорія етнокультурної семантики 

концептів (А. Вежбицька), теорія структурування простору й 

фоноутворення (Л. Талмі), «рольова» когнітивна граматика (Р. Лангакер) та ін.  

Загалом вони спрямовані на виявлення зв’язку знання, представленого 

у мові, з людиною як суб’єктом сприйняття, пізнання, мислення, поведінки й 

практичної діяльності; побудову схем відбиття й трансформації реального 

світу у свідомості суб'єкта й фіксацію його в мові у вигляді суб’єктно (й 

етнічно) скорельованих понять, уявлень, образів, концептів і моделей. 

Хоча сучасна когнітивістика представлена різними напрямами і 

методичними процедурами аналізу, проте всі когнітивно-лінгвістичні школи 

поєднує прагнення співвіднести мовні форми з їхніми ментальними 

репрезентаціями й з тим досвідом, який вони відбивають як структури знання. 

У центрі уваги когнітивної лінгвістики перебуває мова як загальний 

«когнітивний механізм», як когнітивний складник, який «відповідає» за мовні 

вияви людського мислення.  

Із формуванням термінологічного апарату когнітивної лінгвістики 

зумовлюється осмислення наявних термінів і запровадження нових. Як 

зазначає О. С. Кубрякова, раніше термін «когнітивний» використовувся у 

значенні «пізнавальний», або «той, що відноситься до пізнання», згодом він 
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«все більше набуває значення «внутрішній», «ментальний», 

«інтеріоризований»» [155, с. 9]. Основні терміни і поняття когнітивної 

лінгвістики розкрито в «Короткому словнику когнітивних термінів» за 

загальною редакцією О. С. Кубрякової [145].  

У лінгвоконцептології відбувається поступове розширення об՚єкта 

дослідження: від концепту – до концептосфери, від концептуальних cистем і 

поля – до концептуальної, мовної картини світу, далі – до вивчення наукової, 

художної та інших картин світу.  

На визначення окремого напряму когнітивної лінгвістики також 

вплинуло застосування «релевантних методів і прийомів дослідження: 

концептуального аналізу, аналізу фреймової та прототипічної семантики, 

когнітивного і концептуального моделювання» [40, с. 35-41]. 

Розвиток когнітивної лінгвістики і лінгвоконцептології активізувався 

з кінця ХХ ст. (Н. Д. Арутюнова [20], А. Вежбицька [51; 53], 

Т. П. Вільчинська [59; 60], С. Г. Воркачов [65; 66; 67; 68; 69], 

І. О. Голубовська [78; 79; 80], В. З. Демʼянков [89; 90; 91; 92], 

В. В. Жайворонок [99], В. І. Карасик [117; 118; 119], В. І. Кононенко [133], 

В. В. Красних [143; 144], О. С. Кубрякова [150; 151; 152; 153; 154; 155], 

Д. С. Лихачов [170], В. А. Маслова [180; 181; 182], М. В. Піменова [215; 216; 

217; 218; 219; 220], З. Д. Попова [223; 224; 225; 226; 227; 228], 

Т. В. Радзієвська [235], М. В. Скаб [249], Г. Г. Слишкін [254], 

Н. В. Слухай [251; 252; 253], О. С. Снитко [253], Ю. С. Степанов [262; 263; 

264], Й. А. Стернін [265; 266; 267], Р. М. Фрумкіна [287], Г. М. Яворська [309] 

та ін.). 

Сучасна когнітивна лінгвістика репрезентована такими 

дослідницькими напрямами, як: 1) аналіз процесів генерації та перцепції 

мовлення; 2) дослідження принципів і процесів мовної категоризації; 

3) вивчення поняттєвих структур в їхніх звʼязках із мовними; 4) розгляд 

взаємозв’язку свідомості й мови людини; 5) вивчення когнітивно-семантичних 
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категорій; 6) аналіз номінації та дескрипції у зв’язку з пізнавальними 

процесами людини; 7) дослідження когнітивних метафор.  

У розвитку лінгвоконцептології конкретизується вивчення концепту, 

що зумовлює формування таких напрямів: етнолінгвоконцептологія, 

порівняльна етнолінгвоконцептологія, художня лінгвоконцептологія, наукова 

концептологія, лінгвоконцептографія [113, с. 4]. 

У лінгвістичних працях було проаналізовано формування 

лінгвоконцептології як міждисциплінарного напряму, із визначенням 

домінант лінгвокогнітології чи лінгвокультурології. Утім, їхній взаємозв՚язок 

виявляється в дослідженні формування і функціонування концепту, а отже, не 

виключає поєднання різних підходів. Це ще раз підтверджує думку про 

міждисциплінарність формування лінгвоконцептології, наукові постулати 

якої «реалізуються в царині зіткнення наукових підходів і методик 

дослідження, зокрема з позицій психолінгвістики, лінгвокультурології, 

лінгвістичної філософії, пропозиційної логіки тощо» [133, с. 111].  

Взаємозв՚язок різних підходів виявляється в застосуванні  

інтегрованого опису. Так, концепт РАДІСТЬ в англійській мові вивчається за 

«інтегративним когнітивно-лінгвокультурологічним підходом до вивчення 

структури й мовної реалізації емоційного концепту» [298, с . 4]. Обидва підходи 

застосовуються одночасно для лінгвокогнітивного і лінгвокультурологічного 

вивчення концепту СІМ՚Я [102]. Разом із тим окремо досліджувалися 

лінгвокультурні концепти в українській мові чи в різних мовах: 

РЕЛІГІЯ (О. М. Ананченко), ЖІНКА, МАТИ, ДІМ, БАТЬКІВЩИНА, ВОЛЯ, 

СВОБОДА (У. Б. Марчук), СОРОМ, ГРІХ (Н. В. Вдовиченко), 

ТАЄМНИЦЯ (Я. Ю. Соболєва) та ін. 

В огляді української лінгвоконцептології [80] проаналізовано моно-, 

бі- та полілінгвальні дослідження концептів за дисертаційними працями, 

захищеними в Україні протягом 2005−2015 рр. У сучасних студіях 

проаналізовано «переважно телеономні («добро», «зло», «правда», «свобода», 



24 

 

«воля», «мудрість», «знання», «гармонія», «життя», «смерть»), емоційно-

телеономні («любов», «страх»), гендерні («чоловік», «жінка»), соціально 

центричні («успіх», «ексклюзивність», «піар», «влада», «злочинець», 

«тероризм», «злочинець», «навчання», «освіта», «багатство»), індивідуально 

центричні («вампір», «шлях», «інтимність», «біль»), сакральні («бог», 

«богородиця», «чорт», «таємниця») концепти» [80, с. 155–156]. 

На сьогодні в українській лінгвістиці репрезентовані різні напрями 

досліджень: етноконцептів (Т. П. Вільчинська [59; 60], 

В. В. Жайворонок [100], Н. В. Слухай [251; 252]), наукових концептів 

(В. Л. Іващенко [113]), концептів у певному типі дискурсу (спецслужб) 

(Л. В. Юдко [308]) та ін. 

В українській лінгвістиці активно вивчаються текстові концепти, 

зокрема художні. У художньому дискурсі проаналізовано концепти, 

характерні для певного автора (ідіостилістичні концепти) чи літературно-

мистецького явища, або які охоплюють український художній дискурс 

загалом. Різні аспекти художніх концептів висвітлено у працях 

К. Ю. Голобородька [77], Л. Ю. Дикарєвої [95], С. Я. Єрмоленко [97; 275],  

А. О. Огар [209], О. М. Цапок [291], І. В. Хоменської [289] та ін. Окремі 

дослідження спрямовані на розбудову поетико-когнітивного аналізу концепту 

(Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, В. Г. Ніконова). 

У центрі уваги лінгвістів – вербалізація концепту в українській 

лінгвокультурі, в українській мовній картині світу, що передбачає повний 

опис змісту і структури одного концепту чи концептів: морально-етичних 

концептів (Н. В. Вдовиченко [50]), сакрально-хтонічних 

(Г. Б. Вишневська [58]) та ін.  

У лінгвоконцептологічних дослідженнях конкретизується 

об՚єктивація концептів: ЖИТТЯ в українській фраземіці (Ж. В. Краснобаєва-

Чорна [146]), ДУМКА у фразеологічному і паремійному вираженні 
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(Т. Д. Полиця [222]), ЖІНКА у метафоричному вимірі (Т. М. Сукаленко [260]) 

та ін. 

Процеси концептуалізації в українській мові повно репрезентовані у 

вивченні сфери сакрального (Т. П. Вільчинська [59; 60], М. В. Скаб [249]), 

сакрально-хтонічного (Г. Б. Вишневська [58]), фрагментів знання в науково-

мистецькій картині світу (В. Л. Іващенко [113]). 

Підсумовуючи досягнення лінгвоконцептології в Україні, 

О. П. Воробйова визначає такі перспективи її розвитку: «1) розкриття 

енергіального потенціалу концептів, у тому числі художніх і естетичних, у 

їхній мінливій динаміці; 2) уточнення механізмів і способів організації 

концептів, у тому числі фоно- і граматичних концептів, у когнітивні 

структури; 3) вироблення принципів побудови етно-, соціо-, ідіо- і подібних 

концептуальних мереж і конфігурацій, тобто прив՚язка концептів до 

середовища їхньої реалізації; 4) розробка методик інтерсеміотичної 

реконструкції концептів у межах загальної методології концептуального 

аналізу»  [70, с. 10].  

В огляді української лінгвоконцептології І. О. Голубовська звертає 

увагу на перспективи розвитку лінгвоконцептографії, а також недостатнє 

вивчення діахронної концептології, зокрема «телеономних концептів у 

площині динаміки їхньої семантики, змін аксіологічного навантаження, 

набуття інших, не притаманних їм раніше нюансів когнітивно-змістового 

наповнення, виникнення нових концептів, що можна було б відстежувати на 

основі опрацювання текстів українського постмодернізму, спираючись на 

контент блогосфери і форумів Інтернет-простору» [80, с. 157].  

Когнітивна лінгвістика демонструє міждисциплінарний зв՚язок з 

іншими науками, що розширює розуміння об՚єкта її дослідження і вивчення 

мовних засобів у співвіднесенні їх із мисленням. Лінгвоконцептологія  

сформувалася як напрям когнітивної лінгвістики, що не виключає її зв՚язок із 

лінгвокультурологією. В сучасній українській лінгвістиці зріс дослідницький 
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інтерес до вивчення окремих концептів, серед яких досі не було досліджено 

концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ у мовній картині світу українців. 

 

1.2. Картина світу в сучасних лінгвокогнітивних вимірах  

 

На думку Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинської, «найчастіше 

використовується термін «концепт» у когнітивній лінгвістиці та 

лінгвокультурології, обʼєктом дослідження яких виступає насамперед картина 

світу – національна, індивідуально-авторська, концептуальна, оцінна 

тощо» [253, с. 163]. 

У сучасній лінгвістиці поняття «картина світу» стало продуктивним 

для осмислення таких понять, як «концептуальна картина світу», «мовна 

картина світу», «етнічна картина світу», «індивідуально-авторська картина 

світу» та ін. В останні десятиліття помітно активізувався розгляд і 

застосування цих понять в українському та зарубіжному мовознавстві 

(Ю. Д. Апресян, М. Ф. Алефіренко, І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, 

Ю. М. Караулов, О. О. Корнілов, В. В. Красних, В. А. Маслова, М. В. Піменова, 

З. Д. Попова, В. І. Постовалова, Н. В. Слухай, Й. А. Стернін та ін.). Історія 

виникнення і розвитку цих понять когнітивної лінгвістики неодноразово вже 

була в центрі уваги лінгвістів, тому акцентуємо увагу на тих визначеннях, які 

прийняті в роботі. 

Серед різних дефініцій, що представлені в науковій літературі, 

відзначимо потрактування картини світу як універсального, «глобального 

образу світу», що визначає «світобачення людини, репрезентує сутнісні 

властивості світу в свідомості її носіїв та є глобальним результатом всієї 

духовної активності людини» [231, с. 55].  

За словами В. І. Постовалової, «мова не відбиває світ, а відображає 

його: експлікує та обʼєктивує концептуальну картину світу людини» [230, 

c. 67]. Концептуальна картина світу становить «повну базу знань про світ 
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(донаукових і наукових), накопичену за всю історію існування народу, який 

говорить цією мовою» [220, с. 129].  

Відповідно, концептуальна картина світу тлумачиться нами як певна 

концептуальна система, що містить знання, уявлення про світ як ментальні 

сутності, складається з концептів як основних одиниць і обʼєктивізується 

лінгвальними засобами у мовній картині світу.  

Важливо підкреслити, що в мовних формах виражається змістова 

інформація, отримана в перебігу пізнавальної діяльності людини, тому 

категоризація людського досвіду пов’язана з когнітивною практикою людини.  

Здійснені людиною когнітивні операції розподілу речей, предметів, 

подій на певні групи, класи, а також аналіз й осмислення різних ситуацій 

сприяють накопиченню життєвого досвіду, який концептуалізується в 

людській свідомості [136].  

Під концептуалізацією розуміють «один із важливих процесів 

пізнавальної діяльності людини, що полягає в осмисленні інформації, яка 

надходить до неї та сприяє утворенню концептів, концептуальних структур і 

всієї концептуальної системи в мозку (психіці) людини» [153, с. 93-94]. 

Категоризацію тлумачать як «когнітивний розподіл реальності», що 

передбачає «структурування світу, акт віднесення слова/обʼєкта до тієї чи 

іншої групи, встановлення ієрархічних відношень» [181, с. 15]. 

Крім уже проаналізованих нами визначень, до складу яких входить 

термінологічна сполука «картина світу», варто також уточнити розуміння 

інших основних понять – «концептуальна система», «концептосфера». 

Концептуальну систему розуміють «як сукупність усіх концептів, які 

входять у ментальний фонд мови і які перебувають у різних типах відношень 

між собою» [220, с. 129]; як «той ментальний рівень чи ту ментальну 

(психічну) організацію, де зосереджена сукупність усіх концептів» [181, с. 15]. 

Поняття концептосфери, запроваджене Д. С. Лихачовим, дає підстави 

зрозуміти, «чому мова є не просто способом спілкування, але і певним 
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концентратом культури – культури нації та її втілення в різних прошарках 

населення аж до окремої особистості» [170, с. 9]. У дослідженнях із 

когнітивної лінгвістики концептосфера визначається як «впорядкована 

сукупність концептів народу, інформаційна база мислення» [228, с. 36], як 

«сукупність концептів, з котрих як із мозаїчного полотна складається 

світорозуміння носія мови» [182, с. 34]. Це визначення є основним у роботі: 

концептосфера становить сукупність концептів, що визначають 

світорозуміння носія мови. 

Поруч із терміном «картина світу» лінгвісти використовують терміни 

«образ світу» (Й. А. Стернін) і «модель світу» (В. М. Топоров).  

 «Образ світу» зближується з «картиною світу» за тією 

характеристикою, що обидва терміни позначають «глибинні (несвідомі) 

інтерсубʼєктивні складники культури, які маніфестують себе не тільки в мові, 

але й в інших її інформаційних кодах: мистецтві, ритуалах, обрядах» [295, 

с. 67]. На відміну від статичності «образу світу», «картина світу» 

характеризується за динамічною ознакою, що розкриває відмінності у 

поняттєвому обсязі цих термінів.  

У термінологічному плані також доцільно розрізняти терміни  

«картина світу» і «модель світу» в такий спосіб, що за «картиною світу» 

«стоїть дійсність неспостережувана, але обʼєктивна», тоді як за «моделлю 

світу» – «дійсність спостережувана, але субʼєктивна, яка є результатом 

пізнання цієї дійсності та його формалізацією» [295, с. 67].   

Наведені термінологічні поєднання не виступають дублетами і 

протиставляються за статичністю/динамічністю («образ світу» / «картина 

світу») , а також за обʼєктивністю/субʼєктивністю («картина світу» / «модель 

світу»). У дисертації ми послідовно використовуємо основний термін 

«картина світу». 

Варто відзначити, що в лінгвістиці формування концепції мовної 

картини світу повʼязане з ідеями внутрішньої форми мови і «духу народу» 
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В. фон Гумбольдта [84]. Л. Вайсгербер [47], погляди якого прийнято 

розглядати в межах неогумбольдтіанства, розвинув ідеї В. фон Гумбольдта і 

запровадив термін «мовна картина світу».  

У теорії Л. Вайсгербера конкретна мова розуміється як неповторний, 

унікальний шлях до пізнання світу певною мовною спільністю. Відповідно,  

мова характеризується за особливою формою її буття – «функціональною 

реальністю», яка «полягає в тому, що мови реально спостережувані тільки як 

сукупність мовних організмів їхніх носіїв; з іншого боку, мовам притаманний 

більш обширний життєвий цикл» [237].  

Теорія Л. Вайсгербера визначила становлення синергійно-

персоналістичної програми дослідження мови. За трактуванням 

О. А. Радченка, спершу дослідник пояснював поняття «картина 

світу» (нім. Weltbild) у статичному плані, згодом, «прагнучи дати більш точне 

витлумачення ідеї Гумбольдта про мову як єдність ергону та енергейї, 

Вайсгербер відмовиться від поняття «внутрішньої форми мови» і закладе в 

Weltbild ідею «світотворення» [237]. 

Отже, розуміння того, що мова є ключем до пізнання довколишнього 

світу, визначає теорію Л. Вайсгербера, а запроваджене ним поняття «мовна 

картина світу» стає ефективним інструментом дослідження, набуває наукової 

перспективи. 

Основні поняття когнітивної лінгвістики «картина світу» і «мовна 

картина світу» можуть бути співвіднесені, оскільки кожна з них «не існує поза 

означуванням, поза семіозисом» [295, с. 68], проте «повинні бути чітко 

розрізнені» [144, с. 17]. Диференційні ознаки полягають у тому, що «коди в 

картини світу, як і в «ономасіологічного» концепта, різні: етичний, 

естетичний, філософський, науковий, релігійний, а в мовної картини світу 

один: мова» [295, с. 68]. 

Співвідношення концептуальної та мовної картин світу розкрито в 

таких формулюваннях: «найуніверсальнішими є концептуальна картина 
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світу (ККС), пов’язана з усім континуумом знань про світ, і мовна картина 

світу як засіб експлікації цих знань» [168, с. 37]. На відміну від картини світу, 

«мовна картина світу позначає «світ у дзеркалі мови»» [144, с. 18]. 

Відповідно, мовна картина світу «існує як частина загальної 

(глобальної) концептуальної картини світу, що складається з образів, уявлень, 

понять, установок та оцінок – концептів, – і яка створюється як у самій 

предметній і пізнавальній діяльності людини, так і в процесі ознайомлення 

людини з усіма численними описами світу, що пропонують й інші люди у 

вигляді різноманітних мовленнєвих утворень, тобто письмових та усних 

текстів» [149, с. 143]. 

Характеристики конкретної мовної картини світу встановлюються на 

основі її загального розуміння в сучасних лінгвістичних студіях: «Мовна 

картина світу – це сукупність зафіксованих в одиницях мови уявлень народу 

про дійсність на певному етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, 

відображене в мовних знаках та їхніх значеннях – мовне членування світу, 

мовне впорядкування предметів та явищ, закладена в системних значеннях 

слів інформація про світ» [226, с. 38].  

У лінгвістичних працях також обґрунтовується доцільність терміна 

«мовно-концептуальна картина світу» (Т. П. Вільчинська), близького до 

«концептуально-мовного універсуму» (В. В. Жайворонок).  

Визначення «мовно-концептуальної картини світу» має внутрішню 

логіку, «зважаючи на тісну взаємозалежність понять «мовна картина світу» та 

«концептуальна картина світу», а також на інтегрування варіантних 

естетично-світоглядних систем, притаманних словесному мистецтву, в певну 

цілісність» [60, с. 10]. 

Разом із терміном «мовна картина світу» використовується 

«національно-мовна картина світу», «етнічна мовна картина світу», що 

потребує уточнення.  
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Національно-мовна картина світу тлумачиться як «виражене засобами 

певної мови світовідчуття і світосприйняття, вербалізована інтерпретація 

мовним соціумом оточуючого світу і себе в цьому світі» [78, с. 29], повʼязана 

із визначенням того, що «субстанційно-ідеальний простір мови, будучи 

єдиним і безперервним, моделює специфічні риси національного 

світосприйняття і національного ладу мислення фактично на всіх 

стратифікаційних рівнях мовної системи через посередництво дознакових, 

знакових і супразнакових мовних величин» [78, с. 7]. 

За С. Я. Єрмоленко, «універсальні, загальні закони людського 

мислення не заперечують, а навпаки, підтверджують існування конкретних 

етнічних мовних картин світу, специфіку сприймання кожним народом 

навколишнього світу й відображення цього сприймання в певних комплексах 

понять та у відповідних психолінгвальних діях» [97, с. 391]. Відповідно, 

етнічну мовну картину світу тлумачимо як світовідчуття певного народу й 

окремого індивіда, що виражається мовними засобами, у конкретному 

випадку – української мови. Цю картину світу визначає поєднання як 

універсальних, так і національних та історичних уявлень, що вирізняють 

певний мовний соціум.  

Одним із критеріїв характеристики картин світу виступає розрізнення 

колективного/індивідуального.  

До колективних відносять наукову картину світу, яка трактується, услід 

за О. О. Корніловим, як інварант наукового знання людства на певному етапі 

його розвитку, натомість національна наукова картина світу – інварант такого 

знання «у мовній оболонці конкретної мови» [137, с. 113]. За розумінням 

І. О. Голубовської, наукова картина світу може співвідноситися з 

концептуальною [79, с. 65].   

Наївна картина світу як різновид колективної та практичної картини 

світу «включає повторювані уявлення як повсякденної емпіричної практики, 

так і символічного всесвіту» [180, с. 71]. Її особливість підкреслюється в іншій, 
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ніж наукова картина світу, класифікації дійсності. Наївна картина світу 

акумулює в собі досвід пізнання світу багатьма поколіннями носіїв мови 

протягом різних історичних періодів; вона фіксує практичне знання, проте не 

є примітивною. На відміну від наукової, наївна картина світу існує 

опосередковано, тобто не усвідомлюється носіями мови. 

Індивідуально-авторська картина світу вербалізує інтерпретацію 

автором довколишнього світу і себе в ньому. Вона «фіксує передусім 

унікальність творчого субʼєкта: її індивідуально-особистісний складник 

визначає сутність тексту та естетичної події» [304, с. 92].  

Мовна картина індивіда включає в себе універсальне та національне. 

Індивідуально-авторська картина світу, що виникає в свідомості читача від 

сприйняття художнього твору, може співвідноситися з художньою картиною 

світу.  

Спираючись на проаналізовані визначення, концептуальну картину 

світу тлумачимо як певну концептуальну систему, що містить знання, 

уявлення про світ як ментальні сутності, складається з концептів як основних 

одиниць.  

У дисертації взято за основу положення про те, що мовна картина 

світу обʼєктивізує концептуальну картину світу засобами мови, розкриває за 

допомогою мовних одиниць сукупність ментальних уявлень про світ як 

певний історично сформований спосіб концептуалізації дійсності. Відповідно, 

мовна картина світу українців віддзеркалює особливості національної мови і 

сприйняття світу цим етносом.
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1.3. Багатовимірність концепту як основного поняття 

когнітивної лінгвістики  

 

1.3.1. Наукові підходи до розуміння терміна «концепт» 

 

Концепт є однією з центральних одиниць у категоріальному апараті 

когнітивної лінгвістики, яка визначає принципи творення і трансформації 

концептів у процесі пізнавальної діяльності людини.  

У визначенні, яке запропонувала О. С. Кубрякова в «Короткому 

словнику когнітивних термінів», представлено широке розуміння концепту: 

«КОНЦЕПТ (concept; Konzept) – термін, який слугує для пояснення одиниць 

ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної 

структури, що відображає знання і досвід людини; оперативна змістова 

одиниця памʼяті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови 

мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в людській психіці. 

Поняття концепту відповідає уявленню про ті смисли, якими оперує людина у 

процесах мислення та які відображають зміст досвіду й знання, зміст 

результатів усієї людської діяльності й процесів пізнання світу у вигляді 

певних «квантів» знання» [153, с. 90]. 

Розуміння концепту і специфіка його дослідження залежать від 

вибраного аспекту, напряму, що часто формується на межі різних наук. На 

сьогодні сформувався досвід розгляду концепту за такими напрямами, як: 

лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, 

В. І. Кононенко, В. В. Красних, Д. С. Лихачов, В. А. Маслова, Н. В. Слухай), 

етнолінгвістичний (А. Вежбицька, І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, 

В. І. Кононенко), антропоцентричний (С. Г. Воркачов), 

лінгвокогнітивний (В. З. Демʼянков, О. С. Кубрякова, Л. А. Лисиченко, 

З. Д. Попова, Й. А. Стернін), психолінгвістичний (О. О. Залевська, 

Р. М. Фрумкіна) та ін.  
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За іншими підходами, основні напрями вивчення поняття «концепт» 

висвітлені в різних дослідженнях: культурологічний, лінгвокультурологічний, 

логічний, філософсько-семіотичний, лінгво-логіко-філософський, 

психолінгвістичний, лінгвопсихологічний [113, с. 7-47; 228, с. 16]. 

Основним у дисертації є лінгвокогнітивний аспект дослідження  

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ з елементами лінгвокультурологічного аналізу. 

Цілком закономірно, що в сучасному науковому дискурсі 

поєднуються наукові підходи, відбувається інтеграція поняттєвих апаратів 

різних галузей науки, відповідних методів і методик дослідження, які 

поглиблюють вивчення взаємозвʼязків «мова і культура», «мова і 

суспільство», «мова і мислення».  Це зумовлено тим, що людська свідомість 

відіграє роль посередника між світом речей, людиною та мовою. У свідомість 

надходить інформація, яка фільтрується, переробляється, систематизується. 

Свідомість відповідає за вибір мовних засобів, які експлікують цю інформацію 

в типових моделях ситуації та конкретній комунікативній зумовленості для 

реалізації певних комунікативних цілей.   

Багатовимірність поняття «концепт» дозволила йому стати 

міждисциплінарним методологічним інструментом сучасних гуманітарних 

наук. Висловлюючись метафорично, О. С. Кубрякова визначає когнітивну 

лінгвістику як «парасольковий» термін, який покриває зібрані під 

«парасолькою» дисципліни для реалізації ними особливої міждисциплінарної 

програми: вивчення процесів, так чи інакше пов’язаних зі знанням та 

інформацією» [150, с. 35]. Відповідно, така міждисциплінарність 

розкривається і в «концепті», який «є «парасольковим терміном» [65, с. 5-12].  

У когнітивній науці виявлені, зафіксовані й описані певні ментальні 

утворення, які контролюють і регулюють способи сприйняття, розуміння й 

інтерпретації людиною довколишнього світу. Ці ментальні структури 

називалися по-різному: «когнітивні контролювальні принципи», 

«конструкти», «концепти», «когнітивні схеми», «фрейми», «прототипи» та ін., 
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і поєднувалися поясненням про те, що внутрішня природа ментальних 

структур впливає на вияви інтелектуальної активності людей, особистісні 

властивості й характеристики поведінки людини.  

На думку М. О. Холодної, «при всіх відмінностях ці когнітивні 

підходи об’єднує спроба емпірично продемонструвати роль когнітивних 

структур (тобто різних аспектів структурної організації ментального досвіду) 

як детермінантів людської поведінки» [288, с. 83]. Відмінності в підході до 

визначення концепту «полягають у характері обʼєктивації смислу, але 

розкрити та описати когнітивні структури свідомості можна тільки через їхню 

матеріалізацію в культурі, зокрема через такий універсальний код, яким є 

мова» [295, с. 64]. 

Варто зазначити, що саме «через мову можна пізнати та експлікувати 

значну частину концептуального змісту свідомості» [227, c. 14]. Хоча серед 

досліджуваних структур є такі, які мають вербальні аналоги, або такі, що їх не 

мають, проте «найсуттєвіші з уявлень нашого мозку і наявних структур 

свідомості – це ті, які вже сформували значення мовних знаків, ті, які 

репрезентують структури свідомості за допомогою мовних знаків» [150, с. 37]. 

Мовна діяльність трактується як модус когніції, «який становить вершину 

айсберга, в основі якого лежать когнітивні здатності, які не є чисто 

лінгвістичними, але дають передумови для лінгвальних» [90, с. 22].  

Термін концепт часто використовується в роботах 

лінгвокультурологічного й лінгвокогнітивного напрямів останніх років, а 

також у низці інших лінгвістичних досліджень, спрямованих на розгляд різних 

асоціативних, образних уявлень, які фіксуються в мові й значною мірою 

визначають використання мовних одиниць для опису тих або інших об’єктів 

та явищ дійсності. На думку Е. Лассан, «термін концепт за минуле десятиліття 

набув величезної кількості тлумачень і піддався різним способам аналізу» 

[162, c. 265].  
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Різні дослідники вкладають у цей термін неоднаковий поняттєвий 

обсяг, і множинність підходів до вивчення концептів виявляється як у 

неоднаковому розумінні цього термінопоняття, так і в залученні різного 

фактологічного матеріалу для його мовної обʼєктивації.  

Незважаючи на це, в розумінні терміна дослідники визнають інваріант, 

за яким концепт тлумачиться як одиниця пам’яті, знання (а не мови), 

центральний елемент картини світу, що так чи інакше віддзеркалюється в мові 

й мовленні. Такі основні ознаки концепту підкреслюються в його визначенні. 

Ці ознаки розгортаються у дослідженні функціонування терміна концепт у 

різних мовах і типах дискурсу [92]. 

Серед найбільш відомих визначень терміна концепт варто відзначити 

актуальні дефініції С. Г. Воркачова, В. І. Карасика, В. В. Красних, 

В. А. Маслової, М. В. Нікітіна, Т. В. Радзієвської, Й. А. Стерніна, В. М. Телія, 

О. О. Селіванової, Н. В. Слухай та ін. Детальний огляд трактувань терміна 

концепт також наводиться у працях З. Д. Попової й Й. А. Стерніна [224; 228], 

Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинської [253, с. 114-166].   

Так, С. Г. Воркачов визначає концепт як «синтезувальне 

лінгвоментальне утворення, яке методологічно прийшло на зміну уявленню 

(образу), поняттю й значенню і яке включило їх у себе в «знятому», 

редукованому вигляді… Як «законний спадкоємець» цих семіотичних 

категорій лінгвоконцепт характеризується гетерогенністю й 

багатоознаковістю, приймаючи від поняття – дискурсивність представлення 

смислу, від образу – метафоричність і емотивність цього представлення, а від 

значення – включеність його імені в лексичну систему мови» [67, c. 77]. 

Гетерогенність і багатоознаковість концепту розкривається в сутності,  

природі концепту, встановленні «взаємозв’язків» із названими конструктами. 

На цій ознаці наголошує і В. А. Маслова, яка розглядає основне 

операціональне поняття когнітивної лінгвістики як «живе знання, тобто 

динамічне функціональне утворення – продукт переробки вербального й 
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невербального досвіду, і як будь-яке знання він змінюваний, рухомий, часом 

невловимий» [181, c. 70]. 

Особливості концепту підкреслюються в різних характеристиках як 

«базова одиниця ментального коду людини» і «дискретне ментальне 

утворення» [267, c. 257], «дискретна багатофакторна ментальна одиниця зі 

стохастичною (ймовірнісною) структурою» [199, c. 53], як семантична 

категорія високого ступеня абстракції: це «все те, що ми знаємо про об’єкт в 

усій екстенсії цього знання» [271, c. 97]. Відповідно, одним із критеріїв 

визначення концепту є абстрактний характер знання. 

У межах логічного або логіко-філософського напряму 

Н. Д. Арутюнова трактує концепт як поняття практичної (повсякденної) 

філософії, «результат взаємодії ряду чинників, таких, як національна традиція 

і фольклор, релігія та ідеологія, життєвий досвід і образи мистецтва, відчуття 

та системи цінностей», ці поняття «утворюють своєрідний культурний шар, 

що є посередником між людиною й світом» [19, c. 3].  

У проаналізованих працях становлення концептології пов՚язують із 

лінгвокогнітологією та лінгвокультурологією. Як неодноразово відзначалося, 

лінгвоконцептологію розглядають як напрям когнітивної лінгвістики. 

Зокрема, З. Д. Попова та Й. А. Стернін визначають у своїх працях семантико-

когнітивний підхід, основним завданням якого є «вивчення співвідношення 

семантики мови з концептосферою народу, співвідношення семантичних 

процесів із когнітивними» [228, с. 18]. Відповідно до цього  осмислюються 

поняття концепту, концептосфери, картини світу, концептуалізації, 

уточнюється лінгвоконцептологічний опис [228], тобто окреслюється 

лінгвокогнітивна концептологія. 

Зв՚язок лінгвокогнітивістики та лінгвокультурології відображено в 

дослідженні З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, де концепт трактується як 

одиниця когнітивної лінгвістики, а завдання лінгвокогнітивного аналізу 

полягають у моделюванні змісту і структури коцентів як одиниць національної 
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свідомості (концептосфери): «національна специфіка концептосфери 

знаходить своє відображення і в національній специфіці семантичних 

просторів мов» [228, с. 63]. 

Цей складник розкривається в дослідженнях Т. В. Радзієвської, яка під 

концептом розуміє «певну сукупність або конфігурацію смислів, що стоїть за 

мовною одиницею, тобто єдність плану вираження і плану змісту як 

вмістилища смислів, що охоплюють предметні, предикатні, модальні, 

дискурсивні та інші «кванти» значення, і відповідають обсягу знань, 

представленому мовною свідомістю та культурною памʼяттю» [235, с. 8]. 

Тісний зв՚язок лінгвоконцептології та лінгвокультурології 

відзначають С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, В. В. Красних, Ю. С. Степанов та 

ін. На думку Ю. С. Степанова, основу лінгвоконцептологічного дослідження 

становлять культурні концепти, які характеризують специфіку національної 

концептосфери, визначають взаємозумовленість культури і свідомості. За 

Ю. С. Степановим, визначається нова галузь – порівняльна концептологія, яка 

градуює вивчення культурних концептів: «концепти, які відносяться до 

загального концептуального ядра (як сюжети до міфу); …концепти, прямо 

запозичені із сусідніх культур, що контактують; … концепти третього виду, 

які мають джерелом «побутове психологічне самозародження», загальне в 

різних культурах» [263]. У цьому плані лінгвоконцептологія вивчає поняття, 

що мають культурну цінність, тобто культурні концепти (за іншою 

термінологією, лінгвокультурні концепти, лінгвоконцепти), а назва самого 

напряму – культурна концептологія. Ці акценти розгортаються в 

лінгвокультурологічному аналізі концептів [9].  

Серед специфічних характеристик концепту підкреслюється його 

здатність відображати мовний досвід людини: концепти «виникають в 

свідомості людини не тільки як «натяки на можливі значення», «алгебраїчне 

їхнє вираження», але і як відгуки на попередній мовний досвід людини в 

цілому» [170]. В. І. Карасик акцентує увагу на здатності концепту зберігати 
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значущу інформацію певної цінності: «концепт – це збережена в 

індивідуальній чи колективній пам’яті значуща інформація, наділена певною 

цінністю, це інформація, що переживається» [119, c. 107].  

У межах психолінгвістичного підходу теж характеризується концепт 

як утворення динамічного характеру, що закладено в розуміння його сутності: 

«базове перцептивно-когнітивно-афективне утворення динамічного 

характеру, що спонтанно функціонує в пізнавальній і комунікативній 

діяльності індивіда та підпорядковується закономірностям психічного життя 

людини та внаслідок цього за низкою параметрів відрізняється від понять і 

значень як продуктів наукового опису з позицій лінгвістичної теорії» [103, 

c. 39]. 

Вивчення концепту репрезентоване сукупністю аспектів і напрямів 

дослідження, що потребують конкретизації відповідно до поставлених 

завдань. Спираючись на відомі дослідження з когнітивної лінгвістики, в нашій 

роботі розуміємо концепт як лінгвоментальну величину, що відображає 

певний фрагмент дійсності.  

 

 

1.3.2. Релевантні ознаки концепту 

 

У наведених вище визначеннях концепт трактується як результат 

взаємодії мови, свідомості та культури, що дає підстави дослідникам 

визначити його інваріантні ознаки: «1) це мінімальна одиниця людського 

досвіду в його ідеальному представленні, яка вербалізується за допомогою 

слова й має польову структуру; 2) це основні одиниці обробки, зберігання й 

передачі знань; 3) концепт має рухомі межі та конкретні функції; 4) концепт 

соціальний, його асоціативне поле зумовлює його прагматику; 5) це основний 

осередок культури» [181, с. 35]. 
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Серед семантичних параметрів, за якими може здійснюватися 

дослідження концепту, визначаються поняттєвий, образний, ціннісний, 

поведінковий, етимологічний, культурний «складники» концепту [177, c. 18-

19; 264, c. 41; 118, c. 10], що забезпечує його різнорівневу об’єктивацію в мові. 

Саме завдяки основним ознакам концепту виявляється його зв՚язок із мовою, 

яка забезпечує лінгвальну репрезентацію, зв՚язок із культурою, що зберігає 

впродовж історичного розвитку національну систему цінностей, а також зі 

свідомістю людини.  

Загалом основні ознаки концепту зводяться до відкритого переліку, 

серед них найчастіше виділяють константність і динамічність, а також 

«абстрактність, здатність до взаємодії і конвергентності, менталізованість, 

здатність виступати ретранслятором феноменів культури, образність, 

емоційність, оцінність та деякі ін.» [253, с. 128].  

Як уже підкреслювалося вище, визначення концепту відбувається за 

критерієм абстрагованого характеру відповідного знання. 

Більшість дослідників (Д. С. Лихачов, Т. В. Радзієвська, 

Р. М. Фрумкіна та інші) вважають, що основні одиниці передачі й зберігання 

знання про реальний та уявний світи – концепти – повинні бути досить  

рухливими, динамічними. Концептуальна система конструюється, 

модифікується й уточнюється людиною постійно. Це пояснюється такою 

властивістю концепту, як здатність до динаміки у свідомості. Концепти, 

виявляючись частиною системи, зазнають впливу інших концептів і самі 

видозмінюються. В історичному плані змінюється кількість концептів та їхній 

поняттєвий обсяг [211, c. 102-120]. 

У різних визначеннях концепту звертається особлива увага на його  

змінюваність, динамічність, функціональність.  

Варто відзначити, що динамічність корелює з константністю, а в 

широкому розумінні динамічність окремого концепту і розвиток 

концептосфери передусім простежуються в діахронічному вимірі. Так, на 
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основі значного за часом мовного матеріалу простежується динамічність 

окремих концептів в українській мові, зокрема концептів «душа» [249], «Бог», 

«Богородиця», «чорт» [59], що характеризують процес концептуалізації 

сакральної сфери.  

Істотним в осмисленні концепту є відсутність жорсткої структури: 

«має певну структуру, яка не є жорсткою, але є необхідною умовою існування 

концепту і його входження в концептосферу» [228, с. 21],  

Така ознака, як здатність виступати ретранслятором феноменів 

культури, конкретизується у вивченні етнічної маркованості культурного 

«складника» концепту. Зокрема, етнокультурна специфіка концептів в 

українській мові удокладнена в сучасних наукових студіях 

В. В. Жайворонка [100], Г. Б. Вишневської [58], Т. П. Вільчинської [59], 

В. І. Кононенка [134], Н. В. Слухай [251; 252] та ін. 

Основні ознаки концепту також виявляються в його зіставленні з 

іншими (уже усталеними) суміжними термінами. Насамперед, це стосується  

розмежування термінів поняття, значення, смисл і концепт. 

На думку С. Г. Воркачова, «концепт як семантична сутність відсилає 

до плану змісту певної знакової одиниці й, тим самим, співвідноситься з 

категоріями значення й змісту» [68]. Однак сьогодні можна вважати 

доведеною тезу про те, що значення слова, представлене в статті тлумачного 

вокабуляра, є недостатнім, вузьким і далеким від когнітивної реальності. 

Наприклад, Й. А. Стернін розглядає значення як частину концепту, 

позначувану регулярно використовуваним у певній спільноті мовним знаком, 

і називає концепт одиницею мислення, а значення – одиницею семантики. На 

думку дослідника, «зміст концепту ширше як лексикографічного, так і 

психологічно реального значення» [267, c. 259]. Ми повністю поділяємо думку 

про нетотожність термінів лексичне значення й концепт. 

Різними видаються значення термінів концепт і поняття: концепт є 

сутністю більш високого рівня абстракції, ніж поняття [259, c. 246], у той же 
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час терміни поняття й концепт розмежовані за ознакою 

«конструювання/реконструювання»: «Поняття – те, про що люди 

домовляються, конструюють їх… Концепти ж існують самі по собі, їх люди 

реконструюють із тим або іншим ступенем (не)упевненості на основі 

спостережень над використанням тих або інших мовних одиниць, зазвичай – 

лексем (названих реалізаціями концептів) у різних інтелектуальних 

культурах» [91, c. 168]. 

На думку дослідників, «смисл і концептуальні моделі є засобом 

відображення дійсності, але вони по-різному членують цю дійсність» [204].  

Названі вище ознаки концепту відрізняють його від наведених 

суміжних термінів.  

У дисертаційній праці серед основних ознак концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові визначаємо його універсальність і 

здатність виступати ретранслятором феноменів культури, а також певною 

мірою одночасну скорельованість ознак – динамічності та константності. У  

дослідженні враховується абстрактний характер концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ і 

здатність зберігати найважливіші смисли колективної свідомості. Властивість 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ передавати етнолінгвальну специфіку 

розкривається у виявленні особливостей цієї концептуальної одиниці в 

українській мові. 

Отже, концепт виявляється складним, багатовимірним, динамічним 

феноменом, що відображає процеси концептуалізації й категоризації, які є 

основними розумовими операціями.  

 

 

1.3.3. Структура концепту і польова модель її представлення 

 

Незважаючи на різноманітні підходи до розуміння концепту як 

складного феномена, дослідники відзначають, що концепт може бути 
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представлений у вигляді певної структури, складного багатоярусного 

(багаторівневого, багатошарового) об՚єкта опису. Структура концепту 

вивчається в роботах М. М. Болдирєва, С. Г. Воркачова, М. В. Нікітіна, 

З. Д. Попової, Й. А. Стерніна й багатьох інших дослідників. 

Із появою когнітивної лінгвістики нового імпульсу набула теорія 

поля, до якої почали включати новий – поняттєвий – складник [178], ментальні 

репрезентації, що дає можливості розглядати поле як концептосферу. З іншого 

боку, сама концептосфера також може бути описана як польова структура, що 

має «ядро» (когнітивно-пропозиційну структуру центрального концепту), 

«навколоядрову зону» (інші лексичні репрезентації, переважно 

універсального та загальноетнічного характеру) і «периферію» (асоціативно-

образні репрезентації переважно індивідуального характеру) [182, с. 35].  

З. Д. Попова та Й. А. Стернін в організації концепту виділяють ядро й 

периферію: «до ядра будуть відносити прототипні шари з найбільшою 

чуттєво-наочною конкретністю, первинні найбільш яскраві образи» [224, 

с. 60], довкола ядра містяться базові, основні шари, тоді як периферія є 

«інтерпретаційним полем концепту»: це «сукупність слабко структурованих 

предикацій, які відображають інтерпретацію окремих концептуальних ознак 

та їхніх поєднань у вигляді тверджень, установок свідомості, що випливають 

у певній культурі зі змісту концепту» [224, c. 63-64].  

Структура концепту може бути репрезентована у вигляді кола, у 

центрі якого вміщене основне поняття, ядро концепту, а на периферії 

перебуває все те, що привнесене культурою, традиціями, народним і 

особистим досвідом [182, c. 55].  

Важливе значення для об’єктивації концепту має питання про 

структуру поля, що передбачає врахування певних аспектів дослідження. 

Якщо зовнішня структура семантичного поля визначається відношеннями 

таксономії, то внутрішня структура поля уявляється як набір кореляцій, що 

пов’язують семантичні одиниці, серед яких такі типи зв’язків: ширше і вужче 
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значення лексем («входження»); загальна ознака за часом або місцем 

(«подібність»); протиставленість змісту («відмінність») [221, с. 40-42; 54].  

Інший принцип організації концепту пропонується в роботі 

С. Г. Воркачова, який виділяє концепти вищого рівня, що включають до свого 

складу звичайні концепти, тобто концепти нижчого рівня [68]. Опис 

організації складного обʼєкта дослідження забезпечують, на думку 

дослідника, структурні компоненти концепту: «поняттєвий, що відображає 

його ознакову та дефініційну структуру; образний, що фіксує метафори, які 

підтримують концепт у мовній свідомості; і значущий, залежний від місця 

концепту в лексико-граматичній системі конкретної мови, куди ввійдуть 

також його етимологічні та асоціативні характеристики» [68, с. 80]. 

У підсумку відзначимо, що дослідники різних наукових шкіл 

вбачають у складі концепту певні подібні базові компоненти: образ, поняття й 

додаткові ознаки (ціннісний складник [119; 254], значеннєвий складник [89], 

когнітивний і прагматичний імплікаціонал [197], інтерпретаційне поле [226] 

тощо), і, на думку Р. М. Фрумкіної, «між різними авторами немає згоди не 

тільки в тому, який набір процедур слід вважати концептуальним аналізом, але 

немає згоди й у тому, що ж є результатом» [287, c. 96]. З огляду на це, 

прикладні дослідження, здійснені на матеріалі різних мов і концептуальних 

сфер, є актуальними для уточнення методологічних схем концептуального 

аналізу, а також для розширення самої дослідницької бази.  

Концепт також може бути представлений у вигляді сукупності рівнів, 

де кожний рівень є результатом, «начебто осадом культурного життя різних 

епох» [264, с. 40]. У структурі концепту може бути виділено три рівні, або 

компоненти: «(1) основна, актуальна ознака, (2) додаткова, чи декілька 

додаткових ознак, які є вже не актуальними, «історичними»; 3) внутрішню 

форму» [264, с. 44]. Якщо основна (актуальна) ознака існує для всіх носіїв 

певної мови/культури, то додаткова (пасивна, історична) – актуальна лише для 
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певних соціальних груп. Останній рівень, що репрезентує внутрішню форму, 

тобто етимологічну ознаку, доступний лише дослідникам.  

Різні теорії та підходи до структурування концептів обʼєднують такі 

вихідні тези: 1) концепт складається з системи компонентів (концептуальних 

ознак), які утворюють різні концептуальні рівні (шари); концептуальні ознаки 

в умовах вербалізації постають як мінімальні компоненти значення (семи), а 

концептуальні рівні збігаються із семемами (семантемами); 2) концепт є 

лінгвоментальним утворенням, сформованим у результаті процесів мовної 

концептуалізації, що зумовлюють специфіку його структури; 3) структура 

концепту аналізується як багатокомпонентна і багатоярусна (багаторівнева) 

величина, її опис здійснюється здебільшого за допомогою польової моделі. 

Структура концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові  може бути 

описана за допомогою різних моделей: польової організації та фреймового 

моделювання.  

 

 

1.3.4. Фреймове моделювання концепту 

 

Фреймовий підхід дає можливість розкрити механізми концептуалізації 

обʼєктивованої в мові дійсності. Як ментальний відповідник, фрейм 

співвідносний із поняттям «пропозиція». 

У загальному сенсі фрейм як термін позначає стійку когнітивну 

структуру, рамку, гніздо, або ментальний образ, що містить деяку інформацію, 

модель абстрактного образу, мінімально можливий опис сутності певного 

об’єкта, явища, події, ситуації, процесу. Розрізняють фрейми-зразки, фрейми-

екземпляри, фрейми-структури, фрейми-ролі, фрейми-сценарії, фрейми-

ситуації. Зокрема, «фрейми-сценарії» є особливими моделями певних 

фрагментів дійсності й типових ситуацій. Оскільки концепт ‒ «це завжди 
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знання, структуроване у фрейм» [271, с. 96], то останній можна визначити як 

оперативну одиницю свідомості. 

Ідея про можливість структурування знання закладена в теорії фреймів 

М. Мінського [190; 191], Ч. Філлмора [284; 285], Т. А. ван Дейка [88]. Ця ідея 

набула продовження у працях О. Г. Беляєвської, М. М. Болдирєва, 

В. З. Демʼянкова, С. А. Жаботинської, О. С. Кубрякової, О. О. Селіванової та 

ін. 

Теорія фреймів М. Мінського була пов’язана з інтенсивною розбудовою 

досліджень у галузі штучного інтелекту. В основі теорії ‒ твердження про те, 

що будь-яка машинна модель, що відбиває реальний світ у його складних 

зв’язках і відношеннях, структурується у вигляді фреймів, які є моделями 

стереотипних (часто повторюваних) ситуацій. Ситуація розуміється тут в 

узагальненому сенсі, тобто це може бути дія, міркування, зоровий образ або 

наратив. Відповідно, фрейм не є однією конкретною ситуацією, а відбиває 

найбільш характерні, основні моменти ряду подібних ситуацій.  

У дослідженні семантики фреймовий підхід застосував Ч. Філлмор, у 

концепції якого фрейм становить уніфіковану конструкцію знання або зв’язані 

схематизації досвіду: «фрейм утворює особливу організацію знання, яка 

становить необхідну попередню умову нашої здатності до розуміння тісно 

зв’язаних між собою слів» [285, с. 54]. Відповідно, «найбільш корисну 

інформацію про лексичну одиницю дає набір фреймів, в яких вона відіграє 

певну роль, і визначення позиції, яку вона займає в кожному з цих 

фреймів» [284, с. 116]. Варто зазначити, що цей підхід активно 

використовується для опису лексичної та синтаксичної семантики. 

Особливості концептів також виявляються в їхній «неізольованості», 

під якою розуміють «зв’язаність з іншими такими ж – тому будь-який концепт 

занурений у домени (domains), які утворюють структуру, що найближче 

співвідноситься з філлморівським поняттям фрейму… Домени утворюють 

те (ми б сказали – семантичне) тло, з якого виділяється концепт… Такий домен 
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містить набір ознак (dimensions)… Іноді над ознаками, над рольовою 

структурою виявляється деяка «надбудова» ‒ … Дж. Лакофф «називає її 

«ідеалізованою когнітивною моделлю» (idealized cognitive model)» [238, с. 362-

363]. 

Під структурою фрейму розуміють спосіб використання схеми, 

типової послідовності дій, ситуативну модифікацію фрейму. Фрейм також 

включає певне фонове знання, презумпцію (пресупозицію). Так, у визначенні 

Т. А. ван Дейка, фрейми «є одиницями, організованими «довкола» певного 

концепту. Але і на відміну від простого набору асоціацій ці одиниці містять 

основну, типову і потенційно можливу інформацію, яка асоційована з тим чи 

іншим концептом. Крім того, не виключено, що фрейми мають більш або 

менш конвенційну природу і тому можуть визначати та описувати, що в 

певному суспільстві є «характерним» або «типовим» [88, с. 16-17].  

На думку М. М. Болдирєва, фрейм відрізняється від концепту тим, що є 

структурованою одиницею знання: «це завжди структурована одиниця знання, 

в якій виділяються певні компоненти і відношення між ними; це когнітивна 

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

ситуацію» [38]. За цією ознакою фрейм не тотожний концепту, який «може 

виражати будь-яку одиницю знання, в тому числі й неструктурованого» [38].  

Характеризуючи основні властивості фреймів, О. Г. Беляєвська 

відзначає, що «у фрейм включається… повний комплекс знань про ситуацію 

або про об’єкт, які існують у певний історичний період у певному соціумі; ... 

ознаки фреймів завжди є відкритими в тому розумінні, що вони завжди можуть 

бути доповнені не включеними в першопочаткове перерахування 

уточнювальними ознаками» [30, с. 28].  

Відповідно до сказаного, визначаються такі ознаки фрейму, як 

віднесеність до сфери знання, структурування знання про типізовану, 

стереотипну ситуацію в певний історичний період, конвенційність та ін. 
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Фрейм виступає своєрідною матрицею, трафаретом, на який накладається  

концепт. 

На наш погляд, фреймова структура є одним зі способів ментальної 

репрезентації концепту. Фрейм надає концепту ментальної форми, наповнює 

його культурно-специфічним змістом. Це співвідношення концепту і фрейму 

як змісту та форми наочно виражається в категоріях композиційного 

синтаксису, з якого Ч. Філлмор і виводив визначення фрейму як динамічної 

ситуації, в яку занурений концепт. Він окреслює спільним терміном фрейм 

«такі групи слів», які «мотивуються, визначаються і взаємно структуруються 

особливими конструкціями знання або зв’язаними схематизаціями 

досвіду» [285, с. 54].  

Визначення фрейму як динамічної ситуації, у свою чергу, пов’язане з 

концептуальним положенням, висунутим Л. Теньєром в «Основах 

структурного синтаксису»: «Дієслівний вузол … виражає своєрідну маленьку 

драму. Справді, як і в будь-якій драмі, в ньому обов’язково є дія, а найчастіше 

також дійові особи й обставини» [272, с. 117], які у плані структурного 

синтаксису «стають відповідно дієсловом, актантами й сирконстантами» [272, 

с. 117].  

Отже, побудова фреймів розкриває ментальну структуру концептів, 

використовується для дослідження механізмів мовної концептуалізації понять 

і явищ дійсності.  

Основні класифікації фреймів здійснені за такими ознаками: 

«походження, концептуальне наповнення, принцип репрезентації знань, тип 

репрезентованої інформації, ієрархічна організація» [131, с. 143], проте 

«запропонована класифікація, звичайно, не є вичерпною, а тому потребує 

розширення та систематизації» [131, с. 143]. 

Семантика перетворення може бути об’єктивована за допомогою 

трансформативного фрейму з облігаторними позиціями предиката, агенса й 

пацієнса.  
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Формування нової гуманітарної парадигми і розвиток когнітивної 

лінгвістики зумовлює врахування таких особливостей фреймового 

моделювання:  

1) мережевий (просторовий), а не мозаїчний (площинний) характер 

поля. Побудову фрейму також можна репрезентувати як багаторівневу 

(багатошарову) мережу, яка складається з вузлів, а також звʼязків між ними. 

Верхній рівень цієї мережі (суперординаційні вузли) репрезентує знання про 

певну стереотипну ситуацію. Нижній рівень (термінальні вузли) розкриває 

непостійні компоненти, мовна обʼєктивація яких залежить від ситуації 

мовлення, конкретних дискурсивних зумовленостей. 

2) наявність базових фреймових відношень предметності, 

акціональності, посесивності, таксономії і компаративності між вузлами 

фреймової сітки, до яких С. А. Жаботинська [101, с. 12-25] відносить: 

ПРЕДМЕТ (агенс, пацієнс, об’єкт, інструмент, реципієнт, мета, причина, 

результат, бенефіціант; вид - рід, роль; об’єкт порівняння), СТІЛЬКИ, ТАКЕ, 

ТАК, ТАМ, ТОДІ, Є, ДІЯ, ЯК, НІБИ, що відповідним чином орієнтує на 

дослідження семантико-синтаксичного аспекту об’єктивації концептів.  

За фреймовими відношеннями визначаються пʼять типів фреймів:  

– предметноцентричний: «відношення, які звʼязують конституенти 

предметноцентричного фрейму, суть екзистенція» [101, с. 19];  

– акціональний: «акцент зміщується на взаємодію одного предмета з 

іншими предметами» [101, с. 19];  

– партонімічний: «відношення володіння» [101, с. 20];  

– гіпонімічний: «відношення включення ознаки» [101, с. 21];  

– асоціативний: «відношення подібності» [101, с. 22]. 

3) здатність мережі «наводити» поверх себе домени –  зв’язні сегменти 

концептуалізації, смислові «струми», що виникають у фреймовій мережі 

залежно від виду осмислюваної людиною концептосфери (поля);  
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4) значення слова отримує визначеність, виходячи не зі значення 

протиставлених йому лексем, а з його участі у формуванні одного з базових 

фреймів домену, а також виходячи з його «наповненості» вузлами мережі. 

У дисертації застосування фреймового моделювання зумовлене 

необхідністю повно представити комплекс знань про ситуацію перетворення, 

відношення між конституентами якого вирізняють трансформативний фрейм. 

 

 

1.4. Лінгвоконцептологічний аналіз концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові 

 

Вербалізація концепту в мові може бути зреалізована різними 

способами – через мову-текст, мову-систему й мову-здатність. Разом із 

тим, «…мова одна й залишається у всіх випадках тією ж самою, відрізняючись 

лише позицією спостерігача й метамовними засобами її опису. Отже, між 

зазначеними способами репрезентації мови можливі корелятивні відношення 

й взаємні переходи з одного в інший, що визначаються в результаті діяльності 

лінгвіста-дослідника» [123]. Усі форми репрезентації мови взаємозалежні й 

переходять одна в іншу, так само, як і сама мовленнєва діяльність 

диференціюється на зовнішню й внутрішню [72].  

На сьогодні когнітивна лінгвістика репрезентована сукупністю 

підходів і методик дослідження, що певною мірою осмислюють здобутки 

різних галузей наук у вивченні мовних явищ, а також лінгвістичних традицій 

розкриття мовної семантики. Зокрема, до дискусійних питань належить 

використання вже традиційно описаних у лінгвістиці можливостей 

семантичного аналізу в інтегрованому дослідженні складного обʼєкта опису – 

концепту, в когнітивній площині дослідження.   

У процесі формування основ когнітивної лінгвістики виникало 

питання про визначення специфіки семантичного і концептуального аналізу.  
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Ця специфіка чітко розмежовується, що повʼязано з розрізненням значення і 

концепту як основних обʼєктів опису семантичного і концептуального аналізу 

дослідження.  

Конкретизація завдань кожного з них передбачає, на думку 

О. С. Кубрякової, такі відмінності: «Якщо перший спрямований на 

експлікацію семантичної структури слова, тобто його денотативних, 

сигніфікативних і конотативних значень, які реалізують її, то концептуальний 

аналіз становить пошук тих загальних концептів, що зведені до одного 

знака» [294, с. 85]. За О. О. Селівановою, ця основна характеристика 

розгортається в напрямку моделювання: від слова до думки – для 

семантичного і від думки до слова – для концептуального [243, с. 122]. 

Разом із тим існують погляди, за якими семантичний аналіз передує 

концептуальному, що передбачає такий напрямок дослідження: «від 

семантики мовного знака до змісту відповідного концепту» [7, с. 183].  

За З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним, розмежування концепту і 

значення здійснюється за статусом цих одиниць: «Концепт – це одиниця 

концептосфери, значення – одиниця семантичної системи, семантичного 

простору мови» [224, с. 59]. 

Отже, можливості семантичного аналізу мови почасти враховані у 

процесі формування когнітивного аналізу, який набув широких можливостей 

в інтерпретації концепту як лінгвоментальної величини, в дослідженні  мовних 

особливостей його обʼєктивізації.  

Отже, методика опису концептів починається зі словникових 

дефініцій лексеми як ключового вербалізатора характеризованого концепту, 

проте концептуальний аналіз відрізняється від семантичного метою та 

методикою (методиками) дослідження, особливостями мовної обʼєктивізації. 

Із розвитком когнітивної лінгвістики розширюється наукова аспектологія 

дослідження концепту, зорієнтованого на сферу знань. 
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У процесі переходу з рівня мовної семантики на рівень 

концептуалізації лінгвістичний аналіз передбачає застосування сукупності 

дослідницьких процедур, спрямованих на розкриття змісту й структури 

концептів, їхньої специфіки у певній мові/культурі, причому основними 

джерелами дослідження концептів є: 1) словниковий матеріал; 2) текстові 

реалізації (дані про функціонування слів-репрезентантів концепту в текстах); 

3) експериментальний матеріал (дані соціо- і психолінгвістичних 

експериментів).  

Так, у низці досліджень, присвячених вивченню певного концепту, 

домінує основна лексична реалізація концепту – ключове слово. Критеріями  

його визначення вважаються багатозначність і висока частотність 

уживання [78]. В інших працях розглядаються групи слів, що репрезентують 

концепт (синонімічний ряд, лексико-семантичне поле, спільнокореневі слова 

тощо); побудова цих груп починається від ключового слова.  

«Ім’я поля» передбачає визначення семантично прозорого 

нейтрального словникового елемента і: «1) не повинно бути багатозначним…; 

2) не повинно бути емоційно забарвленим, експресивним, метафоричним…; 

3) не повинно бути терміном; 4) повинно «мати на увазі» певний денотат…; 

5) повинно бути наділеним прегнантністю…; 6)…мати найбільшу 

частотність» [120, с. 139]. 

У визначенні ключової лексеми ми виходимо з припущення, що ця 

лексема повинна характеризуватися найбільшою актуальністю, 

неспеціалізованістю, незапозиченістю й продуктивністю в словотворі. 

Домінантний елемент у повному обсязі й з найбільшою регулярністю повинен 

передавати всі відтінки значення досліджуваного поля. Варто додати, що на 

лексичному рівні концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ репрезентується рядом 

лексичних одиниць, що належать до різних частин мови, включаючи їхні прямі 

й переносні значення, а також деякими дескрипціями.  
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Оскільки між іменем поля і складом поля наявний тісний 

взаємозв’язок (складові семантичні компоненти імені поля визначають 

входження в поле тих одиниць словника, які мають спільні з ним компоненти), 

варто враховувати спеціальні вимоги до інтегральної семантичної ознаки, яка 

повинна: 1. «обʼєднувати однорідні лексичні одиниці»; 2. «задавати певну 

орієнтацію утворюваної на її основі лексико-семантичної групи»; 3. «мати 

обмежувальні властивості, визначаючи входження до складу лексико-

семантичної групи певної кількості лексичних одиниць» [158, с. 72-73].  

Дослідження окремого концепту здійснюється за допомогою аналізу 

вербалізованих результатів когнітивної діяльності. Методика 

концептуального аналізу залежить від загальної здатності змісту 

розглядуваного концепту до структурації. Однак серед мовознавців склалися 

протилежні позиції щодо можливості такого моделювання. Так, якщо 

розглядати концепт як семантичний інваріант, то припускається, що він має 

досить жорстку структуру [241], з іншого боку, за умов розуміння концепту як 

ментального утворення з динамічною сіткою відношень з іншими концептами, 

дослідники погоджуються з тим, що «концепт має певну структуру, яка не є 

жорсткою» [226, с.15]. Варіативність засобів об’єктивації концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, неоднорідність змісту й різноманітність 

ознак, закладених в ядрових одиницях його вербалізації, утруднює вибір 

«імені поля» для досліджуваного концепту. Зазвичай під «іменем поля» 

розуміють лексичну одиницю, що називає поле і виражає його загальний 

(категоріальний) зміст (інакше – архісему).  

Лексема перетворення, обрана на позначення відповідного концепту 

та імені поля, засвідчує необхідні для цього характеристики, що відповідають 

вимогам, зазначеним у працях Ю. М. Караулова [120, с. 139] та 

О. М. Кузнєцова [156, с. 15, 76]. На думку Т. В. Радзієвської, концепт «у 

більшості випадків позначає немовний (або «надмовний») обʼєкт, який в 

різних мовах маніфестується різними лексемами або в одній мові позначається 
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низкою чи групою лексем, іноді – різних граматичних класів». Таким чином, 

під терміном «концепт» у більшості випадків розуміють певне ментальне 

утворення – загальний знаменник між близькими за лексичним значенням 

одиницями однієї або різних мов» [235, с. 7]. 

Дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ здійснюється за допомогою 

визначених вище спеціальних методів і відбувається в такій послідовності: 

1. Виявлення семного складу ключового слова концепту, що 

здійснюється на основі аналізу словникових дефініцій, передбачає з’ясування 

базової лексичної репрезентації в різних тлумачних словниках української 

мови.  

2. Етимологічний аналіз передбачає встановлення первісного змісту 

концепту, з цією метою аналізуються етимологічні гнізда різного походження, 

що передають його поняттєві ознаки. Аналіз дефініцій історичних словників 

розкриває окремі аспекти процесу концептуалізації в певні періоди 

функціонування української мови. 

3. Встановлення синтагматичних зв’язків імені концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, що розкриває особливості сполучуваності лексеми 

«перетворення» як ключового вербалізатора досліджуваного концепту.  

4. Аналіз лексичних парадигм різного обсягу й типу, що вербалізують 

певний концепт, розкриває парадигматичні зв’язки концепту, які охоплюють: 

а) синонімічні ряди ключового слова, що дозволяє зосередитися на 

диференційних ознаках концепту, які виявляються під час зіставлення 

ключової лексичної репрезентації з близькими за значенням словами.  

Використання синонімів як продуктивного ресурсу мовної 

репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ дає можливості розглядати його 

структуру у вигляді поля;  

б) антоніми ключового слова концепту. 

5. Виявлення аксіологічних ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, а саме: 

характеристика тих елементів значення, що репрезентують 
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позитивне/негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому 

чи до окремих його поняттєвих ознак. До інтерпретаційного поля концепту 

входять різні його оцінки, що вибудовуються на основі концепту, причому 

«багато ознак інтерпретаційного поля виявляється в певні періоди досить 

яскравими у свідомості народу й багато в чому визначає його мислення й 

поведінку» [224, c. 130].  

6. Розкриття образного компонента структури аналізованого 

концепту, що відображено в метафорах. На цьому етапі дослідження 

аналізується образна реалізація концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові, встановлюються групи релевантних ознак творення метафор, відповідно 

до цих ознак описуються продуктивні моделі: вітально-мортальна, 

антропоморфна, артефактуально-атрибутивна, зооморфна, вегетативна, 

колоративна, просторово-темпоральна, а також модель, об’єктом чи суб’єктом 

якої є першоелементи буття.  

На різних етапах дослідження визначається етнокультурна 

інформація в аналізованих текстах. 

7. Контекстуальна інтерпретація різних типів перетворень у художніх 

текстах, що дозволяє, зокрема, виявити зміни в змісті концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ. Вивчення репрезентації певного концепту в художньому 

тексті передбачає встановлення окремих ознак «художнього світу» чи «світів» 

(на прикладі мовотворчості Б.-І. Антонича, Д. Загула, М. Йогансена).  

8. Моделювання та опис трансформативного фрейму концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові.  

У фреймі семантика перетворення може визначатися предикатами 

перетворення та їхніми відношеннями з актантами (агенсом і пацієнсом, тобто 

суб’єктом та об’єктом перетворення). Для ідентифікації кожної з цих 

предикатно-актантних позицій, характерних для концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, 

доцільно застосовувати польовий метод. 
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За особливостями фреймової репрезентації семантики перетворення в 

українській мові може здійснюватися визначення та опис субфреймів 

(суб’єктно-трансформативного та об’єктно-трансформативного). 

Отже, багатоаспектний опис мовних репрезентацій концепту та його 

текстового функціонування повно розкриває зміст і структуру концепту. 

Відповідно до визначених підходів і методики, які розбудовані в когнітивній 

лінгвістиці, а також поставлених у дисертації завдань застосовується 

комплексна методика дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові (2 і 3 розділи дисертації).  

Ми виходимо з припущення, що концепт – динамічне явище, тому що 

зміст концепту, а також його взаємозв’язки з іншими концептами залежать від 

динаміки мовної свідомості, яка, у свою чергу, зумовлюється  змінами в 

суспільному житті, переосмисленням пріоритетів і цінностей. Синхронне 

дослідження репрезентацій концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, доповнене 

вивченням дискурсивних реалізацій, дозволяє виявити зв’язки, наявні в 

концептуальній системі носіїв мови (тобто взаємодію аналізованого концепту 

перетворення з іншими концептами). 

 

Висновки до розділу 1 

 

1.  Основні історико-лінгвістичні етапи у вивченні семантики – від 

структурно-семантичного, функціонально-польового підходів до формування 

і сучасного розвитку когнітивного підходу – відбивають зміну наукових 

парадигм дослідження. Розбудова когнітивної лінгвістики поглиблює 

осмислення проблеми звʼязку між мовою і мисленням, розширює наукову 

аспектологію дослідження концепту, орієнтованого на сферу знань. 

2. У сучасній науці активізація досліджень із когнітивної лінгвістики 

зумовила множинність аспектів і підходів до вивчення концептуальних 

одиниць, розгляд яких уточнюється щодо конкретно визначених завдань 
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дослідження. Здійснений на основі відомих праць із когнітивної лінгвістики 

аналіз основних підходів до висвітлення концепту дає підстави зʼясувати 

інваріант і варіанти в його визначеннях, застосувати теоретичні напрацювання 

для концептуального аналізу ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, розкрити 

основні ознаки концепту, а також багатоярусність (багаторівневість) його 

структури, що здійснюється за допомогою моделі поля.  

3. У дисертації основним є розуміння концепту як лінгвоментальної 

величини, що відображає певний фрагмент дійсності. Оскільки концепт 

виступає основною одиницею моделювання картини світу, то уточнено 

тлумачення понять «концептуальна картина світу», «мовна картина світу». На 

основі поширених у когнітивній лінгвістиці визначень тлумачимо 

концептуальну картину світу як певну концептуальну систему, що містить 

знання, уявлення про світ як ментальні сутності, складається з концептів як 

основних одиниць, і, відповідно, обʼєктивізується певними засобами у мовній 

картині світу. У дисертації концептосферу трактуємо як впорядковану за 

тематичною ознакою сукупність концептів.  

4. Аналіз концептуальної одиниці дозволив нам сформулювати  

теоретичне положення про те, що концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові інтегрує такі домінантні ознаки, як універсальність і здатність бути 

ретранслятором культури, а також динамічність і константність. За цими 

ознаками концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ ще не був окремо розглянутий на 

матеріалі української мови.  

Для повноти отриманих результатів враховуються особливості 

обʼєктивізації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в загальномовному і 

дискурсивному (мовленнєвому) виявах (у дисертації зосереджено увагу на 

художньому дискурсі). Інтерпретація окремих етномовних смислів доповнює 

загальний контекст установлених особливостей мовної репрезентації 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 
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5. Застосування комплексної методики концептуального аналізу 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові передбачає наступність етапів 

дослідження, що проводяться в такій послідовності: аналіз словникових 

дефініцій; етимологічний аналіз (із залученням історичних словників 

української мови); характеристика синтагматичних і 

парадигматичних (синонімічних рядів ключового слова, а також антонімів) 

зв’язків концепту; встановлення аксіологічних ознак концепту; розкриття 

образного компонента структури концепту; контекстуальна інтерпретація 

концептуальної одиниці в текстових реалізаціях (у художніх текстах). 

Інформація про семантику перетворення в українській мові систематизується 

та моделюється у трансформативному фреймі.  
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВАЛЬНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

2.1. Поняттєві ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

Одне з найважливіших джерел інформації про семантичне наповнення 

концепту – лексикографічне. Варто зазначити, що лексичні значення слів, що 

належать до певної концептуальної сфери, безумовно, не відбивають усього 

змісту концепту, однак кожне з них, на думку З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, 

«це частина концепту як мисленнєвої одиниці, закріплена мовним знаком із 

метою комунікації» [228, с. 19].  

Методика лексикографічного опису значеннєвого наповнення 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, як і будь-якого концепту, припускає, 

щонайменше, опис усіх лексем, що містять кореневу морфему основного 

слова, при цьому частиномовна належність певної одиниці зазвичай не має 

принципового значення для виявлення того або іншого значеннєвого 

компонента. Проте основну інформацію в отриманні необхідних даних надає 

звернення до інших слів однієї синонімічної групи з семантичними 

компонентами концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ (перетворення, зміна, 

метаморфоза, трансформація тощо). 

Формулювання лексичних значень у СУМі відбивають переважно 

поняттєвий складник концептуального змісту, причому в гранично короткому 

та узагальненому порівняно з енциклопедичними словниками вигляді. Це 

може утруднювати реконструкцію реального концептуального змісту, а тому 

під час аналізу змісту концептуальних структур на основі синхронічних 

джерел вважається за потрібне залучати інші різноманітні дані для визначення 

передусім мотиваційних, образних і аксіологічних концептуальних ознак 
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(зокрема, синонімічні й антонімічні, фразеологічні, історичні, етимологічні 

словники). 

Аналіз одиниць концептосфери ПЕРЕТВОРЕННЯ наочно 

демонструє, що найбільш актуальними для неї є виділені нижче смислові 

компоненти, що можуть розглядатися як поняттєві ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ.  

Передусім перетворення визначається як «1. Дія і стан за знач. 

перетворювати, перетворити і перетворюватися, перетворитися… 2. Різка 

або несподівана зміна, що відбувається з ким-, чим-небудь» (СУМ: 6, с. 294; 

ВТССУМ); перетворювати, перетворити «1. Надавати нового вигляду, 

обертати на щось інше, переводити в інший стан… // Вносити корінні зміни… 

2. Надавати чому-небудь іншого характеру, сили і т. ін. ... // перев. у спол. із сл. 

ж и т т я,  д і й с н і с т ь. Робити здійсненним, втіленим і т. ін.» (СУМ: 6, с. 294); 

перетворюватися, перетворитися «1. Набирати нового вигляду, обертатися 

на когось, щось інше, переходити в інший стан… 2. Переходити у щось інше, 

звичайно протилежне за своїм характером, силою і т. ін. … // перев. у  сполуч. 

із сл. ж и т т я,  д і й с н і с т ь. Здійснюватися, втілюватися у що-небудь і т. ін. … 

3. перев. у сполуч. із сл.  с л у х,  з і р,  у в а г а. Повністю віддаватися якому-

небудь почуттю або процесу сприймання чогось… 4. тільки недок. Пас. до 

перетворювати (графічне виділення слів – СУМ; СУМ: 6, с. 295). Процес 

перетворення характеризується певними темпоральними ознаками (різкість, 

несподіваність), має щонайменше суб’єкт та об’єкт, а також може набувати 

рефлексивного характеру (пор.: взаємоперетворення, самозміна).  

Також у лексикографічній практиці інколи фіксується спеціальне, 

термінологічне значення ПЕРЕТВОРЕННЯ «3. мат. Відображення деякої 

множини на ту ж множину» (ВТСУМ), що в перспективі потребує окремого 

дослідження як явище спеціалізації. 

В українській мові лексема «перетворення», що становить ядро 

концепту, є іменем досліджуваного однойменного концепту, поняттєві ознаки 



61 

 

якого повʼязані з: 1) дією чи станом, що відбивають зміну в віддієслівному 

утворенні; 2) якісною характеристикою зміни як різкої, несподіваної, 

динамічної, що відбувається з ким-, чим-небудь.  

 

 

2.2. Мотиваційні особливості концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

Вивчення будь-якого концепту передбачає, з одного боку, визначення 

в його структурі основних і додаткових ознак, а з іншого, – установлення 

етимологічної ознаки, «внутрішньої форми, зазвичай взагалі не 

усвідомлюваної, відбитої в зовнішній, словесній формі» [264, c. 44]. Такі 

мотиваційні ознаки розкривають механізм формування концепту, а 

позначувані ними смисли є основою для його подальшого розвитку.  

Мотиваційні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

розкриваються в групі етимологічних гнізд різного походження. 

1. Етимологічне гніздо *tver/*tvor. Етимологічне гніздо -*tver/*tvor- 

як мотиватор концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ знаходить свої паралелі в усіх 

слов’янських мовах зі значенням ‘роблю, творю’: д-руськ. і ст-слов. 

ТВОРИТИ (д.-гр. ἐπιτελειν, πράττειν, ποιεῖν), укр. твори́ти, рос. творить, 

блр. твары́ць, болг. творя́ ‘роблю, ‘творю’, с-х. тво̀рити, словен. storíti, storím 

‘робити’, чеськ. tvořiti, слвц. tvоrit᾽, польськ. tworzyć, tworzę, в-луж. tworić, н.-

луж. tworiś, а також у балтійських.  

За «Етимологічним словником української мови», «псл. tvoriti 

«творити», похідне від tvorъ «творіння», повʼязаного чергуванням голосних з 

tvarъ «творіння, створіння» (ЕСУМ: 5, с. 533). 

Зі значеннями ‘робити’, ‘творити, створювати’ слово ТВОРИТИ 

зафіксовано у «Старословʼянському словнику» (СТСС, с. 690) і в «Матеріалах 

до словника давньоруської мови» І. І. Срезневського (Срезн.: 3, с. 934-935). 

Лексема ТВОРЪ також засвідчена в обох цих словниках, одним зі значень якої 
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є ‘створення, творення’ (СТСС, с. 692) і ‘вигляд, зовнішність’ (Срезн.: 3, 

с. 938).  

Українське слово ПЕРЕТВОРЕННЯ й похідні повʼязані з  

давньоруським ТВОРЪ, основне значення якого передає ‘вигляд, 

зовнішність’ (Срезн.: 3, с. 938).  

У проаналізованому нами текстовому середовищі виявлено такі 

відповідні мотиваційні ознаки ПЕРЕТВОРЕННЯ: ‘форма’ (Чекало б на вас 

перетворення ‒ стали б ви величезними, але синiми (Л. Денисенко), 

‘вигляд’ (Чекало б на вас перетворення ‒ стали б ви величезними, але 

синiми  (Л. Денисенко), ‘дія’ (Адже йдеться про найглибше перетворення 

однієї з важливих ділянок природи, про поширення субтропічних культур у 

зовсім нових для них районах (О. Гончар), ‘творчість’ (Звичні руки хіміка-

органіка майже без контролю з боку свідомості маніпулювали з реактивами 

та апаратурою, очі пильно, ‒ але теж напівмеханічно, ‒ фіксували ті 

перетворення, яких зазнавав глеюватий коричневий осадок “коктейлю з 

жуками” в численних пробірках, колбах та ретортах, а мозок тим часом 

аналізував події недалекого минулого, шукаючи пояснень ще й досі 

незбагненним фактам (М. Дашкієв). 

2. Етимологічне гніздо *vort/*vert. Етимологічне гніздо *vort/*vert (в 

українській мові – з повноголоссям *vorot) також має спільнослов’янський і 

далі – індоєвропейський характер. «Етимологічний словник української мови» 

фіксує ВОРОТ (ЕСУМ: 1, с. 428) і ВЕРТІТИ, що походить від псл. *vьṛtӗti; 

іє. *ṷert (<*ṷer-) «вертіти, обертати» (ЕСУМ: 1, с. 360). Відповідно, д-

руськ. ВОРОТЪ ‘шия’ (Срезн.: 1, с. 304), ВЬРТѢТИ = ВРЪТѢТИ, ВЬРЧУ 

(Срезн.: 1, с. 465), ст.-слов. ВРЬТѢТИ, ВРЬШТѪ (для зіставлення: 

ВРЬТѢТИ СѦ, ВРЬШТѪ СѦ (СТСС, с. 124) і ВРАТѢТИ СѦ, ВРАШТѪ 

СѦ (СТСС, с. 122). Для пор.: укр. во́рот, болг. врат, с-х. вра̑т, словен. vrȃt, 

чеськ. vrat, польськ. wrot, в.-луж. wrót ‘поворот’, та пов’язане чергуванням з 

вертіти; у семантико-типологічному плані подібне до нім. Hals ‘шия’, 
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лат. collum ‘шия’ від вертіти. Спорідненість з лит. vartýti ‘тс’, vers̃ti, verčiù 

‘тс’ через наявність форм д.-інд. vártatē, vartati ‘крутитися, котитися’, 

лат. vertō, -ere ‘повертати’, гот. waírÞan ‘ставати’ виявляє індоєвропейський 

характер цього слова і його спорідненість з *vert-men ‘час’. Тобто, 

мотиваційна ознака ‘час’ пов’язує перебіг перетворення з ідеєю циклічності, 

сезонності, послідовної та зворотної зміни. 

Варто зазначити, що мотиваційна ознака ‘час’, що є домінантною в 

структурі відповідного концепту ЧАС, є досить важливою для розуміння 

процесів вербальної репрезентації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, а тому 

виявляємо певну співмірність лексеми час (СУМ: 11, с. 274) із досліджуваним 

ключовим вербалізатором ПЕРЕТВОРЕННЯ. Так, у проаналізованому 

текстовому середовищі концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ у мотиваційних зв’язках із 

ЧАСом може бути, зокрема: 

а) тривалим чи нетривалим, у тому числі моментальним чи 

послідовним: Я ‒ чоловік старий: уже віджив своє. Час у яму (Лесь 

Мартович); Тут відбувалось блискавичне перетворення полку з мирного 

зімкнуто-маршового в ощетинений, жорстоко-діловий (О. Гончар); Тепер 

вже Сидір лупав баньками, таким несподіваним було це перетворення 

(Ю. Мушкетик); 

б) вимірюваним у певній системі часових координат – годинах, днях, 

роках тощо: Трудячись днями й ночами, само перетворюватиме себе, 

шукатиме іншу, нову якусь досконалість (О. Гончар); Біжучі дні все 

перетворюють у прах (Р. Іванченко); Здивовано блакитний ранок 

перетворюється в золотисто-сірий, розніжений спекою 

полудень (В. Винниченко); За неповних двадцять хвилин після уколу 

перетворюєшся на рослину (Ю. Андрухович), або циклічним, пов’язаним із 

порами року: І так минав час. Осінь танула, як воскова 

свічка (М. Коцюбинський); Мова й культура не загинули; просто осінь тепер, 

а потім буде зима, ‒ тільки чи ж уперше переживати, перетворювати нам 
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зиму? (К. Москалець); Приємно чути, як общага після літнього затишшя 

знову перетворюється на вулик, її непривітні стіни, пофарбовані у 

дурнуватий синій колір, наповнюють звуки балачок, сміху, музики, скрипіння 

дверей, цокання підборів по бетонних сходинках (А. Дністровий); 

в) пов’язаним із певним історичним періодом, епохою, етапом життя 

народу, держави, суспільства (напр. у давні часи..., колись..., у минулому..., в 

наші дні... тощо): Для неї стало ясним, що її зараз поведуть топити або 

спалять на вогнищі, як відьму в давні часи (М. Коцюбинський); 

г) таким, що потребує сприятливого моменту: Дивна недорікуватість 

охоплювала мене в її присутності: я наче перетворювався на якийсь 

автомат, заряджений чужими віршами (М. Дашкієв); Але ж і часу він майже 

не мав, тому оте «лише дві» в даній ситуації перетворювалося на «аж 

дві» (О. Дерманський); 

д) час сам може бути суб’єктом та об’єктом перетворення: Таке 

перетворення часу на певну ознаку шалено мене розважило (М. Дашкієв). 

3. Етимологічне гніздо *mīn-. Індоєвропейські витоки укр. (з)міна 

простежуються у порівняннях із рос. ме́на, изме́на, меня́ть, болг. мя́на/мена́, 

с.-х. миjѐна, словен. me  ́na, чеськ. měna, слвц. mеnа, давньопольськ. miana, 

польськ. zmiana ‘зміна’, а також з іншим ступенем чергування рос. ‘месть’; і 

далі ‒ лат. mūnus, -eris ‘звершення, дарунок, посада’, д.-в.-н. mein ‘брехливий’, 

авест. maēni- "кара", авест. miϑa- ‘хибний’ miϑva-, miϑvana- ‘парний’, давн.-

інд. máyatē "змінює", д.-інд. mḗthati, mitháti ‘чергується’, ‘свариться’, mithás 

‘такий, що взаємно чергується’, гот. missô прислівн. ‘один одного’.  

«Етимологічний словник української мови» фіксує слова 

ЗМІНА (ЕСУМ: 2, с. 269) і МІНЯТИ (ЕСУМ: 3, с. 479-480), що походять «від 

псл. mӗnjati, mӗniti, повʼязане з mӗna «зміна» (ЕСУМ: 3, с. 480). Відповідно, 

старословʼянські слова МѢНА, МѢНИТИ (СТСС, с. 340) і давньоруські –

МѢНА, МѢНИТИ (Срезн.: 2, с. 240-241). 
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Отже, поле зміни є одним із центральних у концептосфері 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, а його онтологія визначена як нетотожність до вихідного 

стану. Важливим є той факт, що саме через зміну людина усвідомлює час, що 

також є істотною мотиваційною ознакою концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

Суб’єктом перетворення як зміни може бути людина, і тоді час її існування 

обмежено такими етапами перетворення (у плані фізичному, так і духовному), 

як народження – життя як зміна (становлення, дорослішання, старіння тощо) – 

смерть: Я, психодвійник, ‒ як і сам Круз, ‒ не міг пригадати, відколи почався 

отой повільний процес перетворення щирої дитини в жорстокий автомат з 

хибною програмою (М. Дашкієв); Так підліток протягом кількох місяців 

перетворюється в юнака (М. Дашкієв). 

Якщо ж об’єктом перетворення як зміни є предмет чи явище 

реального світу або навіть і самий світ, час його окреслено такими межами чи 

такою межею, як створення (виникнення) – перетворення як зміна – 

знищення (руйнація): Таємнича, вабляча сила вогню, дивина перетворень і 

народжень нових форм із заліза, яке упокорюється людським рукам і 

людському розумові, запах вугілля, жужелиці, їдкого диму, паруючої води, 

розпеченого металу ‒ все таке матеріальне, первісне, справжнє і все таке 

загадкове, наче прочитана в ранньому дитинстві книга, якої уже ніколи тобі 

не забути (В. Дрозд); Не було тих мікробів, що ретельно знищують всяку 

органічну часточку, перетворюючи її на солі, якими тільки й живляться 

рослини (М. Дашкієв); Скажімо: вогонь світить, палить і перетворює на 

попіл усе, що в нього покладуть (П. Загребельний). Для пор.: фразеологізми 

«перетворювати/перетворити на попіл» як ‘знищувати вогнем’ (ФСУМ, 

с. 622), ‘знищувати вогнем, спопеляти’ (СУМ: 6, с. 294). 

Ці поля онтологічно взаємопов’язані й не можуть існувати одне без 

одного (пор.: Тут невеличке дзеркальце відразу почало показувати Уляні такі 

зворушливі зміни й перетворення, що вона аж розхвилювалась, ледве 

стримуючи сльози (О. Довженко). 
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4. Етимологічне гніздо *krivъ / *prav-. Праслов’янськe *krivъ 

«кривий» передає значення «кривий, вигнутий, викривлений, покалічений, 

кульгавий; несправедливий, поганий; лівий; винний» (ЕСУМ: 3, с. 88),             

ст.-cлов. КРИВЪ; І. І. Срезневський зафіксував у похідних д.-руськ. 

КРИВИНА, КРИВЬДА, КРИВО (Срезн.: 1, с. 1321-1322). Для пор.: 

укр. криви́й, рос. крив, блр. крывы́, болг. крив, сербохорв. кри̑в, кри́ва, кри̑во 

"левый", словен. krȋv, kríva, чеськ. křivý "кривий, неправильний, неправдивий", 

слвц. krivý, польськ. krzywy, в.-луж. křiwy, н.-луж. kśiwy, полаб. kreivė. Далі 

встановлюється можливий гіпотетичний зв’язок з індоєвропейським коренем 

*(s)ker- «вигинати, крутити», який, у свою чергу, виводить на лат. curvus 

‘кривий’, грецьк. κυρτός ‘тс’ (ЕСУМ: 3, с. 88).  

Відповідно, укр. правий (д.-руськ. ПРАВЪ, ПРАВО 

(Срезн.: 2, с. 1348, 1352), ст.-слов. ПРАВЪ «прямий; правильний, 

справедливий»; –  псл. pravъ < *pravъ < *prō-vos» (ЕСУМ: 4, с. 551), споріднене 

з рос. прав, блр. пра́вы, болг. прав ‘прямий, правий’, сербохорв. пра̏в 

‘невинний, прямий’, пра̑вӣ ‘правильний, справжній’, словен. pràv ’правильно’, 

рrаv̑, prȃvi ‘правильний, правий’, чеськ., слвц. pravý, польск., в.-луж. рrаwу 

‘правий, прямий, справжній’, н.-луж. рšаwу, полаб. próvy. Глибші витоки 

прослідковуються у псл. *рrō-vоs від *рrō- (пор. пра-), спорідненого лат. probus 

‘добрий, чесний, порядний" (*pro-bhu̯os), д.-інд. prabhús   ‘видатний за силою та 

родючістю’.  

Відповідні мотиваційні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ – 

‘викривлення’ та ‘виправлення’ – первинно, мабуть, пов’язані з тілесними 

аналогіями («правий бік» – «лівий бік»; йдеться, очевидно, про орієнтування 

у просторі за допомогою розподілу світу на «ліве» і «праве»), а також із  

морально-етичними уявленнями. 

5. Етимологічне гніздо *form- (запозичене). До етимологічного (й 

далі ‒ словотвірного) гнізда *form- (з лат. forma «форма, вигляд, 

подоба» (ЕСУМ: 6, с. 120) в українській мові відносяться лексеми: форма, 
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одне зі значень якого ‘обриси, контури, зовнішні межі предмета, що 

визначають його зовнішній вигляд’ (СУМ: 10, с. 617), деформація (від лат. 

перекручую, спотворюю) ‘зміна форми або розмірів тіла від прикладених сил 

або нагрівання’ (СУМ: 2, с. 259), диформатор ‘знеславленик; особа, що 

публічно оголошує відомості, які ганьблять когось’ (ВТСУМ), 

контрреформація ‘церковно-політичний рух у Західній Європі у 16-17 ст. 

проти Реформації за збереження феодальних відносин і панівного становища 

католицької церкви’ (ВТСУМ), проформа ‘зовнішня формальність, видимість’ 

(СУМ: 8, с. 334), реформа (фр., від лат. перетворюю, поліпшую) 

‘1) перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої 

структури; 2) політичне перетворення, що здійснюється без порушення основ 

існуючого ладу’ (СУМ: 8, с. 519), реформатор (лат. перетворювач) ‘1) особа, 

що проводить реформу в якій-небудь галузі; 2) діяч або прихильник 

реформації’ (СУМ: 8, с. 519); реформація (лат. перетворення, поліпшення) 

‘широкий соціально-політичний рух проти феодалізму в Західній і 

Центральній Європі ХVІ ст., який набув форми релігійної боротьби проти 

католицької церкви, папської влади’ (СУМ: 8, с. 519), трансформатор 

(лат. перетворюю, змінюю) ‘перетворювач чого-небудь з одного виду, стану в 

інший вид, стан’ (СУМ: 10, с. 233), трансформація (лат.) ‘зміна, перетворення 

виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь’ (СУМ: 10, с. 233), 

формація (лат. утворення, формування) ‘1) тип, структура чого-небудь, що 

відповідають певному рівню, певній стадії розвитку; 2) суспільство на 

певному ступені історичного розвитку з властивими йому способом 

виробництва, системою виробничих відносин і рівнем розвитку продуктивних 

сил’ (СУМ: 10, с. 622) та деякі інші. 

Мотиваційна ознака ‘форма’ виявляється релевантною для 

розгортання образних ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, причому це 

стосується розширення кола ментально пов’язаних із формою образів, явищ та 

об’єктів навколишнього світу. 
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Отже, мотиваційні ознаки утворюють багаторівневу (багатошарову) 

структуру, що впливає на сприйняття як поверхневих, так і глибинних смислів 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Саме вони можуть набувати символічного 

статусу, у тому числі оказіонально-символічного, можуть піддаватися 

вторинній концептуалізації, що підсилює їхню роль в актуалізації етнічно 

значущих смислів. Мотиваційні ознаки не тільки фіксують властивості 

об’єктів дійсності, а й нерідко їхню оцінку, зв’язок із іншими об’єктами тощо. 

На основі аналізу етимології та історії лексем, що входять до 

концептуального поля ПЕРЕТВОРЕННЯ, визначаються такі мотиваційні 

ознаки, як ‘темпоральність’, ‘динамічність’, ‘циклічність’, ‘спрямованість’, 

‘кривий/правий’, ‘каузативність’ і ‘форма, вигляд’. 

У залучених до дослідження історичних словниках української мови 

не зафіксовано слово ПЕРЕТВОРЕННЯ, проте засвідчено ПЕРЕТВОРИТИ 

«преобразить, исказить. Перетворити на листѢ слова. Пал. 1095» (Тимч.: 

2, с. 102).  

У «Словнику староукраїнської мови ХІV – ХV ст.» ці слова не 

зафіксовані, натомість відбито значення таких слів, як: ТВОРИТИ «1. (що) 

робити, творити; 2. (церковну службу) відправляти, правити» (ССтУМ: 2, 

с. 425) і СЪТВОРИТИ «1. (що) будувати, спорудити, створити); 2. (що, в що, 

о чім) виконати, зробити (що, на що) (ССтУМ: 2, с. 591). 

«Словар української мови» Б. Грінченка передає значення лексеми 

ПЕРЕТВОРИТИ: «1) Пересоздать. 2. ПередѢлать» (СГ: ІІІ, с. 140). 

Отже, на основі цих історичних показників, засвідчених у різних 

лексикографічних працях, можна встановити такі основні мотиваційні ознаки 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, як ‘динамічність’, ‘змінюваність’. 
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2.3. Синтагматичні звʼязки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

Синтагматичні зв’язки аналізованого концепту розкриваються у 

сполучуваності лексеми «перетворення», що є іменем цього концепту, з 

іншими словами різної частиномовної належності. 

Відповідно, концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

об’єктивується за допомогою встановлення синтагматичних відношень для 

кожного з двох лексико-семантичних варіантів зазначеної лексеми. 

За результатами нашого дослідження, сполучуваність лексико-

семантичного варіанта «перетворення-1» реалізується за допомогою 

переважно прикметників і дієприкметників), а також іменників і дієслів. 

Зокрема, нами виявлено такі варіанти сполучуваності ключового 

вербалізатора «перетворення» з прикметниками, які передають:  

- якісні характеристики: найглибше, велике, чудове, неймовірне,  

якісне, повне, неповне, складне, просте, кількісне, видиме, невидиме, явне, 

приховане, внутрішнє, зовнішнє, ефективне та ін.;  

- оцінні характеристики: важливе, екстремальне, рятівне, 

стратегічне, безпрецедентне та ін.; 

- емоційні ознаки: веселе, зворушливе, чудове, вражаюче, дивне, 

дивовижне та ін. Акцентується процесуальність перетворення з емоційним 

означенням: таємничо-прекрасний процес перетворення, його 

характеристики розгортаються у поєднаннях слів: таємниця перетворення, 

дивина перетворень, гармонія перетворень.  

- фазові характеристики, що передають тривалість, сповільненість, 

наступність, завершення переворення (це відрізняє їх від значення лексико-

семантичного варіанта «перетворення-2»): повільне, сповільнене, наступне, 

остаточне, фінальне, уповільнене та ін. До фазових характеристик умовно 

відносимо зміни за ознакою ʻпора рокуʼ, наприклад, осіннє, весняне 

перетворення.  
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Фазові ознаки цього лексико-семантичного варіанта розкриваються у 

поєднаннях з іменниками, що фіксують перебіг перетворення (початок, 

продовження, завершення): старт перетворень, продовження перетворення, 

фінал перетворень, його послідовність і наступність: ланцюг перетворень / 

багаторівневе перетворення (в останному випадку – прикметник + іменник). 

Відповідно, у поєднаннях із дієсловами теж уточнюються фазові ознаки: 

перетворення продовжуються, тривають, починаються. 

- характеристики за сферою перетворення: ринкове, наукове, 

соціальне, економічне, соціально-економічне, економічне, інституціональне та 

ін.; ці ознаки також можуть виражатися у словосполуках: перетворення в 

соціальній галузі, перетворення соціальної сфери. Зокрема, різновиди 

соціальних перетворень експлікуються як демократичне, суспільне, 

посткомуністичне, радикальне та ін. 

- тип (спосіб) перетворень: геометричне, структурне, організаційне, 

хімічне, механічне, фізичне, геополітичне, біологічне, автоматичне, цифрове 

та ін.; 

- ознаки, що вказують на реальність/ірреальність перетворень: 

реальне; казкове, магічне, демонічне, чарівне та ін.; 

- ознаки, що вказують на можливість/необхідність перетворення: 

можливе, необхідне, а також за допомогою іменників із такими ознаками: 

можливість перетворення, необхідність перетворення; 

- ознаку докорінності змін, змінюваності: інноваційне, революційне, 

трансформаційне; 

- раціональну мотивованість змін (чи навпаки, із префіксом не-): 

обґрунтоване, розумне, надрозумне, заплановане, свідоме, обдумане та ін; 

- ознаки психологічних змін людини: психологічне, духовне, моральне 

та ін. 

Перетворення як набуття нового стану чи характеристик 

конкретизується за допомогою іменника, що вказує на об’єкт, який зазнає 
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зміни (когось, чогось): перетворення вигляду, перетворення реальності, 

перетворення світу, а також: перетворення енергії / електричне перетворення 

енергії, перетворення природних процесів, перетворення білків (у 

технологічному процесі), перетворення енергії (в організмі людини) та ін. 

До цього різновиду відносимо також конструкції, в яких 

прийменниково-іменникові форми визначають результат перетворення (з кого 

(чого) в що, на що): перетворення з «ботаніка» в «мачо», перетворення мрії 

на мету, перетворення міст на інноваційні центри; перетворення квартири 

на королівські апартаменти; перетворення зі стрункого в товстуни, 

перетворення на красуню, перетворення на зірку (зіркове перетворення).  

Широкий спектр сполучуваності лексеми «перетворення» у ролі 

залежного слова демонструють словосполучення: напрямки перетворень, 

механізм перетворення, ідея перетворення, структура перетворення, план 

перетворення, метод перетворення, спосіб перетворення, ефективність 

перетворення, методика перетворення, прояв перетворення, шлях 

перетворення, формула перетворення, основа перетворень. 

Залежно від контексту словосполука унітарні перетворення виявляє 

загальне значення (унітарний – «спрямований на об’єднання; 

об’єднуючий» (СУМ: 10, с. 451); термінологічне унітарні 

перетворення (фіз). – «лінійне перетворення гільбертового простору (або 

передгільбертового простору) Н в себе, що зберігає скалярний добуток  

векторів, тобто унітарний оператор простору Н в себе» (Физическая 

энциклопедия, М., 1988, т. 5, с. 225). 

Сполучуваність лексико-семантичного варіанта «перетворення-2» 

визначається у поєднаннях лексеми «перетворення» з прикметниками і 

дієприкметниками для передачі раптової, несподіваної зміни: блискавичне, 

несподіване, раптове, швидке, миттєве, прискорене, пришвидшене, вибухове, 

а також іменників: несподіванка перетворень, раптовість перетворень; 

іменників із числівниками: перетворення за п’ять хвилин. 
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Дослідження сполучуваності лексеми «перетворення» як імені 

аналізованого концепту експлікує концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській 

мові, що розгортається в розгалужених синтагматичних зв’язках лексико-

семантичного варіанта «перетворення-1», а також менш розгалужених 

синтагматичних зв’язках «перетворення-2». 

 

 

2.4. Парадигматичні звʼязки концептуальної одиниці 

ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

За комплексною методикою дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

в українській мові встановлено парадигматичні (синонімічні й антонімічні 

відношення імені концепту) звʼязки. 

В електронному синонімічному ресурсі «Словники України» on-line» 

наводяться такі синоніми: «Перетворення (докорінна зміна), метаморфоза 

книжн.; трансформація (виду, форми, властивостей тощо)» (СУ). У 

«Практичному словнику синонімів української мови» С. Караванського 

репрезентовано такі синоніми до лексеми ПЕРЕТВОРЕННЯ:  «обертання, 

трансформація, кн. метаморфоза, конверсія, п! ПЕРЕБУДОВА» (ССК, с. 284), 

а також ПЕРЕТВОРЮВАТИ «трансформувати, робити іншим; (на що) 

обертати/перевертати, перевтілювати/ у що, (на кого) перекидати ким.; (на 

порох) перетирати, стирати; & перетворити; п.ф. ПЕРЕТВОРЮВАТИСЯ, 

ОБЕРТАТИСЯ, трансформуватися, фр. перемінятися, перероджуватися, 

змінювати вигляд, ставати не тим» (ССК, с. 284). 

До концептуальної одиниці перетворення семантично близькою є 

одиниця видозміна, що тлумачиться у першому значенні як «змінювання 

певних ознак, властивостей у чому-небудь» (СУМ: 1, с. 391). За тлумаченням, 

перетворення може бути як повним, так і неповним, частковим, таким, що 

передбачає динаміку однієї чи декількох ознак без абсолютної зміни. Зокрема, 
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лексема метаморфоза2 передає значення «докорінна зміна, перетворення 

кого-, чого-небудь» (СУМ: 4, с. 686). З іншого боку, метаморфоза1 

(«перетворення однієї форми чого-небудь в іншу; 

видозміна» – (СУМ: 4, с. 686) є синонімом до лексичних одиниць 

формозміна (СУМ: 10, с. 623) і видозміна (СУМ: 1, с. 391). Зазначимо, що в 

цьому тлумаченні використано й ім’я поля – перетворення. У наступних 3-му 

й 4-му значеннях розрізняються метаморфоза у рослин – це «зміна форми й 

структури органів у процесі історичного розвитку внаслідок їх пристосування 

до виконання тих чи інших функцій» (СУМ: 4, с. 686), тобто цей тип 

перетворення не позначений швидкістю, раптовістю, несподіваністю, а 

передбачає повільний еволюційний філогенетичний перебіг; а метаморфоза 

у тварин ‒ «глибоке перетворення організму в процесі його індивідуального 

розвитку; виявляється в різкій зміні будови й способу життя» (СУМ: 4, с. 686), 

що вимагає також певної динаміки структури і функцій організму в процесі 

онтогенезу, між тим йдеться про «глибину» і «різкість» такого перетворення. 

До семантики лексеми перетворення близьким є значення лексеми 

перевтілення «дія і стан за знач. перевтілити і перевтілитися» (СУМ: 6, с. 147), 

а перевтілювати, перевтілити «надавати кому-, чому-небудь нового вигляду, 

образу; перетворювати когось, щось на кого-небудь іншого, що-небудь 

інше» (СУМ: 6, с. 147). У такому тлумаченні спостерігаємо важливу 

концептуальну ознаку ПЕРЕТВОРЕННЯ – результативність як повне набуття 

нового вигляду чи образу. 

У цьому разі актуалізується значення синонімічного до аналізованої  

лексеми значення обертання «дія за значенням обертати і обертатися (СУМ: 5, 

с. 490), відповідно, обертати, обернути «7. у (на) що. Переводити з одного 

стану, виду і т. ін. в інший; перетворювати… // За міфологічними уявленнями – 

чарами, чаклуванням перетворювати одну істоту на іншу або істоту в який-

небудь предмет; перевтілювати» (СУМ: 5, с. 491) та обертатися, обернутися 

«6. Переходити з одного стану в інший; перетворюватися… // За 
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міфологічними уявленнями – чарами, чаклуванням перетворюватися на іншу 

істоту або предмет; перевтілюватися» (СУМ, 5, с. 493). 

«Дія і стан за знач. перероджуватися, переродитися» (СУМ: 6, с. 269) 

позначається лексемою переродження як «зміна кого-, що-небудь до 

невпізнанності, надаючи нових якостей, нового вигляду і т. ін.» 

(СУМ: 6, с. 269). Лексема синонімічна до перевтілення і також передбачає 

завершеність перетворення до повного набуття системи нових властивостей і 

невпізнанності. Виходячи з 2-ої, ідеологічної семи, переродження може 

розглядатися й за оцінною шкалою, може бути не тільки позитивним, а й 

негативним: як «ідейно-політичний занепад» (СУМ: 6, с. 269). 

Лексема трансформація «книжн. зміна, перетворення виду, форми, 

істотних властивостей і т. ін. чого-небудь» (СУМ: 10, с. 233) позначає більш 

загальний феномен, проте тлумачення здійснюється за допомогою 

синонімічних лексем зміна та перетворення, а також перевтілення як 

«сценічний прийом, який полягає у швидкому перевтіленні артиста (зміна 

зовнішності, голосу, манер поведінки тощо» (СУМ: 10, с. 233) зі спеціальною 

позначкою «у театральному, цирковому та естрадному мистецтві» (СУМ: 10, 

с. 233). 

До семантичного простору поля ‘перетворення’ належить і лексема 

потрясіння – у 2-му значенні «підрив основ, докорінні зміни чого-небудь» 

(СУМ: 7, с. 430), а емоційна сема є виявом оцінної ознаки концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ – «сильна схвильованість, глибоке зворушення, тяжкі 

переживання» (СУМ: 7, с. 430).  

У загальному сенсі процес зміни (сюди ж – самозміни) є поступовим, 

здійсненим протягом певного проміжку часу переходом одних ознак об’єкта в 

інші, хоча темпоральний аспект значення лексеми зміна у тлумаченні СУМ не 

відбито: «перехід, перетворення чого-небудь (перев. стану, руху, ознаки, 

властивості і т. ін.) у щось якісно інше; змінювання» (СУМ: 3, с. 621), проте 

приклади свідчать як про часову релевантність (Зміна порід відбувається 
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повільно, протягом багатьох десятиріч), так і про контекстуальну 

ідентифікацію з лексемою перетворення (Величезні зміни сталися… на 

Україні. Вона перетворилася в квітучу ... республіку). Навпаки, відсутність 

процесу перетворення як такого визначає лексема заміна, «дія, при якій 

замість одного предмета, явища і т. ін. виступав інший предмет, інше явище і 

т. ін., замість одного предмета, однієї особи береться інший предмет, інша 

особа» (СУМ: 3, с. 210). 

Ідею перетворення передає лексема варіювання (СУМ: 1, с. 293) як дія 

за значенням дієслова варіювати – «видозмінювати», «видозмінювати 

музичний твір..., зберігаючи основну тему», «змінюватися; бути 

різним» (СУМ: 1, с. 293). Таке перетворення не є повним, а припускає зміну 

певних структурних елементів чи функцій зі збереженням основного 

призначення (ідеї, теми, тощо) об’єкта. Запозиченим синонімом до лексеми 

варіювання виступає лексична одиниця реформа «перетворення, зміна, 

нововведення, яке не знищує основ існуючої структури» (СУМ: 8, с. 519), 

концептуальною ознакою перетворення в якій є саме частковий характер 

зміни, її неповнота, а іноді – несистемність, у зв’язку з цим варто навести й 

ідеологічне значення цієї лексеми: «політичне перетворення, що здійснюється 

панівним класом без порушення основ існуючого ладу» (СУМ: 8, с. 519). 

Концептуальні ознаки ПЕРЕТВОРЕННЯ також розкриваються у 

лексемах модифікація «1. Видозміна предмета або явища, що 

характеризується появою у нього нових ознак, властивостей при збереженні 

сутності» (СУМ: 4, с. 777) і модифікування (СУМ: 4, с. 777) на позначення дії 

за значенням модифікувати «Піддавати модифікації (у 1 знач.); 

видозмінювати» (СУМ: 4, с. 777); у лексемах переробка «1. Дія за значенням 

переробляти, перероблювати, переробити, дія і стан за знач. 

перероблятися, перероблюватися, переробитися» (СУМ: 6, с. 267) і 

перероблення «дія за значенням переробляти, перероблювати, дія і стан за 

знач. перероблятися, перероблюватися» (СУМ: 6, с. 268), в яких може 
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виявлятися концептуальна ознака результативності перетворення; сюди ж слід 

додати й лексему переінакшення в такому ж значенні (СУМ: 6, с. 185). Крім 

того, значення «перебудова, перетворення, зміна структури, форми 

організації, управління і т. ін.» (СУМ: 8, с. 507) може бути об’єктивоване й 

лексемою реорганізація, хоча остання передає концептуальну ознаку 

прикладного характеру процесу перетворення. 

Лексема еволюція у значенні «процес зміни, розвитку кого-, чого-

небудь» (СУМ: 2, с. 453) передбачає такі концептуальні ознаки, як динаміка 

процесу перетворення з темпоральною характеристикою тривалості, а інколи 

виступає й найважливішим чинником самого перетворення як такого: 

«Еволюція підготовляє революцію і створює для неї ґрунт» (СУМ: 2, с. 453).  

Своєрідним протиставленням до лексеми еволюція виступає лексема 

переворот для об’єктивації значення «2. різка зміна, злам в розвитку, ході 

чого-небудь, в існуючому порядку речей, у чиємусь житті і т. ін.» (СУМ: 6, 

с. 146) за концептуальною ознакою ‘моментальність’, ‘висока швидкість 

перебігу процесу’. В ідеологічному значенні переворот «насильствена зміна 

правлячої групи, партії» (СУМ: 6, с. 146) може протиставлятися революції 

«докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до ліквідації 

віджилого суспільного ладу і утвердження нового, прогресивного» (СУМ: 8, 

с. 475) як негативне – позитивному. У той же час в широкому значенні лексеми 

революція розуміється як «переворот у якій-небудь галузі, що призводить до 

докорінного перетворення, удосконалення чого-небудь» (СУМ: 8, с. 475). У 

переносному значенні революційне перетворення може об’єктивуватися 

лексемою стрибок «різка, нерівномірна, без плавних, поступових переходів 

зміна в чому-небудь, у розвитку чогось»  (СУМ: 9, с. 765), проте тут, можливо, 

наявні лише квантитативні ознаки перетворення, пор.: здійснити гігантський 

(велетенський) стрибок до чого – «швидко й успішно розвинутися, виявити 

великі успіхи в чому-небудь» (СУМ: 9, с. 765). Якщо лексеми переворот і 

революція позначені концептуальною ознакою свідомого і закономірного 
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перетворення, то, на відміну від них, у лексемі пертурбація «несподівана 

зміна, порушення звичайного стану, нормального порядку проходження чого-

небудь, що вносить ускладнення, розлад, безлад у щось» (СУМ: 6, с. 334) 

міститься концептуальна ознака некерованості процесу, несподіваності та 

швидкості його виникнення і розвитку з оцінним – переважно негативним – 

компонентом.  

Семантично близькою до перетворення виявляється лексема 

перебудова «дія за значенням перебудувати, перебудовувати і 

перебудуватися, перебудовуватися» (СУМ: 6, с. 131), відповідно, 

перебудовувати, перебудувати «2. перен. Переробляти, вносячи зміни в 

систему чого-небудь, порядок слідування чогось, замінюючи його іншим і 

т. ін.» (СУМ: 6, с. 131). 

Умовне віднесення до кола лексем, що так чи інакше пов’язані з ідеєю 

перетворення, одиниці інверсія пов’язане із його первинним латинським 

значенням «перестановка», що не передає будь-яких термінологічних нюансів: 

перестановка «1. рідко. Дія за значенням перестановляти, 

перестановити» (СУМ: 6, с. 285), тоді як інверсія «зміна звичайного порядку 

слів у реченні для виділення смислової значущості тих чи інших його членів 

або для надання фразі особливого стилістичного забарвлення» (СУМ: 4, с. 24). 

Саме виходячи зі значення цієї лексеми, можна розглядати одну з 

концептуальних ознак ‘перетворення як перестановка’: Це були видатні вчені 

й досвідчені адміністратори, кожен з яких краще впорався б з 

директорством, аніж Павло Дудник, але така перестановка тільки 

зашкодила б і їм самим, та й інститутові (М. Дашкієв). 

У «Практичному словнику синонімів української мови» 

С. Караванського як синонім до лексеми ПЕРЕТВОРЕННЯ наводиться слово 

конверсія (ССК, с. 284). Розглянемо дефініцію лексеми конверсія. СУМ подає 

тільки одне, спеціалізоване економічне значення: «зміна умов випущених 

раніше державних позик (напр.: зменшення позикового процента, подовження 
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терміну виплати тощо)» (СУМ: 4, с. 256). У значенні «конверсія ‒ від лат. 

conversio, перетворення, обмін, заміна» (СТСУМ) виділяємо ядрову сему 

‘перетворення’, далі ж розрізняють також «конверсію військового 

виробництва як скорочення випуску озброєнь оборонною промисловістю, 

можливо, також переорієнтація індустрії на виробництво цивільної 

продукції», «конверсію хімічної технології», «інтернет-маркетингову 

конверсію як пропорцію, залежність числа покупок від кількості відвідувачів 

та відвідувань сайту», «конверсію як афіксальний засіб словотвору внаслідок 

переходу даної основи в іншу парадигму словозміни (лінгв.)», «конверсію як 

перехід психічного конфлікту в фізичний симптом і навпаки (психол.)», 

«конверсію як зміну властивостей бактеріальної клітини як результат 

вбудовування частини генома (мікробіол.)» (СТСУМ). Лексеми цих термінів 

зв’язані не тільки семантично, але й формально, тому що містять спільний 

елемент – іменник конверсія, а атрибутивні та дескриптивні елементи 

формально виражають уточнювальне значення диференційних сем. 

У лексемах коректив «часткова зміна або виправлення чого-небудь; 

поправка» (СУМ: 4, с. 287), виправлення «дія за значенням 

виправити 1, 2» (СУМ: 1, с. 459), де виправляти, виправити «2. Усуваючи 

хиби, вади, помилки, робити правильним, таким, який відповідає певним 

вимогам» (СУМ: 1, с. 459), зрушення «2. Помітна зміна в чому-небудь у 

кращий бік; помітний рух уперед, успіх» (СУМ: 3, с. 719) визначається 

повнота/неповнота і результативність процесу перетворення, а також 

надаються оцінні відтінки значення: виправляти, виправити «2. // змінювати 

на краще, робити кращим» і «3. Позбавляючи вад, перевиховуючи, робити 

кращим» (СУМ: 1, с. 459), зрушувати, зрушити «2. …справу зрушити [з місця 

(з мертвої точки)] ‒ почати діяти, робити що-небудь для здійснення якоїсь 

справи» (СУМ: 3, с. 719). «Фразеологічний словник української мови» 

розмежовує фразеологічні одиниці зрушити з місця «1. Вплинути на що-

небудь для здійснення якоїсь справи… 2. Спонукати, заохотити кого-небудь 
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до якихось дій» (ФСУМ: 1, с. 346) і зрушити (рушити) з мертвої 

точки «почати розглядатися, розвʼязуватися, виконуватися (ФСУМ: 1, с. 347). 

Окремі аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ можна 

спостерігати в антонімічних парах ускладнення (з позитивними семантичними 

компонентами ‘різноманітність’, ‘насиченість’ та відповідними негативними 

‘додаткові труднощі’, ‘обтяжливість’ (СУМ: 10, с. 489) – спрощення (у 

позитиві – ‘полегшення’, ‘доступність’, ‘відсутність зайвого’, в негативі ж – 

‘відсутність глибини’, ‘примітивність’ (СУМ: 9, с. 608), а також у 

протиставленнях поліпшення (СУМ: 7, с. 77) і погіршення (СУМ: 6, с. 708), де 

поліпшувати, поліпшити «робити кращим, досконалішим якістю, властивістю 

і т. ін.» (СУМ: 7, с. 77) – погіршувати, погіршити «робити що-небудь гіршим 

за якостями, властивостями, ознаками; змінювати на гірше» (СУМ: 6, с. 708). 

Оцінка наявна і в лексемі викривлення «1. дія за значенням викривити і стан за 

знач. викривитися» (СУМ: 1, с. 415), а викривляти, викривити «2. перен. 

перекручувати, спотворювати, показувати у неправильному вигляді» (СУМ: 1, 

с. 415). 

Вивчення функціонування цих лексем-синонімів у текстовому 

середовищі виявляє їхню здатність: 

1) передавати конкретність/абстрактність перетворення в текстових 

реалізаціях: конверсія – переробка: Миски у неї полив’яні, ложки й товкачики 

дерев'яні, дивно те все виглядає серед наших міських начинь ‒ іспанської 

каструлі, яку ми звемо «хабанерою», і чайника зі свистком, на такі перейшов 

колись військовий завод по конверсії (Л. Костенко); Я не стверджую, що цей 

матеріальний світ, у якому нам випало кублитися, лише ілюзія, але знаю, бо 

вірю, що є інші світи, у які ми і полинемо, залишивши на переробку невтомній 

природі смертні тіла свої (В. Дрозд); 

2) характеризувати стихійність або цілеспрямованість перетворення 

як такого: корозія, мутація, з одного боку, та диверсифікація, модифікування, 

редизайн, удосконалення – з іншого: Як на дерево ‒ шашіль, на метал ‒ 
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корозія, на пшеницю ‒ кукіль, може, так насупроти майстра мусить бути і 

свій браконьєр? (О. Гончар); Все, що в ньому могло спрацюватися, вже давно 

спрацювалося, все, що могло поламатися, давно поламалося, все, що 

піддавалося корозії, піддавалось їй охоче й залюбки (О. Гончар); Матюшин 

вважає, що під дією радіації від цього реактора три-чотири мільйони років 

тому один з різновидів місцевих мавп зазнав мутацій, які призвели до 

виникнення того, що ми звемо сьогодні людським мозком (П. Загребельний); Я 

за диверсифікацію бізнесу, за широкий погляд не тільки вперед, а й у 

боки (І. Коломойський, «Дзеркало тижня»); Ви говорите про диверсифікацію 

бізнесу, про плани SOCAR щодо використання сучасних технологій і 

створення у майбутньому на їхній основі так званих вторинних процесів 

переробки вуглеводнів (А. Єрьоменко, «Дзеркало тижня»); А то поки що 

найбільш помітні досягнення нового керівництва найбільшої нафтодобувної 

компанії країни ПАТ «Укрнафта», з помпою призначеного на вимогу Миколи 

Азарова і Юрія Бойка на початку 2011 року, ‒ лише редизайн логотипа і 

корпоративного веб-сайта («Дзеркало тижня»); 

3) позначати подібні явища соціального порядку: переворот, 

революція, перебудова, пертурбація: Незважаючи на свою молодість, він ще 

до революції був своєрідним божком для молоді, а для старших ‒ 

незаперечним авторитетом (Іван Багряний); Сусіда здивовано усміхався: 

«Ось які твореники творить з вами, Григоровичу, перебудова! (В. Дрозд); 

Правда, у чиїйсь злій і зіпсованій суспільними пертурбаціями уяві наш 

письменницький дім асоціювався в застійні роки не з розгорненою книгою, а із 

стегнами повії… (В. Дрозд), а також відкриття в певній галузі: Ми радо пішли 

до Шляхтича, нам уже мріялися великі відкриття, потрясіння, переворот у 

прокатній справі, лаври і розкоші слави (П. Загребельний); Він погнався за 

зовнішнім ефектом, за красивими й досконалими дослідами, в яких 

розкривався механізм спадковості, і не помітив, що це був тільки вступ, базис 

для старанно обґрунтованого твердження про можливість перебудови будь-
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якого мікроорганізму шляхом впливу на його генетичний апарат (М. Дашкієв) 

чи різкі зміни в житті людини: Ради Інни сидиш тут та вислуховуєш це чуте-

перечуте, співане-переспіване, хоч вам і здається, тітко, що завдяки вашому 

красномовству в душі майбутнього зятя відбувається цілий переворот 

(О. Гончар); Надто багато пертурбацій в моєму, не такому вже довгому, 

житті і надто довго чекав я на зустріч з вами (Ю. Дольд-Михайлик);  

4) виражати процесуальність (коректив(а) у значенні ‘виправлення’, 

реформування, розвиток): Тепер до імператорового подарунка внесено 

корективу ‒ на мурах по всіх чотирьох кутах збудовано високі вартові вежі, 

а на вікна накладено суцільні залізні щити (Іван Багряний); Лист подається в 

ориґіналі із невеликими корективами відповідно до застарілих ідіом 

російської мови (Д. Білий); А тим часом Аслан переходить всі фази розвитку 

й самовикриття себе як великого контрреволюціонера (Іван Багряний); 

Практичні знання випереджають духовний розвиток людства ‒ звідси всі 

нещастя (О. Гончар); Реформування пенітенціарної системи вимагає 

кардинальних змін (О. Вахній); 

5) виражати результативність (метаморфоза, мутація, 

трансформація, реформа): Це зробило зовсім не оте обдаровання 

«водошукача», на яке дівчина покладала стільки надій, а дивна 

трансформація всієї Людоччиної психіки (М. Дашкієв); Відбулися якісь 

таємничі мутації, як каже тітка Павлина (А. Дімаров); Були й дні голоднечі, 

особливо гризучі в місті двадцять четвертого року, за непівських часів, коли 

вітрини приватних крамниць дуже дратували і своїми натюрмортами, і 

табличкою з позначенням цін, не таких вже астрономічних, які були до щойно 

оголошеної грошової реформи, але однаково недоступних для бідного 

студента (М. Бажан); 

6) розкривати додаткові ознаки процесу: перетворення – 

перевтілення: Образи перевтілень людської душі, гордий її лет, 

відображений засобами мистецтва, плине, як ріка, перед внутрішним 
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зором… (Іван Багряний); Кількагодинний переліт, сорокакілометрова 

мандрівка автобусом від Мюнхена, сутичка з Протопоповим, нервове 

напруження, яким супроводжувалося його перевтілення в Сомова, ‒ все це 

давалося взнаки (Ю. Дольд-Михайлик); перетворення – 

взаємоперетворення: Нещодавно один письменник-фантаст ліквідував 

останню білу пляму, створивши надзвичайно актуальний роман про 

взаємоперетворення головоногих людей сонячної системи Дзета Альфабета, 

що знаходиться на відстані 10 000 000 000 000 000 000 000 мегапарсеків від 

нашої Землі (М. Дашкієв). 

Отже, у текстових реалізаціях синонімічні до концептуальної одиниці 

перетворення лексеми розкривають сукупність таких ознак, як 

конкретність/абстрактність, стихійність/цілеспрямованість, процесуальність і 

результативність, а також характеризують різні виміри перетворень (зокрема, 

онтологічний, соціальний, індивідуальний). 

Вивчення антонімічних відношень ключового вербалізатора концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ спирається на усталені методи аналізу семантичної 

структури слова і відношень слів у лексичній системі, а саме: «Антонімічними 

можуть бути визнані слова, що протиставляються за найбільш загальною та 

істотною для їхнього значення семантичною ознакою, причому перебувають 

на крайніх точках відповідної лексико-семантичної парадигми» [303, c. 131]. 

Близьким до традиційного (хоч за іншою термінологією) є визначення: «Два 

чи більше лексико-семантичних варіантів є антонімами, якщо у них різні знаки 

(лексеми) і протилежні значення (семеми)» [206, c. 247], в якому антонімія 

визначається як відношення крайнього заперечення між двома лексичними 

одиницями, які розрізняються однією дистинкцією – протилежними 

семами [206, c. 246]. Узагальнивши різні наукові погляди, Л. О. Новиков 

розробив найбільш повну класифікацію антонімів, яка застосовується в 

дисертації. 



83 

 

За цим підходом, виділяються три ознаки, за якими антонімічні слова 

вступають у відношення опозиції: 1) градуальність/неградуальність ознаки; 

2) спрямованість/неспрямованість дії чи ознаки; 3) відповідність одному 

явищу чи процесу (тобто одному денотату) / відповідність різним 

денотатам [205, c. 195-243]. Нами встановлено, що визначені групи, які 

передають антонімічні відношення ключового вербалізатора концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, відповідають трьом типам опозиції: 

1) антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність і 

протилежність скоординованих понять. Це ті слова, які перебувають на 

крайніх точках шкали, що виражає різний ступінь певного явища: 

поліпшення/погіршення: Гучно й урочисто виголошуючи монологи про визначні 

досягнення на шляху поліпшення добробуту громадян, в повсякденній 

дійсності можновладці здійснюють цілком протилежне (О. Вахній); 

Призначила йому для поліпшення сну екстракт валеріани (extractі valenanae) 

у таблетках, жовті пігулки за сім копійок у пляшечці, заткнуті 

ватою (О. Гончар); Свого часу він захоплювався фехтуванням і навіть 

відвідував спеціальні класи шляхетних єдиноборств при академічному 

братстві «Тевтонія», хоч і змушений був згодом від цього відмовитися через 

погіршення зору (Ю. Андрухович); Бравурні запевнення лікарів про те, що все 

йде до кращого, вже наступного дня поступилися місцем неприховано 

панічним заявам про раптове погіршення ситуації (Ю. Андрухович);  

2) антоніми, які означають протилежну спрямованість дії або ознаки: 

спрощення/ускладнення, для пор.: спрощувати – ускладнювати (САУМ, 

с. 314): Дейву здавалось: досить розповісти вчителеві, і той підкаже, як 

досягти такого спрощення кібернетичних споруд, як створити 

малогабаритний електронний мозок на мільйони каскадів (М. Дашкієв); Таке 

спрощення космогенезу нічого не пояснює, зупиняє пошуки (О. Бердник); 

Основне доведено: є матеріал, який зрощується з живою тканиною, 



84 

 

ускладнень не спостерігалось (Л. Копань); Рушивши з місця, ця грудочка 

відразу обросла шаром ускладнень і неприємностей (Ю. Дольд-Михайлик). 

3) антоніми, що відтворюють комплементарну протилежність, тобто 

протилежність понять, які доповнюють одне одного: революція / еволюція: Та 

психодинаміка неминуче веде до сублімації, до утончення, до олюднення 

світу ‒ через революції й повстання духу (О. Бердник); Революція не знає 

права, вона знає лише силу революційного духу! (В. Дрозд); Певно, й справді 

цей вірус був одним з тих вірусів, які в процесі еволюції настільки спростили 

структуру, що могли існувати тільки при особливих умовах (М. Дашкієв); 

Земля майже цілком втрачає атмосферу (в Апокаліпсисі, 6, 14: «а небо зникло, 

як лист звинутий»), гинуть сотні видів тварин, порушується 

еволюція (П. Загребельний). Разом із тим «Словник антонімів української 

мови» фіксує антонімічну пару: революція – контрреволюція (САУМ, с. 289). 

Оскільки концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ має певну кількість поняттєвих 

ознак, то максимально повною може бути ієрархія саме за багатьма ознаками, 

наприклад: поняття мутація «зміна спадкових ознак і властивостей 

організму» (СУМ: 4, с. 832) може розкриватися в біології в класифікаціях за 

швидкістю перетворення (раптова мутація – звичайна мутація), за 

можливістю спадковості (генеративна мутація – соматична мутація); за 

способом спадковості (статева мутація – безстатева мутація); за 

шкідливістю (сприятливі мутації – несприятливі мутації – нейтральні 

мутації); за функціональним ефектом (мутації втрати функцій – мутації 

набуття функцій – домінантні негативні мутації); за чинниками їх набуття 

(спонтанні мутації – вимушені мутації). 

За логіко-поняттєвим критерієм [269] розрізняються такі типи 

упорядкування поняттєвих ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ залежно від 

напряму «подорожі за кластерами»: 

1) суперординація (від ієрархічно вищого поняття) і субординація (від 

ієрархічно нижчого поняття): перетворення «Різка або несподівана зміна, що 
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відбувається з ким-, чим-небудь» (СУМ: 6, с. 294) ↔ метаморфоза 

«перетворення однієї форми чого-небудь в іншу; видозміна» (СУМ: 4, 

с. 686) ↔ метемпсихоз «переселення душі померлого з одного організму в 

інший» (СУМ: 4, с. 688), тобто перетворення ↔ перетворення форми ↔ 

перетворення форми через переселення душі та в іншому напрямку; 

2) координація (між поняттями, які одночасно й безпосередньо 

приписуються загальному суперординативному поняттю) та діагональні 

відношення (між протилежними субординативними поняттями), наприклад: 

перетворення ↔ еволюція / революція; видозміна ↔ перестановка / заміна / 

усічення / додавання. 

Явище спеціалізації потребує окремого детального дослідження, що, 

зокрема, повʼязано з вивченням наукової картини світу та зумовленою цим 

специфікою обʼєктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ засобами української 

мови.  

Отже, на основі лексикографічних праць і текстових реалізацій 

встановлено та схарактеризовано парадигматичні звʼязки імені концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ. Синонімічні до концептуальної одиниці ПЕРЕТВОРЕННЯ 

лексеми обʼєктивують феномен перетворення в українській мові, 

диференціюючи його вираження за набором концептуальних ознак, серед 

яких: конкретність/абстрактність, стихійність/цілеспрямованість, 

процесуальність і результативність, в тому числі різні виміри перетворень 

(зокрема, онтологічний, соціальний, індивідуальний). Антонімічні 

відношення, що вербалізують феномен перетворення, формують групи 

антонімів в українській мові, що відповідають трьом типам опозиції: 

виражають градуальну якісну протилежність і протилежність скоординованих 

понять, протилежну спрямованість дії або ознаки, комплементарну 

протилежність. Парадигматичні зв’язки імені концепту, як і синтагматичні 

зв’язки, формують навколоядрову зону поля концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

Розміщення в цій частині поля відбувається в напрямку руху від ядра до 
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периферії, за яким ієрархізуються синоніми (ідеографічні, стилістичні, 

контекстуальні) до слова-імені концепту та антоніми. 

 

 

2.5. Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

У сучасній лінгвістичній науці зростає інтерес до вивчення 

аксіологічного складника мовного значення й мовленнєвих смислів, що 

зумовлюється усвідомленням критеріальної значущості ціннісних категорій і 

концептів для буття й діяльності мовної особистості в просторі культури, мови 

й мовлення [307; 310; 321].  

Аксіологічна система породжується діяльнісними механізмами: 

а) когнітивним, б) семантичним, в) прагматичним. Когнітивні механізми є 

похідними від основної антиномії рефлексивного (механізм рефлексії, що 

співвідносить досвід мовної особистості з актуальною ситуацією мовленнєвої 

взаємодії) й конструктивного (механізм інтерпретації, що детермінує 

параметри зміни реального й можливого світів). Семантичний механізм 

представлений семантичною репрезентацією, а прагматичний ‒ прагматичною 

інтерпретацією [39, c. 7-16]. У той же час учасники мовленнєвої взаємодії 

вирішують завдання узгодження інтерсуб’єктного переживання аксіологічних 

феноменів (прагматичний механізм) [144]. 

Концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ є релевантним і багатозначним для 

української мови вже через велику кількість його неоднозначних трактувань і 

метафоричних осмислень, що логічно вмотивовує виділення домінантних 

ознак оцінного складника аналізованого концепту. 

Ціннісна категоризація концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ не є абсолютною, 

тобто лише деякі з вимірів семантики перетворення можуть бути представлені 

як мовні репрезентанти аксіологічних смислів [160], оскільки: 1) не всі мовні 

знаки на позначення перетворення як такого співвідносяться з культурними 
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цінностями; 2) оцінний складник концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ як схильність 

суб’єкта діяти щодо позначуваного об’єкта, виходячи з його позитивної або 

негативної характеристики, не є домінантним; 3) концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ 

не є абсолютним і створюється на перетинанні та динамічній взаємодії 

різностатусних значень: денотативного і конотативного, пропозиційного і 

пресупозиційного, семантичного і прагматичного [116], а отже, оформлюється 

як номінативний простір, що включає ключові й асоційовані номінації, які 

об’єктивують ті чи інші фрагменти картини світу, не обов’язково ціннісні. З 

іншого боку, мовні репрезентанти концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ неминуче 

виявляються інструментом іллокутивного впливу, коли об’єктивують 

соціально валідні й особистісно релевантні смисли, селекція яких 

здійснюється мовною особистістю на основі узгодження її культурного 

тезауруса й особистісного досвіду [122, c. 3-8]. У такому разі вони набувають 

аксіологічного смислу [119].  

Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, тобто такі елементи 

значення, що репрезентують позитивне чи негативне ставлення мовця до 

концептуалізованого явища в цілому або до окремих його поняттєвих ознак-

характеристик, визначаються на основі контекстуального аналізу:  

1. Аморальний – моральний, удаваний – справжній: Сиділи вони в 

темній, холодній халупі і плакали, як гримнула «революція» (Іван Багряний); 

Це тому, що революція, за поняттями цієї країни, це «всьо наоборот» (Іван 

Багряний); Так, він символічний, цей вагон, немовби геніальна карикатура, 

пародія на велику революцію, що зродила ось цей шедевр, як та гора зродила 

мишу (Іван Багряний); Терорист з пелюшок, смертник, якого тільки 

неповноліття врятувало від шибениці, каторжник, якому волю дала 

революція, він повернувся від каторжанської тачки на гуляйпільське 

роздолля, з'явився в степах в ореолі своєї легендарності (О. Гончар). 

Негативна оцінка феномену революційного перетворення може 

висловлюватися або за допомогою використання лексеми революція в лапках, 
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або за допомогою негативного тлумачення, або за допомогою розгорнутої 

дескрипції-пояснення: Якось він казав мені, що тільки серед цього нелукавого 

народця по-справжньому й відпочиває душею, вибравшись із дипломатичних 

джунглів, де на кожному кроці чигають на тебе дволикі януси, потенційні 

відступники, несподіванки вражаючих хамелеонних 

перетворень… (О. Гончар). Використання лексеми революція у множині надає 

значенню відтінок зневажливості: Оці латиноамериканські країни не вилазять 

з революцій (І. Білик). З іншого боку, революційне перетворення оцінюється 

як позитивне, моральне, коли описується за ознаками ‘відновлення’ чи 

‘покращення’: Пам’ятаю, батькові друзі її підпільно співали, мати 

притишено виводила своїм оксамитовим меццо: «А ми тую червону калину 

підіймемо…» Вперше її на повен голос заспівав хор «Гомін» на граніті нашої 

студентської революції (Л. Костенко). 

2. Відсталий – прогресивний, неактуальний – актуальний, 

непопулярний ‒ популярний: Останнім часом вчені винайшли спосіб 

безпосереднього перетворення енергії сонячного світла в електричний 

струм (П. Загребельний); Ми відчували себе так, мовби стаємо вищими, 

значимішими, нас теж закликувано до перетворення світу, і ми готові були 

взятися до цього відразу (П. Загребельний); Він описав нас так поетично, 

натхненно, що тепер саранячі яйця, зариті в пісках, вилуплюються вдвічі 

скоріше ‒ щоб пройти ряд перетворень, розправити крила і звідати 

справжнього поетизму рішучості (Є. Пашковський); Схожим на них мав 

стати і вірус “болотниці”, або, вірніше, “нової болотниці”, “болотниці” з 

відповідним номером, яким позначалися новостворені 

видозміни (М. Дашкієв). 

3. Злий – добрий, агресивний – мирний, небезпечний – безпечний: 

Місто принишкло, свідоме загрози як не війни, то владних 

перетворень (М. Соколян); З цієї першої і основної зради ‒ адже я живий і 

Бог ‒ Бог живих, а не мертвих, ‒ постають усі наступні, і серед них ‒ зрада 
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самого себе, втрата ідентичности і перетворення на зомбі (К. Москалець); 

Така видозміна може обернутися небезпекою для живої матерії: ми 

знешкодили хвилю набагато пізніше (О. Зима). 

4. Дисгармонійний – гармонійний: Тут невеличке дзеркальце відразу 

почало показувати Уляні такі зворушливі зміни й перетворення, що вона аж 

розхвилювалась, ледве стримуючи сльози (О. Довженко); Ніч дорівнювала 

таємниці перетворення живого в потойбічне, відкривала незвідані, 

незрозумілі сторінки і, коли очі обвикали зовсім ‒ так прагнулось вірити, 

прощати й жити! (Є. Пашковський); Наш цех ‒ це одне з тих великих і 

урочистих місць, де люди намагаються вносити гармонію перетворень і 

доповнень у світ (П. Загребельний); Так ішли ми до завершення, наближалися 

до того дня, коли наш чудо-цех, взятий в електронні обійми вичислювальних 

систем, вперше здригнеться й запрацює своїм автоматичним серцем і 

розпочне таємничо-прекрасний процес перетворення заліза з неорганізованої, 

безформної маси в точні вироби високих призначень (П. Загребельний). 

5. Противний – приємний, ненависний – улюблений: Не хотілося 

згадувати про неприродне перетворення любого юнака на огидного 

дідугана (М. Дашкієв) і навпаки: Наче й не він щойно підписав оту смертельно 

небезпечну угоду, наче не він зазнав казкового перетворення з жалюгідного 

злидаря на шановану людину з чековою книжкою в кишені (М. Дашкієв); Адже 

по-всякому такі розмови кінчаються: можеш втратити, а можеш, навпаки, 

набути, вийти з кабінету працівником іншої питомої ваги: там на очах 

відбуваються перетворення елементів (О. Гончар); З’явилося в ній навіть 

щось улесливе, що знову ж таки нагнало сум на Заболотного, прикро йому 

було бачити таке раптове перетворення в людині: з диктаторки в 

лакизницю ‒ сумна яка метаморфоза… (О. Гончар) 

6. Традиційний – новаторський: Таємнича, вабляча сила вогню, 

дивина перетворень і народжень нових форм із заліза, яке упокорюється 

людським рукам і людському розумові, запах вугілля, жужелиці, їдкого диму, 
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паруючої води, розпеченого металу ‒ все таке матеріальне, первісне, 

справжнє і все таке загадкове, наче прочитана в ранньому дитинстві книга, 

якої уже ніколи тобі не забути (В. Дрозд); В його завдання не входило вчити, 

готувати, вирощувати, він одержував уже готові таланти, як 

антверпенський гранувальник одержує алмази з кімберлітових трубок для 

перетворення їх на безцінні діаманти (П. Загребельний). 

7. Хворий – здоровий: Насправді була шестигодинна агонія, понад 

межі якої нам усе одно не заглянути, бо ми можемо судити лише про 

найнижчі ступені цієї метаморфози, пов’язані з речами цілком 

намацальними, як кровообіг, серце, мозок, нирки і початок 

розпаду (Ю. Андрухович). 

Концептуальні ознаки з позитивною оцінкою зазвичай не мають 

визначених засобів мовного вираження, найчастіше їхня реалізація 

здійснюється в контексті. До таких ознак, зокрема, слід віднести ознаку 

‘позитивні емоції’ та ‘рушійна сила прогресу’. Засобом вираження 

негативного ставлення мовця до описуваного феномену перетворення може 

бути семантична узгодженість номінантів концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ зі 

словами поганий, злий, шкідливий, непривабливий, агресивний, хворий, 

дисгармонійний тощо, що вже несуть у собі негативний відтінок значення. 

Отримані результати вказують на переважання меліоративної оцінки 

над пейоративною. Ознаки, що виражають меліоративну оцінку, виявляють 

більшу різноманітність. Те, що вони представлені в денотативному значенні 

ряду лексичних одиниць, свідчить про їхню значущість в об’єктивації 

аналізованого концепту.  

З іншого боку, позитивна оцінка описуваних фактів і явищ не завжди 

фіксується. Саме це, на нашу думку, пояснює наявність тих експлікаторів 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що виражають пейоративну оцінність, хоча, 

загалом, варто акцентувати увагу на ролі контексту у визначенні полюсів 

аксіологічної осі.  
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Аксіологічні ознаки концепту, як і образні ознаки, належать до 

периферійної зони поля, або інтерпретаційного поля концепту. 

 

 

2.6. Образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

 

2.6.1. Когнітивна метафора як механізм концептуалізації ідеї 

перетворення 

 

Активним ресурсом комплексного розкриття мовної обʼєктивації 

досліджуваного концепту є образний складник. Основу образного компонента 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ становлять концептуальні метафори.  

Під час осмислення людиною певного фрагмента картини світу в мові 

закріплюються як універсальні, так і унікальні когнітивні моделі. Відповідно, 

концептуалізація має множинний і варіативний характер. 

На думку дослідників [86; 210], в основі породження нової інформації 

лежать поглиблення й розширення процесу пізнання, здійснювані за 

допомогою операцій, на які вказали ще Ч. С. Пірс і Р. Якобсон, ‒ селекції 

(метафора) і комбінації (метонімія) знаків. В античній номенклатурі тропів, а 

пізніше й у теоріях засновників семіотики [29, c. 337-338; 313, c. 122-125] були 

визначені та описані можливості переносних значень як універсальних 

способів семантичного розвитку.  

У сучасних дослідженнях використання метафори як способу 

образного вираження смислів розглядається не тільки на матеріалі художніх 

текстів, живопису, театру, кінематографа, але й в економіці, медицині, 

політології  [42; 44; 87; 277; 297] та ін. Універсальність метафори дає підстави 

визначати її як елемент пізнання. 

Основним механізмом концептуалізації ідеї ПЕРЕТВОРЕННЯ є 

когнітивна метафора. Дослідження лексичних одиниць, які входять до 
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лексико-семантичного поля ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, дозволяє 

визначити ряд узагальнених метафоричних образів. Вони поєднують у собі 

характеристики, які можуть суперечити одна одній з погляду логіки 

предметного світу, проте поєднуються в одному образі концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ на глибинному рівні, у мовній свідомості носіїв. Варто 

зазначити, що когнітивна теорія метафори претендує на власну 

експланаторність мови, мислення, когнітивної діяльності. Уявлення про 

метафору як про мовне явище, що відбиває базовий когнітивний процес 

аналогії, привертає увагу багатьох когнітивістів, які дотримуються думки про 

основну роль аналогії в повсякденних семантичних висновках особистості, а 

не формалізованих процедур типу дедукції й індукції. Оскільки аналогія 

ґрунтується на перенесенні знань з однієї галузі знань в іншу, то метафора є 

відображенням важливих аналогійних процесів [193, c. 5]. 

Розуміння метафори як «знаряддя думки, за допомогою якого 

вдається досягати найвіддаленіших ділянок концептуального поля» [210, 

с. 72], розкриває антропологічний підхід до вивчення цього мовного явища, 

найбільш повно представлений у роботі Дж. Лакоффа й М. Джонсона 

«Метафори, якими ми живемо» [160], що є спробою визначити місце мови в 

пізнанні людиною світу. Метафора ‒ не просто явище мови або мовлення, а 

повсякденна концептуальна реальність, яка реалізується в мові у вигляді 

численних метафоричних виразів [293, c. 73]. Людина не просто використовує 

метафоричні вирази замість еквівалентних їм буквальних виразів 

(субституціональний погляд на метафору) [35, с. 158], а найчастіше осмислює 

більш абстрактну сферу (target domain) через поняття більш конкретної сфери 

(source domain) [325, р. 3]. Концептуальна метафора є засобом пізнання, а її 

основна функція полягає в тому, щоб висвітлити складні абстрактні моделі, 

якими, зокрема, є й перетворення [51; 117, c. 3–16; 142]. Отже, метафора 

розглядається не тільки як образний засіб, а як основна ментальна / когнітивна 

операція над поняттями, «як спосіб пізнання, структурування і пояснення 
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світу» [297], засіб концептуалізації, який дозволяє осмислити певний 

фрагмент дійсності через поняттєві структури, що споконвічно складалися на 

основі досвіду, отриманого в інших галузях. За теорією концептуальної 

метафори, «перенесення» зазнає не ізольоване слово (з притаманним йому 

прямим номінативним значенням), а концептуальна структура (схема, фрейм, 

сценарій), яка активується певним словом (фокусом метафори) у свідомості 

носія мови завдяки конвенційному зв’язку цього слова з певною 

концептуальною структурою. При цьому відбувається проекція однієї 

концептуальної сфери на іншу. 

Зміст концептуальної метафори – метафоричний образ. Вона поєднує 

ряд одиниць вторинної номінації в особливі ієрархічні зв’язки і відношення у 

результаті асоціативного мислення і розкриває способи осмислення 

позамовної дійсності. Сутність метафори полягає в баченні одного об’єкта 

крізь призму іншого, причому як сфера-мета, так і сфера-джерело складаються 

з двох елементів: концептуальної сфери й відображення довколишнього світу, 

що сприймається органами чуттів крізь призму концептуальної сфери, яку 

впорядковує індивід [22, c. 7-8; 189, c. 185; 160]. 

Нами проаналізовано метафори, що концептуалізують ідею 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові, причому акцентується увага на 

домінантних метафорах і конкретних поняттєвих сферах, що стають джерелом 

метафоричного перенесення. Варто зазначити, метафоричні моделі є 

універсальними, проте їхнє конкретне наповнення відображає відмінність між 

реальним і міфологічним, можливим чи уявним перетворенням. 

Дослідження концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ крізь призму 

метафоричного оточення зумовлене тим, що він є абстрактним. Концепти 

внутрішнього світу співвідносяться з концептами фізичного світу на основі 

уподібнення. Схожість, на основі якої можливе таке уподібнення, 

кваліфікується як ознака концепту: «загальна основа, за якою порівнюються 

певні несхожі явища» [217, c. 16]. Сферою-джерелом для утворення метафор 



94 

 

виступають знання про живу й неживу природу. Описуючи явища 

перетворення, носій української мови співвідносить їх із тим, що йому вже 

відомо, а характеристика, на якій ґрунтується уподібнення, свідчить про 

наявність певного паралелізму між відомим і невідомим. Власне, це є загальні 

підстави для розкриття образних ознак концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ.  

 

 

2.6.2. Основні моделі реалізації образних ресурсів концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

 

Образні ознаки концепту (у нашому випадку – концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ) розподіляють на декілька груп: «визначаються групи ознак 

живої та неживої природи: речовини, стихій, артефактів, їжі; ознаки живої 

природи: вегетативні, вітальні (ознаки всіх живих істот), зооморфні 

(анімалістичні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні), атнропоморфні 

(індивідуальні: риси характеру, волевиявлення, емотивні, ментальні; занять; 

соціальні: релігійні, інтерперсональні, етичні» [219, с. 130].  

Докладну типологію метаморфоз як типу міфопоетичних значень і 

тропа, розгорнутих у художньо-образних картинах світу М. В. Гоголя і 

М. О. Булгакова, запропонувала Л. Ю. Дикарева [95]. Вона схарактеризувала 

дев’ять моделей (антропоморфну, атрибутивну, артефактуальну, 

першоелементів буття, зоологічну, орнітальну, вегетативну, просторову), що 

ними охоплюється позиція суб’єкта (лівий бік) та об’єкта (правий бік) 

метаморфози. Доцільно скористатися деякими таксонами і термінами, 

запропонованими Л. Ю. Дикаревою, для характеристики формально-

змістових типів співвідношення між суб’єктом і об’єктом перетворення в 

українській мовній картині світу. Для унаочнення теоретичних положень 

визначаємо різні види перетворень, що зафіксовані нами в українських 

фольклорних і літературних творах. 
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Образні ресурси концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, схарактеризовані за 

визначеними моделями, передають і широкий спектр реалізації ідеї 

перетворення, що стосується ментальних, емоційних ознак тощо. Це дає 

можливості охопити різні типи перетворень і розширити вивчення мовних 

особливостей концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській картині світу.  

Зокрема, встановлено, що образні засоби досліджуваного концепту, 

які становлять периферійну зону його польової структури, в українській мові 

реалізуються за допомогою таких основних моделей: 

1. Вітально-мортальна модель. Цю модель формують вітальні та 

мортальні ознаки, які вивляють представлення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ у 

свідомості людини у вигляді чи образі живої істоти. Закріпленість у мові 

когнітивної моделі ‘перетворення – жива істота’ підтверджується можливістю 

семантичного узгодження лексем для номінації концепту зі словами, що 

виражають значення «живий, оживати» незалежно від категорії «жива істота / 

нежива матерія чи предмет»: Мов перемиті, взгір’я ожили (В. Стус); Як 

оживають ниви і сади! (Л. Костенко); І забудеться срамотня Давняя година, 

І оживе добра слава, Слава України (Т. Шевченко); І от слова, що він кинув, 

знову ожили і стали гаслом: За нашу і вашу свободу! (О. Іваненко).  

Закономірними й неминучими стадіями існування будь-якої живої 

істоти є ‘народження’ і ‘смерть’ як форми перетворень, які в образному плані 

можуть передавати: вітальні і мортальні «перетворення» неживої матерії чи 

предмета: Це місто любило легенди, жило ними півтори тисячі літ, 

народилося теж, власне, з легенди, яку привіз у вітрилах свого вутлого 

суденця зухвалий молодий грек із Мегари в 658 році до нашої 

ери (П. Загребельний); І вгледіли айстри, що жити дарма, – Схилились і 

вмерли… (Олександр Олесь). Оскільки основу цієї моделі визначають  вітальні 

і мортальні характеристики, то формально сюди також можна віднести 

психологічні перетворення людини в категоріях «народження/смерть»: У 
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тридцять літ ти тільки народився, аби збагнути: мертвий ти єси у мертвім 

світі (В. Стус); Ще живий стаєш свідком власного завмертя (О. Гончар).  

З огляду на релевантну ознаку ‘вік’, актуальними виступають фази  

‘молодості’, ‘старості’: Час ущільнюватиметься, віки старітимуть, а 

мистецтво молодітиме вічно! (О. Гончар); Сад виріс і постарів, декілька 

яблунь і груш уже всохло, їх викорчували і на їхнє місце посадили молоденькі 

щепи (Ю. Мушкетик); I хльосне батогом турбота, i обiйма людей робота, 

настирнiсть руху, слiв, iдей, апофеоз життя ‒ у дiї, i мiсто враз помолодiє, i 

смисл народження гряде (С. Йовенко). 

Концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові також може 

співвідноситися з образним представленням ознак ‘здоров’я’, ‘видужання’, 

‘зміцніння’ / ‘хвороба’, об’єктивованими метафоричними ресурсами: Ти 

забудеш пори року і дня, рано вставатимеш, прокидатимешся в ніколи, 

розвітреним синім вогнем догорить чи то ранній світанок, чи пізня сутінь, 

час видужає в звичну безболісність, болітиме тільки спроба повернути його 

назад (Є. Пашковський); Кинутий у казан з окропом, як у відомій казці, я не 

зварився, як сподівалися ті, хто кидав, а ‒ внутрішньо зміцнів (В. Дрозд). Я 

душевно захворів (О. Довженко). 

 

2. Антропоморфна модель. Образний потенціал цієї моделі 

формують соціальні, емоційні та ментальні ознаки, що характеризують 

феномен перетворення. Ототожнення чи співвіднесення людини й об’єктів 

зовнішнього й внутрішнього світів ґрунтується на подібності дій і станів, що 

виявляються в соціальній, емоційній і ментальній поведінці, у зв’язку з чим 

антропоморфні ознаки відповідно й розподілені. 

Серед багатьох властивих людині характеристик релевантними 

виступають соціальні. За визначенням Л. В. Балашової, соціальна 

метафорична макросистема «об’єднує метафори, які репрезентують 

предметний і непредметний світ як певну соціальну модель, пов’язану з 
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життям людини в суспільстві та з різними типами суспільно-політичних 

реалій» [26, с.  21]. Соціальні перетворення можуть розкриватися через певні 

відношення, що актуалізують соціальні ознаки (‘ворожість’, ‘шляхетність’), 

що пов’язані з життям людини в соціумі: Самий простір став ворожим для 

того чорного лицаря кориди (О. Гончар); <...> і її очі запалали нараз якимсь 

гарним шляхетним вогнем… (О. Кобилянська). 

У концепті ПЕРЕТВОРЕННЯ широко представлені емоційні стани, 

властиві людині. Так, ПЕРЕТВОРЕННЯ може позначати перебіг позитивних 

й негативних емоцій чи проміжні між цими полюсами емоційні стани. 

Образний потенціал досліджуваного концепту в українській мові 

становлять такі активні ресурси, що ґрунтуються на перенесенні властивих 

людині емоційних станів на неживі предмети: Сміються знову трави, 

квіти… (Олександр Олесь); Веселиться земля, Зеленіють поля, Розвилися гаї 

і дуброви (В. Самійленко); Весна іде, радіє все усюди – І темний ліс, і 

пташечка, і люди (Б. Грінченко); Місяць заспокоївся, виліз вище і випустив 

долу своє кволе проміння (Б. Антоненко-Давидович). Групу позитивних емоцій 

визначають ознаки ‘радість’, ‘веселощі’, спектр негативних емоцій 

представлений у мові значною кількістю ознак, серед яких основним  

виявляється ‘смуток’, ‘плач’. На противагу вербалізованим емоціям, для 

ПЕРЕТВОРЕННЯ властивий і спокійний стан – ознака ‘спокій’.  

Крім емоційних ознак, концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ містить у своїй 

структурі певні ментальні ознаки, які набувають можливості репрезентувати 

образні ресурси концептуальної одиниці. Зокрема, це стосується таких ознак, 

як ‘розумність’/‘нерозумність’, що виражають також оцінку аналізованого 

концепту («розумне перетворення» (наприклад, міста, Землі), «нерозумне 

перетворення»).  

У структурі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ також актуалізовані такі 

загальні властивості, як ‘сон’, ‘дрімання’, і ознака перетворення передається 
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лише через метафору-персоніфікацію: Легким сном спить мій жаль у 

серденьку (Леся Українка); Так море інколи всю ніч дрімає (Олександр Олесь).  

  

3. Артефактуально-атрибутивна модель в системі ознак концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ включає до свого складу предметну та атрибутивну групу 

ознак, метафорично закріплених у лексемах, що об’єктивують ідею 

перетворення. 

Спектр цих ознак у структурі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ досить 

широкий:  

1) квалітативні (‘порядок’, ‘твердість’, ‘форма’, ‘величина’, ‘висота’, 

‘глибина’, ‘довжина’, ‘ширина’, ‘вага’, ‘глибина’, ‘розділення’): 

а) розм’якшення форми:  

розм’якати, розм’якнути: У теплих клубах люди швидко 

розм’якають і хочуть не «чорнухи», а шоу (М. Гримич); Кирпа якось мовби 

розм’якав од тепла й од такого буденного заняття, в ньому нічого не 

зоставалося від воїна (П. Загребельний); 

б) затвердіння форми:  

тверднути, затверднути: Лице пана президента надувається 

цегляно-червоною кров’ю, очі випинаються з орбіт, м'ясисті губи тверднуть 

і вужчають (В. Винниченко); я побачив, як у його каламутних очах 

тверднуть зіниці (В. Шкляр); Й затвердне душа, й думка… (Ю. Мушкетик); 

Зір у пучках зосередив, вивернув назовні слух, звуки мідяні затвердли, 

уповільнивсь кожен рух (П. Мовчан); 

в) розрідження матеріалу: 

стікати, стекти: Якщо скерувати випромінювання К-генератора на 

скелю, почнеться такий же процес ‒ мінерал “стікатиме” донизу, 

“всмоктуватиметься сам у себе”, утворюючи ідеальної форми 

тунель (М. Дашкієв); 
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розтікатися, розтектися: Полум’я вже розтiкалося по кишках i 

жилах, пробиралося в найдальшi закутки тiла (П. Загребельний); Чорна 

трута розтікалася по душі, й уже не мав волі зцідити її (Ю. Мушкетик);  

ширитися: Клубиться в нуртах нелінійний час, За кожним словом 

шириться лакуна, І генії віків вдивляються у нас ‒ Очима Адріана 

Леверкюна (О. Забужко); 

г) загущення матеріалу: 

ущільнювати, ущільнити: Не в часі справа. Справа в умінні людини 

ущільнювати час (А. Головко); 

д) покривання або зміна поверхні:  

обростати, обрости: Зараз уже обличчя Дзямбет-Гірея обросло інеєм 

і схожий він на їжака (Ю. Мушкетик); 

вкриватися, вкритися: Це зрозуміло ‒ вкриються новими будівлями 

руїни, людство не раз переживатиме ще і злидні, і голод, і між ними 

загубляться такі маленькі й мізерні проти земної кулі, проти всього світу 

особисті болі і образи (Б. Антоненко-Давидович); Дуже широке, розумне чоло 

вкрилося сіткою зморшок (В. Винниченко); Степи вкрилися зеленим килимом 

(А. Кащенко); 

2) квантитативні (‘обчислюваність’, ‘зменшення’, ‘збільшення’) 

ознаки:  

а) зменшення розмірів та окремих частин об’єкта:  

стягувати, стягти: З жахливою закономірністю весь нескінченний 

Всесвіт стягувався для мене в незміряно малу цятку, в якій буде все і 

ніщо (М. Дашкієв); 

звужуватися, звузитися: На обличчі показується брезкле 

невдоволення, од нього чорніє й колющиться зір, а губи звужуються й наче 

дерев’яніють (Є. Гуцало);  
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скорочувати, скоротити: Схрестивши ноги по-татарськи, вловивши 

тайність чаклувань, розв’язую вузли питань, що ніч скорочують 

скотарську (П. Мовчан); 

тоншати: Малий пастушок, прихиливши вербицю, у небі пасе 

позолочену птицю, байдужий до того, що вогнище мідне роздмухали труби 

під небо погідне, і тлиться залізо, і тоншає камінь <…> Летить павутинка 

тонка над віками (П. Мовчан); 

зменшувати, зменшити: [Булава] … не перекидалася, не котилася, 

падала стрімко й прямо. Зменшувалася на очах: спочатку була як яблуко, 

далі ‒ як горіх і врешті ‒ як намистина (Ю. Мушкетик); 

б) збільшення розмірів та окремих частин об’єкта:  

приєднувати, приєднати: До звичайної, серійної електронно-

обчислювальної машини приєднують живе око жаби ‒ і одержують 

досконалий пристрій для класифікації рухомих об’єктів… (М. Дашкієв); 

зростатися, зростися: За якусь мить ключка у нього просто на очах 

зрослася! (А. Костецький); 

затягувати / затягуватися (чимось): І лавки в електричці повільно 

стали затягуватися густим туманом (О. Захарченко); 

зростати, зрости: Тепер він лежав за хатою і з болем стежив за 

новими і новими вибухами, які зростали велетенськими сірими кущами 

навколо церкви (Д. Білий);  

розширюватися, розширитися: Він переживає свою другу 

молодість ‒ впорядковуються та розширюються його 

межі (П. Загребельний); Та раптом очі його розширилися, сон зняло, мов 

рукою: біля розчинених воріт не було звичайної охорони! (Ю. Дольд-

Михайлик). 

У міфопоетичному плані артефактуально-атрибутивна модель 

представлена зміною атрибутів (характерних морфологічних / фізичних ознак) 

об’єкта перетворення, таких, як вік, стать, врода, без зміни його сутнісної 
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природи. Так, у казці «Івасик-Телесик» Змія (за іншими варіантами Баба Яга), 

навіть перекувавши в коваля свій грубий голос на лагідний голосочок 

Телесикової матері, не змінює своєї хтонічної (демонічної) природи. Ця 

модель представлена перетвореннями «людина-артефакт» або «артефакт-

артефакт» типу: Той на берег вискочив, та й став перснем («Ох»); Він [дід] 

приніс гілляку. Син зробив шнурок золотий з тої гілляки («Ох»). До цієї ж 

моделі можна віднести перетворення «артефакт-людина» (деревинка, яку Дід 

вирубав у лісі, а Баба поклала у колисочку та й колихала, на ранок обернулася 

Івасиком-Телесиком), а також згаданий вище перехід «хтонічна істота – 

артефакт» і зворотну метаморфозу (Змієва мати – отруєна криниця), пор. 

також: Так, мабуть, Пігмаліон дивився на перетворення холодної й мертвої 

статуї в повну енергії жінку (М. Дашкієв). 

Ця група ознак значною мірою конкретизує предметний образ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ. Це дає підстави стверджувати, що є продуктивними 

когнітивні моделі, в яких актуалізуються не окремі властивості, а цілісна 

концептуальна структура, репрезентована у свідомості носіїв української мови 

певною лексемою. 

 

4. Зооморфна модель. Ця загальна модель визначається групою 

зооморфних ознак аналізованого концепту і деталізується за анімалістичними 

(ознаки тварини), орнітологічними (птахів), іхтіологічними (риб), 

ентомологічними (комах) характеристиками, що структурують відповідні 

часткові моделі. Взагалі «місце зооморфізмів у лексичній системі мов 

детерміновано як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними причинами, а 

саме здатністю зоонімів позначати людей, предмети, явища, виражати оцінки, 

почуття, емоції, тобто використовуватися не в зоозначеннях і мати 

прагматичну функцію» [49, с. 6].  

Причиною таких перетворень, на думку І. С. Нечуя-Левицького, був 

пантеїзм, а народна поезія повно втілила мотиви перевтілення людей, зокрема, 
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у птахів (зозулю, солов’я, дятла, чорногуза): «Зозулею обертається нещасна 

невістка. Мати присилувала дочку вийти заміж на чужу сторону і заборонила 

їй сім літ навідуватись до себе. Дочка з горя стала зозулею, прилетіла до 

матері, сіла коло хати і почала кувати, щоб мати почула і вийшла із хати» [196, 

с. 116].   

Сучасним теоретичним підґрунтям для експлікації смислів, 

повʼязаних із феноменом перетворення в українській мові, стали праці з 

лінгвокультурології та етнолінгвістики В. В. Жайворонка [100], 

Н. В. Слухай [250; 251], Т. П. Вільчинської [59] та ін. Зокрема, для дослідження 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові з’ясовано специфіку етнознаків 

вовк (СЖ, с. 103), зозуля (СЖ, с. 251-252), голуб (СЖ, с. 141-143), кінь (СЖ, с. 

286-287), коза (СЖ, с. 296-297), баран (СЖ, с. 26), риба (СЖ, с. 498-499) та ін. 

У дисертації загальну зооморфну модель нами деталізовано за такими 

частковими моделями: 

а) анімалістична модель – і відповідна анімалістична метафора 

виникає, якщо допоміжним суб’єктом порівняння виступає тварина. Аналіз 

цієї моделі має перспективи розгортання як у плані формування міфологічної 

картини світу, так і її розкриття в художньо-авторських «світах». В українській 

мові перенесення властивостей людей на тварин є досить поширеним для 

вторинної номінації: Все ж, хоча вовком зробивсь, та не всі свої втратив 

прикмети (А. Содомора); Пальці зростаються їй, і вже їх не нігті вінчають – 

В’яже копито тверде (А. Содомора); Тут же зробилися з них [людей] 

вайлуваті битливі корови (А. Содомора); В чорних, огидливих змій замінила 

волосся Горгони (А. Содомора). Анімалістична модель передає широкий 

спектр перетворень, причому завжди фіксується конкретна вказівка на вид. 

У фольклорних текстах ця модель охоплює чарівні перетворення 

«людина ‒ тварина», і навпаки, пор.: він і перекинувсь конем, та таким конем, 

що любо й подивиться («Нещасний Данило»); От і зробила дідовій дочці так, 
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щоб вона козою побігла («Казка про гоніння мачухи»); поведіте мене на 

ярмарок, я зроблюсь срібним бараном («Ох»);  

б) орнітальна модель відображає перехід «людина ‒ птах» (та 

відповідні метафори), як-от: от він [Дідів син] голубом перекинувся і полетів 

вгору (М. Коцюбинський); Замінив його тіло В білого птаха з таким же 

іменням отець моревладний (А. Содомора); ...пір’ям стало волосся 

(А. Содомора); Ось він, позбувшись себе, зодягається в крила рудаві, Більшою 

в нього стає голова... (А. Содомора); Кажуть, з-під нігтів його проросло тоді 

пір‘я, Руки у крила змінились (А. Содомора). 

Для пор.: окриляти у значенні ‘надихатиʼ: У нішах під її стінами ‒ 

мармурові погруддя великих людей, що колись окриляли душі людські, будили 

розум, вигадували машини, апарати, технології… (Л. Копань). 

в) іхтіологічна модель охоплює перехід «людина ‒ риба» (та 

відповідні образні засоби), зокрема: ...лускою взялася, затверднувши 

шкіра (А. Содомора); Тіло у рибу німу переходить повільно (А. Содомора); 

Коли вона повернулась додому, луска перетворилась на дукати 

(Ю. Винничук); Я плавав рибою в океані, в холодних глибинах (О. Бердник); А 

на брудно-сріблястій блясі стола, застеленій праною-перепраною цератою 

майже тілесного кольору, дивовижною рибою лежало тіло дівчини років 

двадцяти, приготоване до розтину (О. Ірванець); 

г) ентомологічна модель передає відповідні ентомологічні типи 

перетворень, що виражаються різними образними засобами (порівняннями, 

метафорами): 

 метелик (раптовість перетворення) - Згадка про смерть війнула 

метеликом в Олельковій голові і закружляла вихором (Ю. Винничук); Вона 

спурхнула метеликом із свого місця, поцілувала дядю в лисину і побігла на 

подвір’я (О. Іваненко);  

бджола (якісні характеристики перетворення) - Натягнута до краю 

струна радості бриніла, ніби бджола на сонці (Іван Багряний); Увага всіх 
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знову жадною бджолою всмоктується в чорний, малоподібний до квітки 

апарат (В. Винниченко);  

мураха (перетворення на об’єкт меншого розміру) - І здавалися люди 

з узвишшя, серед поля білого ‒ мурахами (В. Дрозд); Дитина вдивлятиметься 

у визоріле, урочисте небо так само, як і ти колись, захопившись астрономією: 

з картону і скелець від окулярів ти зладнав подобизну телескопа, а потім, 

притискаючи його, щоб не тремтів, у розвітленні старої горішини, до легкої 

одурі вдивлявся в небо і меншав, меншав, перетворювався на мураху перед 

лицем простору і всевидінням зір, примагнічених твоїм поглядом ‒ і так стає 

завжди, коли довго зорити в чистосяйне, вмите морозним оцтом, 

ранньоосіннє небо (Є. Пашковський).  

муха (різкість зміни) - І два слова, мов муха об шибку, билися йому в 

голові (П. Загребельний),  

блоха (спосіб руху) - Чого ти там ліжком рипиш, крутишся, блоха у 

кожусі, не спиш сам і мені очей склепити не даєш? (В. Дрозд). Очевидно, на 

основі компаративного фразеологізму (вчепився), як блоха до кожуха 

відбувається контекстуальна трансформація блоха у кожусі. 

тарган (ситуативно – уявна ймовірність, умови перетворення) - 

Зрозумiло, що таргани не працюють вихователями, а от вихователь цiлком 

iмовiрно може обернутися тарганом (Л. Денисенко); 

Ентомологічні типи перетворень доповнюються оцінним складником: 

позитивним (бджола, мураха) чи негативним (блоха, муха). 

 

5. Вегетативна модель. Рослинні метафори – один із 

найпоширеніших способів перенесення зовнішніх характеристик на явища 

внутрішнього світу. Як відзначає М. В. Піменова, «вегетативний код є одним 

з універсальних способів опису фрагментів світу» [216, с. 59]. Отже, рослинна 

або вегетативна метафора є невід’ємним складником семантики перетворення 
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на реалію світу флори, а також одним із засобів моделювання мовної картини 

світу.  

Під вегетативною метафорою розуміємо актуалізацію ознак рослин у 

номінації й описі об’єкта перетворення за подібності властивостей росту, 

фізіології, життєвих циклів, етапів розвитку тощо, наприклад: одерев’яніти 

«Втратити чутливість, здатність рухатися; заклякнути, одубіти (про тіло і його 

частини)» (СУМ: 5, с. 624): Годі їхати, пройдемось трохи, ноги зовсім помліли 

і одерев’яніли (М. Кропивницький); Тепер уже він [господар] строго 

подивився на Ганну Михайлівну. В неї знов одерев’яніли руки й 

ноги (С. Журахович). 

Одним із важливих складників цієї моделі є перетворення людини в 

дерево, яку В. В. Жайворонок розглядає як «породження давнього тотемізму» 

на прикладі етнознака верба (СЖ, с. 72-74). 

Сама модель передбачає перетворення «людина (або її частини) - 

рослина», рідше навпаки, пор.: І квіткою, й калиною Цвісти над ним буду, 

Щоб не пекло чуже сонце, Не топтали люде (Т. Шевченко, «Думка (Вітре 

буйний, вітре буйний»)), для пор.: етнознаки квітка (СЖ, c. 269-271), 

калина (СЖ, с. 280) та ін. (терен, груша, яблуко, береза); І виросла з тієї крові 

така вишня! («Нещасний Данило»); Мавка зміняється раптом у вербу з 

сухим листям та плакучим гіллям (Леся Українка); Її [Ганни] тіло стало 

березою, личко стало калиною, очі – терновими ягодами, а душа 

грушою (І. Нечуй-Левицький), (за іншою версією, Ганнина коса стає 

шовковою травою, краса обличчя – калиною, а душа – яблучком); В тому 

шумi ‒ минуле дядька: червонiла капусти грядка, чад Європи на видноколi, і 

жоржина-дружина в полi (М. Вінграновський); нерідко присутня вказівка на 

вид або характеризація: Тіла ж ніде не знайшли, натомість ‒ шафранної 

барви квітку... (А. Содомора); Бо ж колись і тобі, Персефоно, Можна було ‒ 

пригадай ‒ обернути у м‘яту пахучу Німфу струнку (А. Содомора); ...омину 

вас, Кроконе й Сміалко, що замінились у квіти дрібні (А. Содомора). 
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Для української мовної картини світу притаманне надання 

морфологічних характеристик рослини антропоморфним концептам, тому 

реалізація моделі ‘ПЕРЕТВОРЕННЯ – рослина’ виявляє в структурі концепту 

групу вегетативних ознак: ‘коріння’ (Віра присіла на той камінь, поставила 

коло себе валізку, і вже їй не хочеться звідси нікуди іти, а хочеться стати 

деревом, вкорінитися у цю землю, на якій вона виросла, і розмовляти тільки 

з вітрами, а з людьми не розмовлять (В. Дрозд), ‘стебло’ (Червона кров Сеньки 

полилась на потолочену пшеницю і, гаряча-гаряча, збігала стеблом на суху 

землю (Г. Косинка), ‘цвітіння’ (Кров переміниться в квіт - А. Содомора), і 

навпаки, деталізація відбувається за напрямком «частини тіла 

людини»: дерев‘яні вже груди, деревом плечі стають (А. Содомора). 

Спектр мовних репрезентацій має образна ознака ‘ПЕРЕТВОРЕННЯ – 

плід’, у зв’язку із чим ПЕРЕТВОРЕННЯ осмислюється за параметром ‘зрілий’ 

або ‘незрілий’, що вказує на характер результату процесу перетворення: Це 

став зрілий офіцер-солдат, звершитель перемоги (О. Довженко). Для 

ПЕРЕТВОРЕННЯ також властивий опис через ознаки рослинного масиву – 

‘сад’, ‘ліс’: А нею [театральною завісою] відкрився безмежний сценічний 

простір: то був дрімучий сад, біологічний вірш у двох відмінах - на похилому 

пагорбі, захаращений виткими рослинами і всіма відтінками зеленого, 

запущений і задушливий сад, ціле солов'їне місто з дванадцятьма ріками та 

зоряним небом, і в цьому зміїно-млосному просторі, між сьомою та восьмою 

водою, знаходився обвитий мохом і порослий липкими запаморочливими 

квітами дуб (Ю. Андрухович); Перекинувсь гребінець лісом (Ю. Винничук). 

 

6. Модель, об’єктом чи суб’єктом якої є першоелементи буття. 

Чотири першоелементи буття, чотири стихії – вогонь, вода, повітря, 

земля – є стійкими образами для створення метафор. Репрезентантами чи 

субститутами першоелементів в українській наївній картині світу виступають 

ті матеріальні субстанції, які були представлені в довкіллі (каміння, вода, 
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туман тощо), або ті, з якими українці стикалися в процесі господарської 

діяльності, наприклад, вогнище або сіль, по яку чумаки, як відомо, їздили до 

Криму. Такі перетворення найчастіше пов’язуються саме з цими 

матеріальними субстанціями, як, наприклад, у казці «Вірний товариш», де 

помічник царевого сина, дізнавшись про небезпеку, попередив свого 

господаря, а сам за те, що розголосив підслухані таємниці, став соляним 

стовпом (у казці про Булата-молодця з аналогічним сюжетом – кам’яною 

брилою). У міфопоетичному ключі слід відзначити перетворення, суб’єктом 

чи об’єктом яких є «сакральні соки» (М. І. Толстой) людини – кров, сльози, 

піт, слина; так, І. С. Нечуй-Левицький згадує пісню про дівчину Ганну, яка 

через неправду братів скочила в море і кров її стала водою [196, с. 111]. У 

дисертації уточнено етнічну специфіку цих знаків культури:  вода (СЖ, с. 106-

108), вогонь (СЖ, с. 104-106), земля (СЖ, с. 243-245).  

На функціонування метафори ‘ПЕРЕТВОРЕННЯ – рідина’ вказують 

ознаки ‘наповненість, повнота’: Чим ближче під’їздив Андрій до села, тим 

серце його билось скоріше і сильніше й наповнялось то смутком, то 

радістю (М. Коцюбинський); ‘скаламученість’: Нові, незрозумілі слова 

скаламутили йому мозок, запалили душу, і він ітиме з ними у важких чоботях 

своєю сільською дорогою, не збиваючись на манівці (Б. Антоненко-

Давидович); Зле око скаламутило їхні серця, а Див накликав, наврочив біду на 

обох! (В. Малик), ‘витікання, просочування’: Врешті, й у жилах незвично 

тонких замість крові живої - Сочиться вода (М. Зеров), ‘плинність’ (зокрема, 

плинність часу): фразеологізм спливати (сплисти, спливти) [за] водою – 

«минати, проходити назавжди, без вороття» (СУМ: 9, с. 539; ФСУМ, с. 850-

851), а також піти (збігти) за водою у значенні «минути без вороття» (СУМ: 

1, с. 717), на тривалості часу акцентує фразеологізм багато (чимало) води 

утекло «минуло (мине) багато часу» (СУМ: 1, 717); ‘іній’: Мороз береться, 

мабуть, дужче, бо вбрались в іній дерева (Н. Забіла), ‘хвиля’: ...і скоріше, 
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повір, ніж про те повідаю, Я хвилею роблюсь (М. Зеров), а також 

трансформація ‘земля - море’: Вигляду моря він землям надав (А. Содомора).  

Образні ресурси аналізованого концепту, що пов’язані з 

метафоричним переосмисленням цього першоелемента буття, репрезентовані 

у фразеологізмах, до складу яких входить лексема вода (СУМ: 1, с. 716; 

ФСУМ, с. 141). Зокрема, швидкість, раптовість, результативність 

перетворення передає фразеологізм як (мов, ніби і т. ін.) вода вмила (злила) зі 

значенням «хто-небудь швидко, раптово зник або щось безслідно 

пропало» (ФСУМ, с. 141), а також синонімічні фразеологізми: як вітром здуло, 

мовби вітер звіяв, наче звіяло, крізь землю провалитися, як у воду впасти, а 

також  піти (збігти) за водою у значенні «зникнути марно, пропасти» (СУМ: 1, 

с. 717), що розкривають взаємозв'язок різних стихій в образному плані.  

Одним із напрямів мотивації образу води / рідини у мовній картині 

світу є асоціативний зв’язок ‘напій – ПЕРЕТВОРЕННЯ стану, здійснене під 

впливом вживання напою’ або ‘набуття людиною певного стану внаслідок 

психологічного перетворення’: Пісня про сироту, що поневіряється в людях, 

зразу сп'янила Тараса (С. Васильченко); Кожний цар, який сп’янів від сваволі, 

твердіє тоді, коли влада з його рук вислизає (Р. Іваничук). Актуалізація ознаки 

відбувається за перенесенням певного стану, отриманого від смакових 

відчуттів, на психологічні зміни, що відображають перетворення суб’єкта. 

Вербалізатор цієї ознаки входить до складу фразеологізму – сп’яніти від успіху 

(успіхів), що передає значення «втратити здатність тверезо, самокритично 

оцінювати реальну дійсність під впливом досягнутого в якійсь 

справі» (ФСУМ, с. 855; СУМ: 9, с. 618). 

Образ вогню є продуктивною основою для створення метафоричних 

конструкцій, які дозволяють виділити в структурі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

такі ознаки: ‘горіння як перетворення на «ніщо»’: А то ще літо уповні, а вже 

тут згоріло все, гаряча хуга свистить, куряву жене (О. Гончар); 

‘обпалювання’: Страх за рідну людину обпалив хлопця (І. Багмут), 
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фразеологізм обпалювати/обпалити собі (свої) крила «зазнавати невдачі в 

чому-небудь; не досягати бажаного» (ФСУМ, с. 573), а також обпалити / 

обпалювати поглядом (очима) (ФСУМ, 573; СУМ: 5, с. 554), для пор.: 

значення фразеологізмів зі словами вогнем, вогонь (ФСУМ, с. 140-141); 

‘розгорання’, ‘тління’, ‘вгасання’: Та з кожною миттю гомін їхній вгасав, як 

гаснуть під ранок зорі (В. Дрозд); ‘пломеніння’, ‘спека’: Ось вавілонський 

Євфрат запалав, Оронт пломеніє (М. Зеров). Такі ознаки створюють 

переважно ситуацію набуття й втрати певної дії чи стану за відповідним 

значенням, що розкриває метафоричні ресурси концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. 

У структурі цього концепту також відзначено метафоричну 

концептуалізацію ідеї перетворення через наділення об’єктів властивостями 

повітря на основі ознак ‘легкість’: Дихнуло дідові в лице теплом, воно сягнуло 

далеких закамарків душі ‒ і вже йому посолодшало в мислях, 

полегшало (Є. Гуцало); ‘непостійність’, ‘швидкість’ (метафора вихор): На 

Венецію налетів шквальний вітер, Палац Дожів притопило, Гондоли 

порозкидало, мармурові леви сидять по ніздрі у воді (Л. Костенко); ‘звівати, 

звіяти’, ‘звіятися’: Неспокій звіяло з серця (Ю. Мушкетик), ‘раптовість такого 

перетворення’ розкривається в текстових маркерах: Радощі вмить звіялися, а 

натомість з’явилася люта злоба (Л. Копань), у фразеологічних одиницях як 

(мов, ніби і т. ін.) вітер звіяв (здмухнув), наче звіяло зі значенням «хто-небудь 

раптово дуже швидко зник» (ФСУМ, с. 132; СУМ: 3, с. 478), для пор.: пішло 

(піде) з (за) вітром «пропаде» (СУМ: 1, с. 687); ‘туман’, ‘ефемерність’: За 

вікном без руху сизим димом стоїть туман, крізь який невиразно 

проступають обриси будинків і вікон (В. Винниченко).  

Стихія ‘земля’ у структурі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ представлена 

ознакою ‘камінь’: Упертість закам’яніла на її обличчі (С. Васильченко); Вона 

виникла перед ним, ніби закам’яніла летючість (П. Загребельний), а також 

трансформацією ‘море - земля’: ...з нього - вода, а з тужавої хвилі - земля 

виникає (М. Зеров). Із землею як першоелементом буття також пов’язується 
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вітально-мортальна модель перетворення: фразеологізм іти (лягати) / піти 

(лягти) в [сиру] землю (ФСУМ, с. 353). Ознака ‘землі’ як першостихії є 

найменш представленою в проаналізованих текстових реалізаціях.  

 

7. Колоративна модель. Важливу роль у цій моделі відіграють 

колоративні перетворення (зміна кольору), що метафорично передають 

зовнішній вияв різних внутрішніх станів людини, рідше – образні  

характеристики неживої природи: 

побіліти: Тут старчак аж побілів із лиця і мову йому одібрало у 

відповідь на мої патріотичні слова (В. Дрозд); Руки його, що досі вільно 

лежали на кермі, побіліли в суглобах, так дуже він його стиснув (Ю. Дольд-

Михайлик),  а  також побіліти, як крейда (полотно, сніг, стіна і т. ін.) «стати 

дуже блідим; дуже збліднути» (СУМ: 6, с. 616);  

ясніти, проясніти: В його очах Людвік наче прояснів і піднісся, й 

Местиша намагавсь уявити собі той день, коли зможе заспокоїти ображену 

братову душу, яка волала о мсті (І. Білик); Цвітанчині очі проясніли від 

радощів (В. Малик); Він насупився трохи, примружив очі і раптом знову 

прояснів (Б. Антоненко-Давидович). Передає як емоційні зміни (стати 

веселим, радісним), так і логічні (проясніти розумом); 

бліднути, збліднути: Зірки зблідли, стеряли свої яскраві проміння і 

одна по одній зникли з очей козаків (А. Кащенко); За час, проведений у неволі, 

вони змарніли, жовто-сірі від природи, ще більше поблідли й 

посіріли (В. Малик); ...від бігу стрімкого Зблідла, ослабла вона (А. Содомора); 

Блідли в його пам’яті фантастичні пригоди (І. Франко). 

червоніти, почервоніти: Світ йому увесь почервонів і почорнів, бо у 

віччю плавають огненні кола і чорніє провалля безодні (Іван Багряний); 

Надворі червоніє, синіє далина (Олександр Олесь); Небо, палаючи, почина 

червоніти (Марко Вовчок);  
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чорніти, почорніти: Так, слова ці є ще й досі, тільки вони почорніли 

й запорошились (Б. Антоненко-Давидович); Передсвітом чорніє ніч надворі 

(Леся Українка);  

зеленіти, позеленіти: Тільки-но лісоруб спробував зілля, як відразу 

позеленів, очі йому вибалушилися, зірвався він на ноги й, замахавши руками, 

вискочив з хати і погнав до лісу (Ю. Винничук); 

синіти, посиніти: Надворі червоніє, синіє далина (Олександр Олесь). 

 

8. Просторово-темпоральна модель.  Локальні ознаки у структурі 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ дозволяють визначити ПЕРЕТВОРЕННЯ як 

просторовий об’єкт (у «зовнішньому» і «внутрішньому» світі людини) або 

процес, що відбувається у певній системі просторових координат, у зв’язку із 

чим особливо виділяються такі ознаки, як ‘верх’ і ‘низ’: Бо все це ще тільки 

шлях, важкий, пекельний шлях перетворення земного на 

небесне (К. Москалець); Адже можна справді все на світі оцими руками 

ліпити, перетворити фауну і флору знизу доверху, оновити природу до 

невпізнання, відповідно до бажань і прагнень людини (О. Гончар). 

Крім того, ПЕРЕТВОРЕННЯ саме може виступати з ознаками 

‘незаповнений, спорожнілий простір’: І відразу чогось одчулося, що тиша за 

дверима спорожніла (С. Васильченко); Все незабаром спустіло: окопи, 

витирлувані ліси, численні стоянки батарей (О. Гончар). 

Просторова динаміка концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ може бути різною, 

а простір внутрішнього світу людини розподілятися на два типи: 1) простір 

реальний – усередині тіла людини й 2) міфологічний (ідеальний, уявний) [215]. 

Крім того, ПЕРЕТВОРЕННЯ у світі як мегапросторі характеризує астральна 

метафора.  

Реальний простір припускає локалізацію ПЕРЕТВОРЕННЯ в межах 

тіла людини, усередині реальних людських органів і образно характеризує 

психологічні зміни. Соматичний (тілесний), реальний простір, у якому 
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локалізується ПЕРЕТВОРЕННЯ, розділено на три групи. По-перше, 

соматичними локалізаторами ПЕРЕТВОРЕННЯ можуть виступати ознаки 

‘голова’, ‘тіло’, ‘очі’, ‘брови’, ‘шия’, ‘горло’, ‘руки’: Такі, як вони, навчилися 

вже знищувати розум, але ніхто не додумався перетворювати дурнів на 

таланти, хоча і в бевзя, і в талановитого голова іноді важить 

однаково (О. Зима); Голос Ярослава зміцнів, і сам він преобразився ‒ 

випрямився, розправив плечі, примерхлі очі загорілися, кулаки стиснулися, ‒ 

став знову таким, яким його кілька літ тому знали і Євфросинія, і Ігор, ‒ 

грізним галицьким князем, перед яким тремтіли і свої, і чужі (В. Малик).  

Для концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ актуальною є ознака ‘змінюваність’, 

що пов’язана з такою просторовою характеристикою концептуальної одиниці 

та залежить від аксіологічної шкали: І які ці руки, ці пальці дублені й товсті 

стають одразу верткі, вправні та вміючі, ніякої вже й загрублості в них, усе 

так доладно, хитро, немов у фокусника, виходить! (О. Гончар),  Потім вона 

приростає до землі, стає дивно неповороткою у рухах і 

вчинках (П. Загребельний). 

По-друге, ПЕРЕТВОРЕННЯ може здійснюватися у внутрішніх 

органах людини, насамперед, ‘в серці’, ‘в мозку’: І сам собі я говорив: збагни, 

Що смерть іде по стежці потаємній, Щоб мозок твій перетворити в 

кремній, А кість ‒ у пневматичність бузини (Д. Павличко); ...і знову б 

світилося її молоде, незабутнє тіло і сам він молодів би 

серцем (П. Загребельний). 

По-третє, ПЕРЕТВОРЕННЯ може відбуватися у «внутрішньому світі» 

людини: в / на ‘душі’, ‘розумі’ або ‘свідомості’ (і, зазвичай, із самою душею, 

свідомістю чи розумом): Якщо не зачерствів, Інко, якщо душа не 

перетворилась у курдюк овечий, то це більша заслуга знаєш чия? (О. Гончар); 

За тим звичаєм каган їхній не може правити більше як сорок літ, бо розум 

його від такого тривалого володарювання слабне і розсудок 

потьмарюється (П. Загребельний). 
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Міфологічний простір розкриває особливий тип перетворень в 

уявному світі/світах: Ніч дорівнювала таємниці перетворення живого в 

потойбічне, відкривала незвідані, незрозумілі сторінки і, коли очі обвикали 

зовсім ‒ так прагнулось вірити, прощати й жити! (Є. Пашковський).   

У мовній картині світу українців простір і його можливі перетворення 

розкриті у тлумаченні етнознака української культури простір (СЖ, с. 487-

488). Зокрема, вербалізація опозиції «верх-низ» розкрита на матеріалі 

російського фольклорного тексту [81]. У перспективі комплексне дослідження 

міфопоетичних просторових перетворень заслуговує на окреме опрацювання 

в українській лінгвістиці. 

Отже, просторові ознаки відіграють важливу роль у пізнанні перебігу 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, об’єктивуючи в структурі концепту «зовнішній» і 

«внутрішній» світ людини, реальний і міфологічний простір. Орієнтаційні 

метафори також вербалізують ціннісний складник концепту.  

Темпоральні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ представлені 

амбівалентно: з одного боку, ПЕРЕТВОРЕННЯ не вимірюється одиницями 

часу, з іншого боку, ПЕРЕТВОРЕННЯ як певний процес у реальній дійсності 

чи в свідомості людини, визначається часовими періодами або відрізками, 

серед яких найчастіше актуалізуються ознаки ‘повільність’, ‘вічність’, 

‘минуле’, ‘майбутнє’; ‘століття’, ‘рік’, ‘хвилина’, ‘година’ ‘мить’; ‘учора’, 

‘день’, ‘зоря’, ‘ніч’, ‘ранок’: Я, психодвійник, ‒ як і сам Круз, ‒ не міг 

пригадати, відколи почався отой повільний процес перетворення щирої 

дитини в жорстокий автомат з хибною програмою (М. Дашкієв); А може, 

так і треба, може, це в природі людській ‒ такі перетворення: вранці 

людина ‒ на чотирьох, удень ‒ на двох, увечері ‒ на трьох (В. Дрозд); Мова й 

культура не загинули; просто осінь тепер, а потім буде зима, ‒ тільки чи ж 

уперше переживати, перетворювати нам зиму? (К. Москалець); Тоді 

затримується час ‒ і життя стає майже вічним! (П. Загребельний); Але, 

Боже, як сумно, коли все вже стає минулим! (Л. Костенко). 
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Описані ознаки відбивають час, коли здійснюється ПЕРЕТВОРЕННЯ, 

а також спосіб переміщення в часі за допомогою ПЕРЕТВОРЕННЯ. Ознаки 

‘пір року’, окремих ‘місяців’, ‘сезонів’ для концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

видаються нерелевантними, хоча самі вони можуть виступати об’єктами 

перетворення як такого. Етнічні уявлення українців про час (СЖ, с. 635-636) 

стають основою для висновків про взаємозв’язок різних ознак перетворення, а 

отже, і відповідних моделей, наприклад, вітально-мортальної та просторово-

темпоральної. 

Отже, основу образного компонента концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

становлять концептуальні метафори. Вони характеризуються нами за  

мотивувальними ознаками і релевантними метафоричними моделями: 

вітально-мортальною, антропоморфною, артефактуально-атрибутивною, 

зооморфною, вегетативною, колоративною, просторово-темпоральною, а 

також моделлю, об’єктом чи суб’єктом якої є першоелементи буття.  

 

 

2.6.3. Реалізація ідеї перетворення в українському художньому 

дискурсі 

 

Кожна з модифікацій перетворення має свій образно-стильовий вимір. 

Художній текст передусім відзначається суб’єктивністю, з одного боку, 

авторського світовідчуття, а, з іншого, ‒ сприйняття такого тексту мовцями. 

Це відкриває простір для широкого використання можливостей образного 

слова в «можливих світах», «уявних світах», для релевантності вираження 

різних типів перетворень у художньому тексті.  

Крім метафор, ідею перетворення передають такі фігури мови, як 

градація та антитеза. Градація характеризує «багатоступеневість і 

послідовність змін» [279, с. 696], результативність перетворень, антитеза – 

вибір об’єкта зміни, перетворення на власну протилежність та ін. Мовна 
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об’єктивація досліджуваного концепту в художньому тексті розкриває ідею 

метемпсихозу. Паралелізм характеризує багатокомпонентність перетворень, 

коли суб’єкт метаморфози має декілька об’єктів. У цій структурній частині 

дисертації ми розглядаємо можливості мовної об’єктивації різних типів 

перетворення за допомогою стилістичних засобів у творах української 

літератури як суб’єктивного способу передавання перевтілень ліричного героя 

і як дискурсивної маніфестації. 

Градація передбачає таке розташування семантично близьких і 

об’єднаних спільною синтаксичною функцією компонентів, що засвідчують 

багатоступеневість змін із фіксацією результату зміни в останньому 

компоненті цього градаційного ряду. Зокрема, засобами вираження такого 

градаційного ряду можуть виступати однорідні члени речення 

(словосполучення чи частини складного речення), які виражають нові іпостасі 

перетворення суб’єкта в його перебігу та його кінцевий результат.  

У проаналізованому нами джерельному матеріалі виявлено градацію 

висхідного і нисхідного (рідше) типу, що динамізує процесуальність 

перетворення в напрямі поступового посилення, наростання ознаки, або 

навпаки, її зменшення, послаблення. 

Так, у «Баладі про соняшник» І. Драч осмислює архетипний мотив 

перетворення за допомогою градації через «нанизування» однорідних 

метафоризованих компонентів, виражених дієсловами-присудками, в яких 

передається послідовність, ступеневість, результативність змін: В соняшника 

були руки і ноги, Було тіло шорстке і зелене. Він бігав наввипередки з вітром… 

І раптом побачив сонце… І застиг він на роки і на століття В золотому 

німому захопленні (І. Драч). Соняшник стає символом найвищого ступеня 

перевтілень людської істоти, а перетворення осмислюється у філософському 

ключі: Поезіє, сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько Відкриває 

тебе для себе, Щоб стати навіки соняшником (І. Драч).  
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Циклічні перетворення об’єктивуються за допомогою градації 

нисхідного типу, що розкриває перебіг змін із поверненням до початкового 

стану. Часто передається динамічна метаморфоза, виражена однорідними 

членами речення, останнім компонентом градаційного ряду передається 

вихідний стан. Так, ця особливість може вербалізуватися за допомогою дієслів 

недоконаного виду у зміні образів. Наприклад, зворотність змін, повернення у 

вихідний стан, що є ознакою циклічності, ілюструє вірш В. Голобородька 

«Осінь навпаки»: Осінь рухалась, як вантажівка, назад. У ту осінь яблуня 

поверталася в себе: / жовте листя, як горобці, піднімалося зграйками з 

землі, / і чіплялося на гілки, / і зеленіло, / і зникало в бруньках; яблука, як 

червоні гумові кульки, / злітали з землі угору, / і ставали зеленцями, / і 

ставали забростю на гілках… (В. Голобородько). 

Зрима картина цієї незвичайної «осені» увиразнюється рухливими 

об’єктами (горобці, з якими порівнюється листя; яблука, як червоні гумові 

кульки), однорідними суб’єктами та предикатами. Проте помітно, що не лише 

яблуня намагається повернутися до свого пракоріння, – із залишених на 

дорогах слідів виростають «коні, корови, вози, вантажівки, гарби», а також 

люди. 

Вибір об’єкта перетворення, зміна на власну протилежність 

акцентується за допомогою антитези, зокрема заперечної антитези: До неї 

уночі з’являвся перелесник, Не дьяволом з’являвся, не марою, Спадав 

летючою зорею в хату, А в хаті гарним парубком ставав, Облесливим – 

речами і очами (Леся Українка).   

В українських поетичних текстах перетворення як перевтілення 

відображає давні уявлення про «переодушевлення» (метемпсихоз). Так, у 

мовотворчості Б.-І. Антонича завдяки концептові ПЕРЕТВОРЕННЯ як 

‘перевтілення’ в одне ціле пов’язуються природний і рукотворний світи: Вже 

ніч, нагріта п’яним квіттям, Димиться в черемховій млі, І букви, наче зорі, 

світять В розкритій книжці на столі. Стіл обростає буйним листям, І разом 
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з кріслом я вже кущ. З черемх читаю – з книг столистих – Рослинну мудрість 

вічних пущ (Б.-І. Антонич). 

У цій поезії динамічність перетворення досягається акцентуванням на 

його результативності, несподіваності, швидкості (я вже кущ), а також на 

процесуальності перетворення за допомогою експлікації дієслів 

перетворююся, стаю, перемінююся (перетворююся на кущ, стаю кущем, 

перемінююся в кущ тощо). Крім того, зміни охоплюють як стан ліричного 

героя, так і набувають об’ємних вимірів через перетворення «стану» предметів 

(стіл обростає, наче листям). 

Постійного перетворення в Б.-І. Антонича зазнає не лише зовнішнє 

природне довкілля, але особливо – сам ліричний герой:  Антонич теж звіря 

сумне і кучеряве… Я не людина, я рослина, а часом я мале лися… Антонич був 

хрущем і жив колись на вишнях, На вишнях тих, що їх оспівував 

Шевченко… (Б.-І. Антонич: 1, с. 163-183).  

М. Ільницький слушно стверджує, що Б.-І. Антонич, спираючись на 

досвід своїх учителів – Вітмена, Гете, Тагора, Тичини, створив цілісну 

концепцію «Євангелії природи» [114, с. 153]. Зокрема, це стосується як 

літературних попередників і сучасників Б.-І. Антонича, які експериментували 

з художнім розкриттям метаморфоз природи, перевтілень усього живого, так і 

глибоким зв’язком з архетипними структурами. Зокрема, на думку 

Ю. І. Коваліва, «метаморфоза «Струнка тополя тонша й тонша, / мов дерево 

ставало б птахом» з вірша «Село» міцно закорінена в архетипні структури, 

пов’язані з народним уявленням про призначення світу і людини в ньому, про 

переселення душ, про постійний рух одушевленої природи, про зв'язок 

емпіричної, фізичної та позаемпіричної, невидимої структур: коли перша 

осягається розумом, то друга – інтуїцією» [129, с. 137]. 

У цьому плані візуалізація перетворення розгортається у вимірах  

слова і форми (дерево, птах). Наприклад, Антоничева метаморфоза «Струнка 

тополя тонша й тонша, / Мов дерево ставало б птахом» втілюється в третій 
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частині «Триптиха про дерево» Ю. Коваліва, що має форму як дерева, так і 

птаха:  

 

 

 

Від простоти й спонтанності існування відбувається перехід до 

усвідомлення ліричним героєм (чи оповідачем) себе як образів макросвіту, 

тому грань між природним і надприродним зникає. Осягнення людиною самої 

себе як об’єкта постійного перетворення можливе шляхом натхнення, 

прозріння, творчості. 

Символічність заголовка вірша «Метемфісис» М. Йогансена 

розкриває закладену в ній абстраговану первинну ідею, що опредмечується в 

різнопланових образах. Грецьке слово «метемфісис» – синонім поняття 

«метемпсихоз», а отже, в ньому виразно проглядає глибинний зміст: власні 

назви, переходячи в загальні, стають джерелами нових імен. 

Філологічний експеримент, здійснений у цій поезії, є ілюстрацією 

потебнянської теорії «внутрішньої форми» слова. Водночас це й інтерпретація 

міфу про виникнення світу з частин тіла першолюдини: А нас, тих, що знали 

зарані пісню, / Заспівають у трави, квіти й коріння… (М. Йогансен). 

У низці образів проглядається архетипна наповненість: псевдонім 

Хвильовий постає епітетом «хвильовий» до слова «вітерець» (один із 

лейтмотивів ранньої творчості цього автора; водночас це й образ першооснови 

повітря); Тичина як прізвище поета переходить у неживий предмет («тичина», 

     ми вибрали дерево 

         не тому що воно 

а тому що воно 

        стало на голову і 

поміж інших дерев 

       краще і міцніше 

      наче вар’ят  

 ногами балансує в небі 

           інші дерева йому здаються перевернутими 

під корою пульсують не соки 

жагучі електророзряди 

пронизують нас наче 

ритмічні ножі 

щоб ми 

о боже- 

воліли 

від осяянь (Ю. Ковалів). 
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«те саме, що тичка» (СУМ: 10 с. 134) для підтримання витких рослин);  

«блакитний еллан» – це перетворений псевдонім і метафора виткої рослини з 

блакитними квітами; «сосюра з лісовими очима» як saussaie – верболіз та 

saussuree – трав'яниста рослина родини складноцвітих, що росте у гірських 

районах. «Сосюра з лісовими очима» доповнює стихії повітря (вітерець 

хвильовий) і землі (перекручений корінь). 

М. Йогансен створює антропоморфний пейзаж і розкриває його в 

дискурсивному плані – через призму літературних імен сучасників. Мотив 

переселення душ – метемфісис – є аргументом на користь «імені імен – 

Літератури»: Ще раз полізуть в історію І наречуть йому химерне ім'я: 

Література. М. Йогансен повертає імена сучасників до первозданного стану, 

у стан об'єктів природи.  

Інколи ідея метаморфози зумовлює й зміну темпоритму словесного 

твору, як-от у «Дифірамбі водоспаду» Д. Загула: О водоспаде, / Танцюристе 

перлистий! / Зі свого стрімкого / Водяного стовбура / На твердому пні / Ти 

вічно цвітеш свій танок /  До сухої землі. / Мільйонами струнних гілок – / 

Міріадами перлів-квіток (Д. Загул). Ці зміни реалізуються у специфічній 

лексиці, поліритмії – чергуванні трискладових метрів.  

Вільновіршовий вимір характеризує не тільки звеличення стихії води, 

а й перетворення ліричного в цю стихію: «Я, твій безсмертний коханець, / 

Люба земле моя – / Розіллюся потопою-зливою / На просторах твоїх / І 

нестримною повіддю /  Людство заллю» (Д. Загул). 

Зміни вербалізуються використанням різних засобів: персоніфікації, 

посилення сугестивного потенціалу через градацію однорідних присудків –  

дієслів на позначення руху, звуку тощо.  

Ці способи актуалізації концепту перетворення повно 

репрезентовано, наприклад, в імпресіоністичних новелах М. Коцюбинського 

«(Море (акварель)», «Intermezzо» та в інших жанрах: Ліс ще дрімає… а з синім 

небом вже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спахне сяйвом, 
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немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом 

торкає вершечки чорного лісу… Стрепенувся врешті ліс і собі заграв… 

Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у 

травиці комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло 

високо – туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами… Аж ось 

ринуло від сходу ясне проміння, мов руки, простяглось до лісу, обняло його, 

засипало самоцвітами, золотими смугами впало на синю від роси траву на 

галяві, де гостро на тлі золотого світла випинається струнка постать сарни 

(М. Коцюбинський, «Хо», с. 153). 

Метаморфоза явищ довкілля також виявляється в описах станів 

афекту, сну, марення, страху, притаманних поетиці неоромантизму: [Анна] 

стрічала лише саму глибоку тишину й густу темряву. Місцями збивалася 

вона в величезні клуби і ставала муром проти неї. На розі під липами коло 

панського дому, потім наздовж попри панський город, усе муром, усе муром, 

а наостанку коло Докіїного города попри старі верби, що ділили сад Докіїн від 

її сусідів. Там вона перемінилася в чорну стіну між густим пруттям і сунулася 

громом на неї (О. Кобилянська).  

Персонаж літературного твору – оповідач, розповідач або ліричний 

герой – у своєму спілкуванні з довкіллям намагається проникнути в світ 

природи, стати його частиною, за законами давньогрецького метемфісису.  

Отже, у художньому дискурсі різні типи перетворень об’єктивуються 

такими засобами, як висхідна чи нисхідна градація (багатоактність змін, 

послідовність, результативність, циклічність), антитеза (зокрема, заперечна 

антитеза як вибір типу зміни чи об’єкта, перетворення на власну 

протилежність), а також паралелізм, персоніфікація та ін. Особливості їхнього 

мовного вираження, а також реалізація ідеї метемпсихозу залежать від 

індивідуально-авторських «світів». 
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Висновки до розділу 2 

 

Лексико-семантичні засоби об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

в українській мові визначаються широким спектром вербальних репрезентацій 

концепту через визначення різних ознак – поняттєвих, мотиваційних, 

образних та аксіологічних – в структурі концепту. 

1. Поняттєві ознаки концепту актуалізовані у вигляді семантичних 

компонентів (сем) лексичних одиниць у словникових тлумаченнях і 

становлять ядро поля. Аналіз одиниць концептосфери ПЕРЕТВОРЕННЯ 

наочно продемонстрував, що найбільш актуальними для неї є поняттєві ознаки 

концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Передусім перетворення розкривається як «1. дія 

і стан за знач. перетворювати, перетворити і перетворюватися, 

перетворитися; 2. як різка або несподівана зміна, що відбувається з ким, чим-

небудь» (СУМ: 6, с. 294), тобто як явище, що характеризується певними 

темпоральними межами (різкість, несподіваність), має щонайменше суб’єкт та 

об’єкт, а також може набувати рефлексивного характеру.  

2. Етимологічний шар концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ виявляють 

етимологічні гнізда *tver-/*tvor-, *vort-/*vert-, *mīn-, *krivъ-/*prav-, *form-. 

Вони визначають такі мотиваційні ознаки цього концепту в українській мові, 

як ‘темпоральність’, ‘динамічність’, ‘циклічність’, ‘спрямованість’, 

‘симетричність/асиметричність’, ‘каузативність’ та ‘форма, вигляд’. 

Мотиваційні ознаки утворюють багатошарову (багаторівневу) структуру, що 

впливає на сприйняття як поверхневих, так і глибинних смислів концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ (набуття символічного статусу, у тому числі оказіонально-

символічного, вторинна концептуалізація, що підсилює їхню роль в 

актуалізації маркованих смислів).  

3. Синтагматичні зв’язки об’єктивують сполучуваність лексеми 

«перетворення» з іншими словами (різної частиномовної належності) і 

визначають характерні ознаки для першого і другого лексико-семантичних 
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варіантів цієї лексеми. Перший із них має більший спектр сполучуваності і 

різноплановість характеристик у порівнянні з другим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. На основі аналізу парадигматичних (синонімічних та антонімічних) 

зв’язків концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ зроблено висновок, що на поняттєвому 

рівні в досліджуваному концепті різними мовними засобами виражаються 

абстрактність/конкретність,  стихійність/цілеспрямованість, процесуальність/ 

результативність, здійснення перетворення об’єктом самостійно чи під 

зовнішнім впливом суб’єкта, інтенсивність процесу з відтінком 

результативності, повторюваність/неповторюваваність, темпоральність 

перетворення. Антонімічні відшошення, що об’єктивують феномен 

перетворення, виражають градуальну якісну протилежність і протилежність 

скоординованих понять, протилежну спрямованість дії/ознаки, 

комплементарну протилежність.  

Експлікація парадигматичних і синтагматичні зв’язків становить 

навколоядрову зону аналізованого концепту.  

5. Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ передають 

позитивне чи негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в 

цілому або до його поняттєвих ознак-характеристик. Концептуальні ознаки з 

позитивною оцінкою здебільшого реалізуються контекстуально. До них, 

зокрема, варто віднести ознаку ‘позитивні емоції’ та ‘рушійна сила прогресу’. 

Аксіологічні реалізації визначають периферію поля концепту. 

6. Образні ресурси концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ передають 

концептуальні метафори, які розподілено на декілька груп за сукупністю 

ознак: вітально-мортальні, антропоморфні, соціальні, емоційні, ментальні, 

зооморфні, вегетативні, хтонічні (стихійні), артефактні, локальні, темпоральні 

ознаки. За релевантими ознаками нами виявлено вісім метафоричних моделей: 

вітально-мортальна, антропоморфна, артефактуально-атрибутивна, 

зооморфна, вегетативна, колоративна, просторово-темпоральна, а також 
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модель, об’єктом чи суб’єктом якої є першоелементи буття.  Образні реалізації 

належать до периферії поля концепту. 

7. Стилістична палітра вираження різних типів перетворень у 

художньому тексті передається за допомогою градації, антитези, 

персоніфікації, паралелізму. Метемпсихоз як вияв архетипних уявлень про 

переселення душ, про постійну динамічність «переодушевленого» природного 

світу залежить від індивідуально-авторської призми художнього письма. 

Результати розділу дисертації відображені в публікаціях [109; 110]. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАНСФОРМАТИВНИЙ ФРЕЙМ ЯК МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ 

СЕМАНТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

3.1. Трансформативний фрейм: особливості моделювання 

 

У першому розділі вже висвітлювалися основні засади дослідження 

фреймової семантики. У цьому підрозділі вважаємо за доцільне 

схарактеризувати специфіку трансформативного фрейму як ефективного 

способу представлення і розкриття особливостей семантики перетворення. 

У широкому розумінні фрейм – «це структура даних, збережених у 

пам’яті людини для представлення стереотипних ситуацій, яка конкретизує, 

зокрема, що є для цієї культури характерним і типовим» [218, с. 92], тоді як 

вузьке розуміння фрейму зводиться до «базових елементів, які носій мови в 

стані ідентифікувати у межах ситуації» [218, с. 92]. У нашому розумінні фрейм 

є цілісною структурою, що виявляє інформацію та  моделюється через базові 

елементи і відношення між ними для представлення стереотипних ситуацій.  

Окремі аспекти семантики перетворення на мовно-мовленнєвому 

матеріалі розглядалися як: 

– модель чарівного перетворення на матеріалі фольклорного 

тексту [140], парадигматику цієї моделі визначають суб’єкт, об’єкт, агент, дія 

та модус перетворення, зокрема: «суб’єкт перетворення – та вихідна іпостась, 

яка зазнає власне перетворення, перетворюється в іншу іпостась; дія-

перетворення – процес переходу вихідної іпостасі в нову іпостась; об’єкт 

перетворення – предмет, який з’явився в результаті  перетворення, нова 

іпостась; модус перетворення – спосіб, за допомогою якого здійснюється 

перетворення; агент перетворення – особа, яка здійснює перетворення 

вихідної іпостасі в нову іпостась» [140, с. 6]. 
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– метаморфоза в художньо-образних картинах світу як тип 

міфопоетичних значень і троп за логіко-лінгвістичною віссю 

псевдототожності [95]; встановлено, що «центральну зону художньо-

мовленнєвого втілення ідеї перетворення» (тобто таку, що є найбільш звичною 

для свідомості мовного колективу) формують предикати перетворення як сталі 

мовні формули, в яких закодовано лінгвокультурний досвід етносу [95, c. 10].  

– семантичні відмінки предикатів перетворення, що характеризують 

процес, у результаті якого предмет (суб’єкт чи об’єкт) перестає бути тотожним 

самим собі: «агентив, природний каузатор, патієнтив, інструментатив, 

фактитив, анте-фактитив» [179]. 

Моделювання трансформативного фрейму в українській мові 

передбачає розкриття ситуації за ознакою перетворення.  

Основу трансформативного фрейму становить предикат 

перетворення, семантика якого разом із валентно зумовленими компонентами 

визначає та характеризує описувану модель. Специфіка цих предикатів 

полягає в позначенні процесу перетворення, у результаті якого істота чи 

предмет (суб’єкт чи об’єкт) є нетотожним самому собі. Семантика предиката 

є центральною, але тісно залежить від властивостей актантів, які разом 

визначають ситуацію перетворення. 

Обов’язковими актантами трансформативного фрейму вважаємо 

агенса і пацієнса перетворення, оскільки вони визначають суб’єкт і об’єкт 

зміни. У роботі ми не розглядаємо окремо модус перетворення, а також не 

розрізняємо агент і суб’єкт, як це встановив М. О. Кравченко для моделі 

чарівного перетворення. 

У межах цього фрейму актантна диспозиція уточнює семантику 

предиката і розкривається у двох субфреймах: об’єктно-трансформативному і 

суб’єктно-трансформативному. Основним диференціатором цих субфреймів є 

ознака активної чи пасивної дії суб’єкта. Детально ці субфрейми описані в 

параграфі 3.2. 



126 

 

У трансформативному фреймі цілісність уявлень про ситуацію і типи 

перетворень встановлюється за сукупністю ознак, серед яких, зокрема: власне 

перетворення чи зміна; реальні та ірреальні, уявні перетворення,  соціальні, 

ментальні, емоційні перетворення; за ознаками збільшення чи зменшення, 

набуття нових характеристик чи їх часткової (повної) втрати, за 

комунікативною (фокус уваги, оцінність) зумовленістю.  

Зокрема, за реальністю/ірреальністю визначається моделювання 

ситуації, яка відбувається в реальному світі чи в «уявних світах» або є 

переходом між «світами». Казкові, магічні перетворення визначаються за 

низкою ознак: постійні/тимчасові, одноактні/багатоступеневі та ін. У чарівних 

перетвореннях оприявнюється етномовна специфіка (передусім відбито давні 

уявлення українців про властивості та характеристики суб’єктів й об’єктів 

перевтілення). 

Отже, трансформативний фрейм концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові є спробою представлення ситуації перетворення за 

допомогою моделювання її структури, що складається з базових елементів: 

предикатів перетворення та його актантів – агенса і пацієнса. 

 

 

3.2. Специфіка розкриття семантики перетворення в об’єктно-

трансформативному і суб’єктно-трансформативному субфреймах 

 

У процесі моделювання трансформативного фрейму враховуються 

особливості розкриття семантики перетворення, що представлено в 

субфреймах:  

І. Об’єктно-трансформативний субфрейм об’єктивується у мові як 

поліпропозитивна модель S – (V) – O = (R), за якою ситуація перетворення 

постає як дії суб’єкта, що спричинюють зміну об’єкта.  
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Такий субфрейм структурують речення, які є поліпропозитивними: У 

монастирі Спаса зберігалася чаша з білого каменю, в якій буцімто Ісус 

перетворив воду на вино (П. Загребельний), – ‘Ісус перетворив воду’ і ‘Вода 

перетворилася на вино’; І відьма, дмухнувши на стіл, перетворила його на 

свиню (Ю. Винничук) – ‘Відьма перетворила (дмухнула на) стіл’ і ‘Стіл 

перетворився на свиню’; Тоді чаклун силою своїх чар перетворив людей на 

тварин (О. Бердник) – ‘Чаклун перетворив людей’ і ‘Люди перетворилися на 

тварин’. 

ІІ. Суб’єктно-трансформативний субфрейм об’єктивується у мові 

як монопропозитивна модель S1 – V – S2 = (R), за якою ситуація перетворення 

постає як зміна суб’єкта, набуття ним нової якості, значення предиката 

складається із сем ‘перетворення’ і ‘нова якість’. Суб’єктно-трансформативні 

речення, які об’єктивують цей субфрейм, є  монопропозитивними. 

Матеріал дослідження наочно демонструє, що в таких реченнях 

предикати перетворення, залишаючись повнозначними, у функціональному 

плані потребують конкретизації: Крізь розстебнуте біле пальтечко 

виривалося назовні яскраве плаття, яке враз перетворило Таю на 

жінку (П. Загребельний); І сам собі я говорив: збагни, Що смерть іде по 

стежці потаємній, Щоб мозок твій перетворити в кремній, А кість - у 

пневматичність бузини (Д. Павличко); Ярослав із дружиною ходив на чудь і 

на мерю, відтісняв їх з ліпших земель, роздавав угіддя своїм поближчим 

людям; до нього стікалися вої, Мужі знатні й просто голота, в нього мали 

притулок усі невдоволені, він вивищувався над ними і ставав небезпечним, 

може, й для самого великого князя (П. Загребельний). 

Обов’язковою частиною предиката стає компонент (іменник) на 

позначення об’єкта, в який перетворюється істота/предмет, що перебуває у 

функції суб’єкта речення. У суб’єктно-трансформативних реченнях суб’єкт 

зазнає істотних змін; перетворення на інший предмет є тією предикативною 

ознакою, яка приписується суб’єктові мовцем. 
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Якщо загалом у трансформативних реченнях/висловленнях предикат 

перетворення має каузативне значення й у мовному вираженні є простим 

дієслівним присудком, то в суб’єктно-трансформативному реченні мовним 

вираженням іншої ситуації, ситуації зміни самого суб’єкта, є форма зв’язково-

субстантивного присудка, у якій дієслово перетворитися та синонімічні йому 

слова здобувають почасти чи повністю характеру дієслова-зв’язки, а сама 

зміна суті об’єкта позначається в основній частині такого присудка формою 

іменника: Все поле перетворилося в суцільний киплячий казан (Іван 

Багряний); Обличчя перетворилося на спотворену вовчу пащу, огидну від 

поєднання зі спотвореними людськими рисами (Д. Білий); Невдовзі цілий парк 

перетворився на жовтий казковий рай (Б. Бойчук); Найвидатніші чоловіки 

не просто вчаться ціле життя (вчитися ‒ усвідомлювати те, що 

відбувається), а й дуже скоро стають чиїмись вчителями, наполягаючи на 

усвідомленні прожитого (Т. Прохасько). 

Концепт ПЕРЕВОРЕННЯ у суб’єктно-трансформативному фреймі 

об’єктивується семантично неоднорідними реченнями, серед загальних 

значень яких розрізнюємо: 

1) власне перетворення – реальне (реальна зміна сутності предмета) 

чи міфологічне (магічна зміна сутності або зовнішнього вигляду предмета); 

2) перетворення, представлене як зміна;  

3) перетворення, представлене як перенесення фокусу уваги;  

4) оцінка, представлена як перетворення.  

1. Значення власне перетворення – таке значення суб’єктно-

трансформативного речення, яке відбиває реальну або чарівну, магічну зміну 

сутності конкретного предмета/речовини. Значення власне перетворення 

виявляється в трансформативних реченнях/висловленнях у двох різновидах: 

реально здійснена зміна та магічна зміна. Так, в об’єктивній дійсності багато 

об’єктів мають властивість змінювати свою сутність, переходити в іншу якість 

чи стан ‒ перетворюватися на що-небудь: вода має здатність перетворюватися 
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на лід, пару й навпаки; спалені предмети стають попелом; вуглець під великим 

тиском перетворюється на алмаз, а останній під час ювелірної обробки стає 

діамантом тощо. Такі об’єкти дійсності представлені в мові як речовинні й 

конкретні іменники.  

‘Власне перетворенням’ називаємо таке значення суб’єктно-

трансформативного речення, яке відбиває реальну або чарівну, магічну зміну 

сутності конкретного предмета/речовини. В об’єктивації цього значення 

беруть участь відповідні лексико-граматичні групи іменників: Тепер зелена 

фортеця перетворювалася на могилу (Д. Білий); Даймонситова “губка” після 

кількаразового нагрівання втрачала свою шпаристу структуру, 

перетворюючись на моноліт (М. Дашкієв); Вся річка вже перетворилася на 

лементуючий суцільний чорторий (О. Гончар); Вибирав улоговини, де вчора 

текли струмки води, а потім за ніч замерзли (перетворилися на лід – Г.З.), й 

ішов по льоду, доки той лід не провалювався (Іван Багряний); Смiються ручаї. 

I неспокiйно бродять в пiдвалах соки, щоби стать вином (І. Жиленко). 

Магічне, чарівне, казкове перетворення як різновид значення власне 

перетворення виділяється своєю специфікою, що зумовлена особливостями 

використання цього виду суб’єктно-трансформативних речень у відповідних 

текстах (фольклорні тексти, фантастичні твори, художнє зображення 

сновидінь, мріянь і под.) і детально розглянута у попередньому розділі: Коли 

янголи беруть слова в людей, вони перетворюються на 

демонiв (Л. Денисенко); Вогник вдарився об землю і перетворився на 

чоловіка (Ю. Винничук); Тієї ж миті потвора перетворилася на Зелену панну, 

котра, заливаючись слізьми, почала провалюватися в землю, наче в 

трясовину (Ю. Винничук); Перекинувся Лицар в черевики, а Побратим взяв 

їх і поніс до палацу (С. Васильченко); Придумав я таке: я зроблюся 

черевиками, а ти понеси їх продавати до красуні Акулян (С. Васильченко); Я 

перетворився на вовка, я пантрував, і за мною пантрували, влаштовували на 

мене засідки, я втік за п’ятдесят верст до тітки у село Синій Колодязь, щоб 
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пересидіти там якийсь час і таки помститися Пивові, але на Синій Колодязь 

напали татари й полонили всіх сільчан, а з ними й мене (Ю. Мушкетик). 

Співвідношення семантичного обсягу понять, виражених 

речовинними й конкретними іменниками у функції суб’єкта й предиката 

речення/висловлення зі значенням власне перетворення, не має обмежень 

граматичного характеру. Позамовні ж обмеження, очевидно, існують. Магічне 

перетворення обмежується тільки фантазією автора й художніми завданнями, 

які він ставить перед собою. 

Реальне перетворення обмежується здоровим глуздом (теж позамовне 

обмеження), але навіть це обмеження знімається, якщо йдеться про знищення, 

зникнення предмета: Тепер же все тут ось обернулося в брухт (Іван 

Багряний); Якщо боги хочуть звичайної баранини, а янголи тягають для них 

ягнят під ніж Масєки-Авраама; якщо вогненний меч янгола був лише для того, 

щоб лякати й приводити в покору слабе, безневинне ягня, а при серйознішій 

пробі так легко зломився; якщо всі сподівання й уболівання, віра й надія, 

скроплені кривавими сльозами й тисячами пудів воску, були марні, щоб 

обернутися отак у пил і порох (Іван Багряний); Тривало так доти, доки замок 

не перетворився на безнадійну руїну (Ю. Винничук); Всюди порохнява і 

павутиння в руїні, якою обернувся недавній храм, ‒ а був чистий, мов зірка 

(Василь Барка); Тільки один-єдиний раз ти покрасуєшся на плечах дівчини, а 

завтра вона спалить тебе, як спалює все, що було досі, і ти обернешся на 

сірий, безрадісний попіл (М. Дашкієв). 

На порох чи попіл, у тлін і брухт може перетворитися будь-який 

конкретний предмет або речовина, більше – прахом може ставати й абстрактне 

поняття, пор.: Ця дивна смерть зоветься воскресінням, лиш хай життя 

обернеться на прах (В. Стус). 

Співвідношення семантичних обсягів понять, що виступають у 

функціях суб’єкта й предиката суб’єктно-трансформативного речення зі 

значенням перетворення, є суттєвим у тих випадках, коли предмет руйнується, 
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але не повністю знищується, або піддається змінам з метою подальшого 

використання: А сама рушниця розлетілася в дрізки (С. Васильченко); Хай у 

руду обернеться п’ятак (В. Коломієць). Для пор.: По його тугій, смаглявій 

щоці ковзнув сонячний зайчик й розбився бризками на мідній застібці кунтуша 

(Ю. Мушкетик).  

2. Зміна – це один із різновидів перетворення (термін зміна 

використовується тут у вузькому сенсі; логічно, зазвичай, зміна ширше, ніж 

перетворення), який можна називати метафоричним перетворенням. Об’єкт 

дійсності зберігає свою сутність, не стає іншим об’єктом, але втрачає певні 

власні якості або набуває нових, непритаманних йому властивостей. Значення 

зміни виявляється в суб’єктно-трансформативних реченнях за умов комбінації 

в предикативному ядрі як конкретно-предметних, так і абстрактних іменників: 

І треба ж було Сивооку в своєму незборимому прагненні до волі потрапити 

до цієї згорьованої землі, яка в скорому часі мала перетворитися на суцільну 

велику неволю, може, найбільшу в тодішньому світі (П. Загребельний); 

Завивання ставало все більш гучним, поки не перетворилося в оскаженіле 

ревіння (Д. Білий). 

Семантика характеризації виявляється в значенні зміни більш чітко, 

ніж у значенні власне перетворення. У цьому разі дієслово-зв’язка 

перетворитися (перетворюватися) практично втрачає своє речовинне 

значення й зближається зі зв’язкою стати, що виражає значення зміни. У 

наведених прикладах земля та завивання зберегли свою сутність, але 

змінилися, набули іншої якості, що дозволило охарактеризувати їх відповідно 

як неволю та ревіння. Більш яскраво виражене значення характеризації, а також 

способи мовної об’єктивації суб’єкта й предиката речення/висловлення 

дозволяють розмежовувати суб’єктно-трансформативні речення зі значенням 

власне перетворення й суб’єктно-трансформативні речення зі значенням 

зміни, порівн.: І після цього ставки поросли очеретом, перетворилися на 
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болота (Люко Дашвар); Старик перетворювався на зовсім іншого, не 

схожого ні на кого чоловіка середніх літ (М. Дашкієв).  

3. Окремий різновид значення перетворення в суб’єктно-

трансформативних реченнях-висловленнях представляє значення 

перенесення фокусу уваги з одних ознак предмета на інші. Як і у випадку з 

метафоричним перетворенням (зміною), сутність об’єкта дійсності в цій 

ситуації залишається без змін, але фокус уваги переноситься на актуалізовані 

мовцем ознаки: «Коли фокус уваги переміщується з одного компонента 

тлумачення на інший, у слова може виникнути нове значення, яке відносить 

його до іншого тематичного класу» [213, с. 99]. Значення зміни й значення 

перенесення фокусу уваги подібні й часто перетинаються в суб’єктно-

трансформативному реченні. Відмінності між ними полягають у тому, що 

ознаки предмета при переміщенні фокусу уваги не змінюються, залишаються 

такими ж, але актуалізуються тільки певні з них, такі, що виносяться мовцем 

у позицію інформативного центру висловлення: І так нестерпно 

прожекторна освітлює пітьму, неначе тьмавий зал перетворився на сніп 

вогню пекельного (В. Стус); Яким чином крик і плач журавлиний перетворився 

на ревище тигрів і скрегіт мастодонтів! (Іван Багряний); Після цих пригод 

Кожух перебрався до Подебрад та перетворився в старанного студента 

Сільськогосподарської Академії під керівництвом свого земляка професора 

Щербини (Д. Білий); Перше, що вона зробила, ставши імператрицею по 

смерті Константина, якого, здається, отруїла, ‒ це прогнала стару царицю 

Єлену і п’ять зовиць, чудово освічених царівен (П. Загребельний); Справжнім 

палацом може обернутися для людини оцей тісний фронтовий окоп 

(О. Гончар); Нерідко бачать кураївці старого вчителя на виїзді з села, довго 

може вистоювати отак край дороги, терпеливо очікуючи того, хто в нього 

один, хто мав би стати йому розрадою, опорою в старості, а натомість 

став мукою, вічним терзанням, жде батько, а він, може, й зараз десь 
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бешкетує в чайній, бо ж коли розійдеться, тоді вже не думає про власну 

гідність, про те, що безчестить своє й батькове ім’я (О. Гончар). 

За необхідності акцентування на самій сутності предмета для передачі 

значення перенесення фокусу уваги можуть бути використані суб’єктно-

трансформативні висловлення тавтологічного характеру (іноді з негацією): 

Захоплюючися красою Гільди, я ставав собою й відчував, що речі ставали на 

свої місця (Б. Бойчук); Глянеш туди, очам своїм віри не доймаєш ‒ той туман 

уже не туман: все поле, скільки його очами зведеш, забито чередами сивих 

кабанів (С. Васильченко); Професор посміхаючись дивився на Колю, від чого 

тій навіть гірський мед зробився гірким медом (Ю. Андрухович); Майже небо 

стало небом, бо сонце вже заходило (Іван Багряний). 

Метафоричності набуває висловлення, якщо фокус уваги 

переноситься не на ознаки ситуації, названої іменником у функції суб’єкта, а 

на результат цієї ситуації: Вирвавшись кількома вулканами зі склепінь, разом 

із вогнем, борошно шугонуло в простір і велетенськими хмарами затьмарило 

сонце, зависло в повітрі і так, нависаючи, довго стояло над містом, а потім 

почало спадати помалу рідким дрібним туманом (Іван Багряний); Обернуся я 

в краплю прозорим світанком І забудеш про мрію свою (Михайль Семенко); 

Така видозміна може обернутися небезпекою для живої матерії: ми 

знешкодили хвилю набагато пізніше, ніж на ранчо Доута (О. Зима); Все поле 

перетворилося в суцільний киплячий казан (Іван Багряний); Рая сиділа в кутку 

на поламаному, вкритому пилюкою телевізорі, що давно перетворився на 

стілець і для цього навіть був укритий старою рядниною: другий рік чекав 

ремонту (Люко Дашвар). Функціонально фокус уваги був перенесений саме 

на ці результативні властивості суб’єкта перетворення. 

Суб’єктно-трансформативні речення зі значенням перетворення як 

перенесення фокусу уваги синкретичні, оскільки їхня семантика може 

поєднувати й значення ототожнення, і значення характеризації, й оцінне 

значення.  
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4. Оцінне значення становить невід’ємний компонент семантики 

суб’єктно-трансформативних речень, однак деякі їхні різновиди мають 

значення оцінки, оформленої як перетворення, що визначає домінанту цього 

типу речень: Якщо такi приємнi розмови припали на день, можу собi уявити, 

на яке страхiття перетвориться моє вечiрнє побачення (Л. Денисенко); 

Невже «цариця краси» перетворилася на оцю носату відьму? (М. Дашкієв); 

І, може, саме тому неприязнь до нього перетворилась тепер майже на 

ненависть (М. Дашкієв); Машини скорилися волі талановитих людей, 

перетворилися з ворогів на друзів (М. Дашкієв); Такі, як вони, навчилися вже 

знищувати розум, але ніхто не додумався перетворювати дурнів на таланти, 

хоча і в бевзя, і в талановитого голова іноді важить однаково (О. Зима). 

У суб’єктно-трансформативних реченнях зі значенням оцінки, 

представленої як перетворення, дієслова-зв’язки перетворитися, обертатися 

й под. позбавлені значення зміни, перетворення, вони максимально 

наближаються до граматикалізованих зв’язок бути, виявитися тощо: 

Одержані цілком випадково, при розробці нового методу вирощування 

напівпровідникових кристалів, вони були детально досліджені та й забуті, бо 

всі спроби приєднати дроти до мікроскопічно малих елементів оберталися 

невдачею (М. Дашкієв) – ‘були невдалими’; Підозра обертається нещадною 

певністю (М. Соколян) ‒ ‘стала упевненістю’; Здавалось, що варто тільки 

струсити пил ‒ і пишне панство розпливеться, перетворившись на 

страхітливих пекельних створінь (Д. Білий) ‒ ‘виявиться страхітливим 

створінням’. 

Оцінне значення може бути задане в семантичній структурі іменника, 

що виконує функцію частини предиката: Але чому ж Гаррі, завжди такий 

витриманий і спокійний, перетворився на істеричку? (М. Дашкієв); З 

ягнятка, з “ісусика”, отой Володя перетворився на злобне тхореня 

(М. Дашкієв); Скільки-то валечних мужів, сміливих воїнів на його очах 

перетворилися у обережних обивателів... (Ю. Мушкетик); Життя 
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перетворилося на дурний кросворд: напишеш слово по горизонталі, 

вертикаль утратиш (Люко Дашвар). 

 Наявність у структурі предиката іменника з оцінним значенням є 

чинником, що дозволяє розрізняти різновиди суб’єктно-трансформативних 

речень зі значенням зміни або перенесення фокусу уваги й суб’єктно-

трансформативних речень зі значенням оцінки. Оцінне значення домінує у 

відповідних суб’єктно-трансформативних реченнях: Тут ніхто вже не 

пам’ятає про нього, ‒ писав Карл-Йозеф, його правнук, у своїх листах, ‒ і будь-

які мої намагання більше про нього дізнатися обертаються 

невдачами (Ю. Андрухович). 

Поєднання значень зміни/перенесення фокусу уваги та значення 

оцінки спостерігається в тих випадках, коли оцінка має конотативний 

характер, пов’язаний зі стійкими уявленнями про певні ситуації або про 

значення виразів, використаних у функції предиката: ...і все його життя 

перетворилося на суцільні Понеділки (П. Загребельний) ‒ ‘життя змінилося, 

стало важким; конотація пов’язується з виразом «понеділок ‒ день важкий». 

Розглянуті різновиди значень суб’єктно-трансформативних речень 

пов’язані між собою, взаємно перетинаються й утворюють певну систему. Для 

вираження різних відтінків значення перетворення в суб’єктно-

трансформативних реченнях використовуються дієслова-зв’язки, значення 

яких не суперечить загальному значенню речення/висловлення. Найбільш 

продуктивними серед них є такі: перетворюватися, перетворитися, ставати, 

стати, робитися, зробитися, обертатися, обернутися, перекидатися, 

перекинутися, переходити, перейти й ін.  

Центральне місце в системі дієслів-зв’язок, що виражають значення 

перетворення, належить перетворюватися/перетворитися. Значення цієї 

зв’язки визначає в типових випадках сприйняття певної ситуації, мовно 

об’єктивованої у формі суб’єктно-трансформативного речення як ситуації 

перетворення. Ця дієслівна зв’язка передає всі різновиди семантики 
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перетворення, що свідчить про її основну роль у системі засобів вираження 

значення перетворення в суб’єктно-трансформативному реченні. За 

допомогою зв’язки перетворюватися можуть бути виражені всі основні 

різновиди значення перетворення: «власне перетворення», «зміна», 

«перенесення фокусу уваги» й «оцінка»: Позбутися машини — значить 

остаточно перетворитися в бездомних кочовиків (П. Загребельний); Тебе 

послухати, то села повинні на резервації перетворитися (Люко Дашвар); У 

тебе щось iз горлом, чи ти вирішив перетворитися на стовпа саме 

зараз? (Л. Денисенко); Людина повинна жити як людина, а не 

перетворюватися на жертву! (П. Загребельний); Так, я з самого дитинства 

хотів бути чарівником, але хіба це привід перетворюватися на 

наволоч? (Л. Денисенко); Віталик мирно сопів, не збираючись 

перетворюватися на вампіра (Л. Копань); Мажорний комсюк непомітно 

перетворювався у захоплену власними скоромовками й домислами 

старосвітську даму-пліткарку (Ю. Андрухович). 

Найбільш граматикалізованою з наведених вище прикладів є 

дієслово-зв’язка ставати, що використовується в суб’єктно-

трансформативних реченнях для вираження різноманітних значень. Цьому 

сприяє як її власне значення (ставати чим-небудь ‘набувати нових якостей’, 

‘змінюватися’, ‘перетворюватися’), так і те, що саме ця зв’язка вносить у 

речення/висловлення відтінок динамічності: Ви ж знаєте, як легко тепер 

стають і докторами, і професорами (П. Загребельний); Голос ставав 

верескливий і різкий, мов у жирного барана (П. Загребельний); Найперша Анна 

з’явилася у Ялівці вже тоді, коли місто ставало модним 

курортом (Т. Прохасько); Воскресіння нашого Духу, а з ним і остаточне 

визволення стають реальністю (Ю. Андрухович). 

Цікаве тавтологічне суб’єктно-трансформативне речення зі зв’язкою 

стати, в якому значення перетворення об’єкта на самого себе виникає, як 

видно з контексту, у зв’язку із втратою об’єктами своєї сутності: Нащо 
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передрік ці болі самозречення в хвилину, коли я вже самим собою 

став? (В. Стус). Повернення об’єктові власної сутності репрезентоване у 

висловленні як зміна.  

Дієслово-зв’язка ставати використовується в суб’єктно-

трансформативних реченнях переважно для об’єктивації значень зміни, 

перенесення фокусу уваги, оцінки, рідко ‒ для вираження значення власне 

перетворення як такого. 

Велика кількість прикладів свідчить про активне використання в 

суб’єктно-трансформативних реченнях зв’язки обертатися, яка 

використовується переважно у формі доконаного виду ‒ обернутися, 

обернути. Використання форм доконаного виду підкреслює важливість 

результату в ситуації перетворення: Ягнятко тихе, тонкий глоду лід, губів 

шерхавий мед, ртутинки винограду, ‒ обернуться на тіла товщ густу і 

вигнання в хвилину після раю (Г. Біла); Коли я обернувся на оте розгублене «о», 

Сергійко вже стояв на ногах, а не на колінах, і дивився на воду так, наче 

вперше її побачив (А. Дімаров); Я знаю багатьох, які після поразки з вовків 

обернулися на побитих псів, що, підібгавши хвоста, чимдуж тікають у 

кущі (Ю. Дольд-Михайлик). 

Певною специфікою відзначена сполучуваність зв’язки обернутися. 

Трансгресив (об’єкт, на який перетворюється що-небудь) при цій зв’язці може 

мати форму знахідного відмінка із прийменниками на, у / в, як і при зв’язці 

перетворюватися, або форму орудного відмінка, як при зв’язці ставати, пор.:  

Так вичерпав себе твій з ним роман ‒ він обернувся акробатом чорним і 

поволік, мов шлейф, отой туман (Ю. Андрухович); Бо є ще час знайти такі 

слова, Од котрих дріж стене камінну кладку, І з грюком мур розійдеться, і 

дим, Чи ‒ золотавий слуп, ‒ сяйне в навстіжний вилом, І я ступлю в його 

конічний зріз ‒ І камінь, що летить, Обернеться на птаха (О. Забужко); Та 

обернувся в чорноземну масу... (Д. Павличко). 
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Дієслово-зв’язка обертатися використовується найчастіше для 

вираження значень власне перетворення і перенесення фокусу уваги: ...і 

обернулися руки ласкаві на темне гілля (В. Климентовська); Крик совісті 

обернеться в струпи, Що показатись людям буде сором (Д. Павличко). 

Дієслівна зв’язка робити(ся) менш уживана в суб’єктно-

трансформативних реченнях, оскільки має відтінок застарілості та переважно 

розмовно-побутове використання. Можливо, збереження зв’язкою семантики 

‘роблення’ перешкоджає широкому її використанню в тих різновидах 

суб’єктно-трансформативних речень, в яких процесуальність відсутня, а з 

іншого боку ‒ сприяє функціонуванню зв’язки робитися в суб’єктно-

трансформативних реченнях зі значенням динамічності: Може, вона 

перекидалася тої ночі з людини у відьму, а потому назад у жінку, а її хто 

застав при тому, а то, боронь Боже, комусь видіти, як з відьми людина 

робиться (М. Матіос); Через теє робилася Уляна Несторка з годами 

мовчазна, як земля (В. Дрозд); Вилiтали в непам’ять за вiтpом слова, у 

колодязях мови pобилось дipяво, та свiтила, мов люстpа, стаpа голова, i 

шумiв амаpилiс ‒ кiмнатний диявол (Ю. Андрухович). 

Дієслово-зв'язка робитися функціонує в суб’єктно-

трансформативних реченнях переважно у формі доконаного виду, що 

відповідає семантиці перетворення, яке розуміється як перехід в іншу якість, 

зміну сутності або зовнішнього вигляду предмета. Ця зв’язка 

використовується зазвичай для вираження значення зміни: Цілу ніч тепер 

стрімголов чвалуватиму, доки Голова тобі зробиться каменем, подушка ‒ 

дерном, Стугоніючи стукотом (О. Забужко); Був настрій ‒ тихий i сердечний, 

а книги ‒ мудрi i яснi. I самота аж золотою зробилась од осінніх днів 

(І. Жиленко); Він зайняв місце біля хлопців і зробився їхнім джурою (Іван 

Багряний); Дак у дівчини нашої, яку я на руках тримала, після того не 

лишилося жодної волосини на голові, як тарілка голова зробилася (В. Дрозд). 
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Близька за своєю семантикою до загального значення аналізованих 

вище висловлень дієслівна зв’язка перейти. Відтінок процесуальності 

підкреслює динамічність предикативної ознаки в суб’єктно-

трансформативних конструкціях: ...запитала Фанні якось на початку червня, 

в одну з тих ночей, що переходять у світанок, так і не 

почавшись (Ю. Андрухович); А мелодія то здіймалась над уранішніми 

хвилями, то стихала, потім переходила в трагічне тужіння й знову вривалась 

(І. Білик); Крім того, вдячність ця такого сорта, що моментально 

переходить в ненависть, як її образить (В. Винниченко); І тільки він один 

бачить, як пан президент увесь із голови до ніг починає труситись од 

стриманого, скаженого сміху, як сміх цей що далі, то дужче розгорається, як 

виривається вогниками і, нарешті, переходить у бурхливе, веселе полум’я 

реготу (В. Винниченко). 

Дієслова-зв’язки ставати, робитися, переходити в суб’єктно-

трансформативних реченнях завжди припускають неоднозначність 

тлумачення змісту висловлення. Будучи мовним засобом об’єктивації ідеї 

зміни, ці зв’язки можуть використовуватися для об’єктивації концепту 

перетворення як одного з видів зміни, але вони є периферійними серед зв’язок, 

що виражають значення перетворення.  

Необхідно відзначити специфічне значення, яке виражається в 

суб’єктно-трансформативних реченнях за допомогою дієслівної зв’язки 

перестати бути (кимось, чимось). Поєднання фазової зв’язки перестати зі 

значенням припинення дії з абсолютною зв’язкою бути, що не виявляє 

власного лексичного значення в такій конструкції, дозволяє підкреслити 

динамічність предикативної ознаки, приписуваної суб’єктові: Просто я 

перестала бути незґрабною (Ю. Андрухович); Темрява, що досі весь час 

видавалась суцільною, тут перестала бути такою, ставши плямистою й 

хвилястою, ‒ місцями темнішою, місцями світлішою, то нерухомою, то 
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рухливою (Іван Багряний); Смерть нікого вже не дивує, вона перестала бути 

загадкою, таїнством (О. Гончар). 

У суб’єктно-трансформативних реченнях дієслово-зв’язка перестати 

бути не позначає припинення буття, існування об’єкта дійсності. Будучи 

частиною присудка, в якому субстантив концентрує загальну семантику 

предиката, зв’язка вказує на припинення володіння якою-небудь властивістю, 

якістю: Бог, переставши робити добро й бути всеблагим, перестає бути 

богом (В. Винниченко), ‒ мова йде про втрату певної властивості, у цьому 

випадку ‘доброчинності’ й ‘всеблагості’ як ознак ‘божественності’. 

Використання в аналізованій конструкції негативної частки не 

приводить до несподіваного результату: Барвиста галерея, всі в суміш без 

расового розмежування ‒ людський геній не знає раси, ‒ ті, що належали 

всьому світові і що світ належав їм, ті, що мають великі імена, й ті, яких не 

дуже пестила слава, але від того їхня душа не перестала бути 

божественною (Іван Багряний); Тим, що ви її вб’єте, ви не перестанете бути 

батьком цеї дитини, ‒ стомлено, тьмяним голосом каже 

Шапочка (В. Винниченко).  

Заперечення знімає заперечення, і загальний зміст висловлення 

перетворюється в базовий для всіх суб’єктно-трансформативних речень ‒ 

виникає значення ототожнення ‒ ‘душа залишається божественною’, ‘батько 

залишається батьком’. У конструкції з подвійним запереченням значення 

ототожнення ускладнюється, речення стає поліпропозитивним: ‘щось 

відбулося, але це не перешкодило; стан речей збережено’. Це дає підстави 

припустити, що значення перетворення й значення ототожнення перебувають 

між собою в антонімічних відношеннях. Дійсно, у типовому випадку значення 

ототожнення відбиває ситуацію тотожності предмета самому собі в різних 

виявах, а значення перетворення ‒ зміну сутності предмета, перехід в іншу 

якість, набуття нової властивості або її втрату.  



141 

 

Перетворення як зміна, як рух об’єкта від однієї іпостасі до іншої 

займає певний проміжок часу (який короткий він не був би у чарівних, 

казкових перетвореннях), отже, характерні для процесуальності вказівки на 

місце, час та інші умови перебігу виявляються й у суб’єктно-

трансформативних реченнях, що підкреслює їхню динамічність, 

непритаманну основним різновидам речень зі значенням перетворення: Я 

знаю, чого я боюся: я боюсь, що це тимчасово, що зайде сонце, погаснуть 

пташині голоси, настане ніч, а отже, наляже безсоння, і така чиста, 

струнка і врівноважена моя свідомість знову перетвориться на безрадісний, 

брудний, швидкоплинний хаос; я боюся втрачати побудоване з таким трудом, 

щодня будувати одне і те ж саме на руїнах учорашнього того 

самого (К. Москалець). 

У взаємодії «статичної» форми суб’єктно-трансформативних речень і 

«динамічного» значення перетворення народжуються нові когнітивні смисли, 

відкриваються нові можливості для передачі більш об’ємної інформації, для 

створення художнього образу тощо. 

Отже, особливості семантики перетворення розкриваються в 

об’єктно-трансформативному і суб’єктно-трансформативному субфреймах, 

які структуруються відповідними синтаксичними конструкціями. Суб’єктно-

трансформативний субфрейм ширше репрезентує семантику перетворення як: 

1) власне перетворення; 2) зміну; 3) перенесення фокусу уваги; 4) оцінне 

значення (невід’ємний компонент семантики суб’єктно-трансформативних 

речень, який превалює в деяких їхніх різновидах). Ці типи значень пов’язані 

між собою, взаємно перетинаються. Різні відтінки перетворення в суб’єктно-

трансформативних реченнях виражаються за допомогою дієслів-зв’язок 

(перетворюватися, перетворитися, ставати, стати, робитися, зробитися, 

обертатися, обернутися, перекидатися, перекинутися, переходити, перейти 

й ін.).  
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3.3. Предикати перетворення як основа трансформативного фрейму 

 

Предикат як «вказівка на ознаку предмета, його стан і відношення до 

інших предметів» [17] визнається одним із головних або центральним (для 

семантичного синтаксису) компонентом речення  [15; 20; 24; 48; 75; 184; 247; 

272; 276] та ін. 

Спираючись на дослідження із семантичного синтаксису, ми 

розглядаємо предикат як визначник структури пропозиції: «Структуру ж 

пропозиції визначає п р е д и к а т, який вказує на характер ситуації (позначає 

дію, процес, стан або якість предмета) і на відповідні місця для предметів – 

учасників ситуації (а к т а н т і в, а р г у м е н т і в), зумовлює їхню кількість і 

семнтичні функції (ролі)» [57, с. 122].  

Оскільки предикат не тільки структурує пропозицію, але й 

характеризує її, то типологія предикатів спрямована на деталізацію різновидів 

пропозицій. Класифікація семантичних предикатів здійснюється за різними 

підходами, що повно представлені в низці досліджень [36; 247; 261] та ін. 

В українському мовознавстві питання про семантичні типи предикатів 

найдетальніше розроблено в роботах І. Р. Вихованця [55; 56; 57]. За 

семантикою предиката дослідник визначає шість типів предикатних 

синтаксем: «предикати дії, предикати процесу, предикати стану, предикати 

якості, локативні предикати і предикати кількості» [57, с. 137]. Конкретизація 

цих основних семантичних типів предикатів контекстуально зумовлена різним 

лексико-семантичним наповненням субстанціальних синтаксем.   

Хоча семантичні типи предикатів загалом визначаються за 

сукупністю ознак, проте домінантними з них є характеристика активності чи 

пасивності суб’єкта, а також локалізація на часовій осі («фазність»). Серед 

дієслівних предикатів можна виділити дві основні групи семантичних 

предикатів – дії та стану. Запропонований розподіл дієслівних предикатів за 
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їхньою семантикою є основним, проте в ньому логічно визначаються 

предикати перетворення як різновид вказаних предикатів. 

Предикати перетворення становлять окрему групу в межах заагальних 

класів семантичних предикатів, виділяючись за сукупністю релевантних 

характеристик, зокрема:  

1) предикати перетворення передають результат дії активної або 

пасивної особи. Із дією пасивної особи пов’язані перетворення, які здійснює 

посередник; іноді вони відбуваються поза власним бажанням суб’єкта 

перетворення: Я був не я… Лиш Воля, Сон… Прокинувсь я – і я вже 

Ти…  (П. Тичина), а іноді суб’єкт закликає їх сам: Вчини мене бичем 

Твоїм… (Є. Маланюк). З іншого боку, перетворення активної дії – це 

самозміни суб’єкта, який перетворюється на когось / щось без допомоги інших 

осіб. Вони переважно виражаються зворотними дієсловами: Перемінилася 

моя жінка білим коником… (М. Яцків, «Білий коник»); Симпатія взяла 

початок у гульбі. Жартами і сміхом, штовханцями, а відтак перемінилася в 

грізну, поважну силу (О. Кобилянська, «Земля»). 

Перетворення активної та пасивної особи градуюються за сукупністю 

ознак: вони можуть відбуватися за бажанням суб’єкта (вільні, природні, 

невимушені) чи поза його бажанням (невільні, неприродні, вимушені); бути 

циклічними (кілька видомін із поверненням до початкового стану) або 

нескінченними.  

2) такі предикати (разом із контекстуальним наповненням валентно 

зумовлених компонентів семантико-синтаксичної структури) об’єктивують 

типи перетворень, що за їхнім співвіднесенням з часовою віссю можуть 

трактуватися як одноразові (одне перетворення суб’єкта, без повернення у 

вихідний стан) чи реверсивні (перетворення, що передбачає повернення 

суб’єкта у вихідний стан); постійні (перетворення, що не передбачають 

наступних змін) чи тимчасові (перетворення, що тривають протягом певного 

часу і передбачають повернення суб’єкта перетворення до вихідного стану або 
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в інший стан); одноактні (одне перетворення з можливим поверненням у 

вихідний стан) чи багатоактні (багатоступеневі) (послідовні перетворення). 

Детальніше ці характеристики проілюстровано в параграфі 3.5. 

Основу предикатів перетворення в українській мові становлять 

дієслова «перетворювати, перетворити», «перетворюватися, перетворитися», 

«трансформувати, трансформуватися», «змінювати, змінити», «змінюватися, 

змінитися», «перевтілювати, перевтілити», «перевтілюватися, перевтілитися», 

«стати», «робитися, зробитися» тощо, що визначають групу предикатів 

перетворення в українській мові.  

Проаналізуємо предикати перетворення в українській мові за їхнім 

віднесенням до ядра, навколоядрової чи периферійної зон. 

У праці Л. Ю. Дикаревої було проаналізовано центральну зону 

художньо-мовленнєвого втілення ідеї перетворення, виражену предикатами 

перетворення. Насамперед, це ядрові предикати, що здатні реалізовувати ідею 

перетворення незалежно від контексту. Решта виявлених і проаналізованих 

дослідницею предикатів розміщується далі від ядра за такими зонами: 

предикати, «трохи віддалені від ядра»; предикати центрально-маргінальної 

зони (перехідної від центру до периферії) та периферійної зони [95, c. 7-8].  

Схарактеризуємо ядрові предикати перетворення в українській мові 

на основі лексикографічних визначень лексем із семантикою перетворення та 

їхньої семантичної ролі предикатів у текстових реалізаціях; причому більшість 

названих предикатів перетворення (крім трансформувати та деяких інших) 

виявлено в тих текстах, що стали джерельною базою дослідження. 

Це, насамперед, дієслова «перетворювати, перетворити» і 

«перетворюватися, перетворитися». У «Словнику української мови», 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови» їхнє значення 

фіксується так: перетворювати – «1. Надавати нового вигляду, обертати на 

щось інше, переводити в новий стан» (СУМ: 6, с. 294; ВТСУМ, с. 930), а також 

перетворити з відсиланням до перетворювати; «перетворюватися – 
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1. Набирати нового вигляду, обертатися на когось, щось інше, переходити в 

інший стан» (СУМ: 6, с. 295; ВТСУМ, с. 930), а також перетворитися з 

відсиланням до перетворюватися. 

У виявленому нами текстовому середовищі предикати 

перетворюватися, перетворитися широко використовуються для позначення 

змін суб’єкта, результативність яких проектується предикатом і засвідчена 

об’єктом перетворення (на кого, що, у що): Яскравий сонячний день 

перетворюється швидко на сутінки (Ю. Яновський: II, с. 199); Кирило 

стежив творчі процеси, що відбувались на небі. Творив драконів, крилатих 

коней, грифів та крокодилів, але й ті жили тільки хвилинку, щоб 

перетворитись у щось нове (М. Коцюбинський: ІI, с. 212); Взявся [Марко] за 

голову – чуб мокрий, іній перетворився в росу (С. Чорнобривець, с. 194); 

Хлопець здригнувся і скривився так, немов стеблина в зубах раптом 

перетворилася на полин (С. Журахович, с. 6). 

Семантика перетворення як «надання нового вигляду» 

об’єктивізується в українській мові предикатами «перетворювати, 

перетворити», проте засвідчена у виявлених нами контекстах меншою мірою, 

ніж «перетворюватися, перетворитися»: Дуже великі числа, як мільйони, задля 

наочності перетворював на живі образи (А. Головко: 2, с. 130). 

До ядрових предикатів перетворення також відносимо 

перевтілювати, перевтілити зі значенням «надавати кому-, чому-небудь 

нового вигляду, образу; перетворювати когось, щось на кого-небудь іншого, 

що-небудь на інше» (СУМ: 6, с. 147), а також перевтілюватися, 

перевтілитися (СУМ: 6, с. 147): Він мав не тільки перескочити з юності в 

дряхлість, але й перевтілитися повністю в абсолютно чужу, незнайому 

людину (М. Дашкієв). 

До предикатів перетворення також зараховуємо дієслова змінювати, 

змінити і змінюватися, змінитися (СУМ: 3, с. 623): Невинна біль змінилась в 

гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала, де соловей співав пісні 
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весільні (Леся Українка, «Лісова пісня»), а також перемінятися, 

перемінюватися, перемінитися і переміняти, перемінити (СУМ: 6, с. 227), які 

розкривають семантику перетворення в українській мові, але попри 

можливість вираження таких значень їхня реалізація нечастотна і стилістично 

обмежена (словникові ремарки розм., рідко) (СУМ: 3, с. 623; СУМ: 6, с. 227), 

як і обмежене використання їх в досліджених нами текстах. 

Предикати перетворення, виражені дієсловами «зробитися», 

«зробити», відрізняються за віднесенням до ядра чи навколоядрової зони 

аналізованих предикатів. Так, одне з головних значень дієслова «зробитися» 

містить ідею перетворення: «1. Стати яким-небудь, набувши певних якостей, 

властивостей… // Перетворитися на кого-, що-небудь» (CУМ: 3, с. 711): та ще 

останній сором  їй не дає жебрачкою зробитись (Леся Українка, «Лісова 

пісня»); Р у с а л к а. Татусю! Не може пара згинути, бо з пари знов зробиться 

вода (Леся Українка, «Лісова пісня»); Дівчина скоро прив’язала Йвана до куща, 

і зробилася криницею (Закарпатські казки, с. 54). Цей предикат належить до 

ядрової зони поруч із «перетворюватися, перетворитися», «перетворювати, 

перетворити».  

Натомість предикат перетворення, виражений дієсловом «зробити», 

вже віддалений від ядра аналізованої групи предикатів і зближується за цією 

ознакою з такими вербалізаторами основної ознаки, як «обернутися», 

«обертатися», «перекидати», «перекидатися», «перемінитися», 

«перемінюватися», «ставати», «стати» та ін. Вони мають декілька значень, 

лише одне з яких (найчастіше не головне) пов’язане зі здатністю дієслова 

вербалізувати акт перетворення. Так, у словниковій дефініції дієслова 

«зробити» відповідне значення фіксується лише 5-ою позицією: «5. перех. 

Перетворити, обернути на кого-, що-небудь» (СУМ: 3, с. 710), і цей предикат 

належить до навколоядрової зони предикатів зі значенням перетворення в 

українській мові.  
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У лексикографічному описі дієслова «обертатися», що може 

виступати предикатом перетворення, таке значення посідає лише 6-ту 

позицію: «обертатися, обернутися» – «6. Переходити з одного стану в інший; 

перетворюватися, // За міфологічними уявленнями – чарами, чаклуванням 

перетворюватися на іншу особу або предмет, перевтілюватися» (СУМ: 5, 

с. 493; ВТСУМ, с. 802). Це значення розкривається на основі дібраного 

текстового матеріалу:  Розказував [дід Наум] билиці й небилиці. Було тут – що 

й казати! – про відьом, що в кішку обертаються (М. Рильський: 2, с. 28). 

У цьому разі менш репрезентованою в аналізованому текстовому 

середовищі є семантика перетворення активної особи, що передається 

дієсловами «обертати, обернути» у значенні «7. у (на) що. Переводити з 

одного стану, виду і т. ін. в інший; перетворювати… // За міфологічними 

уявленнями – чарами, чаклуванням перетворювати одну істоту на іншу або 

істоту в який-небудь предмет; перевтілювати» (СУМ: 5, с. 491). 

До цієї групи предикатів перетворення навколоядрової зони належать 

і дієслова «перекидати» (у значенні «перетворювати») і «перекидатися» (у 

значенні «перетворюватися»), які, відповідно, використовуються на 

позначення перетворень активного і пасивного стану. «Словник української 

мови»  значення перетворення для дієслова «перекидати» («перекинути») 

подає 6-ою позицією: перекидати – «у кого – що, на кого – що, ким, чим, розм., 

міф. Робити іншим, переводити в інший стан, надавати іншого вигляду; 

обертати» (СУМ: 6, с. 193), пор.: 

– Розкажи мені, Одарко, – спитав дід, – як се мати перекинула тебе 

у відьму? (О. Стороженко: 1, с. 91); Хоть в віщо хоч перекидайся, Хоть 

зайчиком, хоть вовком стань, Хоть в небо лізь, ниряй хоть в воду, Я витягну 

тебе спідсподу (І. Котляревський: 1, с. 293). 

Для дієслова перекидатися значення перетворення подано лише 7-ою 

позицією в словнику: перекидатися – «7) у кого – що, на кого – що, ким, чим, 

розм., міф. Обертатися в кого-небудь іншого, щось інше; набирати іншого 
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вигляду» (СУМ: 6, с. 194). Однак попри відзначену порядковість фіксації в  

словнику, саме предикат «перекидатися» часто використовується з метою 

об’єктивації семантики перетворення в українській мові: Махнула [царівна] 

рученьками, перекинулась зозулею; вікно було відчинене – 

полинула (Українські народні казки, с. 176); Як побачив же він мене, та як 

заскиглить, так в сатану й перекинувся (Я. Баш, с. 76).  

Наближення до периферії відзначаємо у предикатах ставати, стати, 

дієслівна семантика яких із відповідним значенням перетворення передається 

в такий спосіб: «21. Уживається як зв’язка у складеному присудку зі знач.: 

а) Робитися ким-, чим-небудь … // Перетворюватися на кого-, що-

небудь» (СУМ: 9, с. 628). Наприклад: Приїхав царевич і дає воду. Став вовк 

брать, а він і кинув вовкові на шию хусточку, поспадало з вовка залізо, і став 

він страшенним змієм з 12-ма головами (Українські народні казки, с. 38).  

У цьому ж значенні може використовуватися і дієслово зливатися, 

злитися: Мара подається назад до озера і зливається з туманом (Леся 

Українка, «Лісова пісня»), у цьому разі зливатися з туманом – ставати 

туманом (про Мару). 

До периферії предикатів перетворення в українській мові належить 

ставатися, статися: Л у к а ш. А дай сюди сопілочку. (Бере сопілочку) 

Хороша. З верби зробив? Х ло п ч и к. А що ж, он з теї-о (Показує на вербу, що 

сталася з Мавки) (Леся Українка, «Лісова пісня»). 

Переважну більшість способів об’єктивації ідеї перетворення 

становлять дієслова у функції предиката перетворення: «розквітати / 

розквітнути», «вибігати / вибігти», «діятися», «танути», «мінятися», 

«згущуватися», «засвічуватися», «одягатися / одягтися», «падати / впасти», 

«вкритися», «виростати» та ін. Вони оформлюють ідею перетворення 

оказіонально, тому цілком залежать від контексту і в такому значенні не 

представлені у словниках.  
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Водночас саме такі предикати відбивають своєрідність української 

національно-мовної моделі світу (наприклад, виросла вишня): Зарізали його, 

дівчинка зробила, як він наказував: понесла в сад і закопала. І виросла з тієї 

крові така вишня! <...> і такий з неї селезень виливсь, що любо й 

подивитись (Українські народні казки, с. 72).  

Контекстуальне використання дієслів у функції предиката 

перетворення поширене в текстах українських народних казок: І поїхала з 

дідом, і взяла свою дочку на віз, і вкрила шкурою да й приїхала туди. А вона 

була відьма. От і зробила дідовій дочці так, щоб вона козою побігла, а свою 

дочку й поклала на місце тієї (Українські народні казки, с. 103); От прибігла 

да з себе кожу [козячу] скинула, а сама за дитину, сіла, годує да гірко, гірко 

плаче! (Українські народні казки, с. 61). 

Як оказіональні (контекстуальні) засоби об’єктивації ідеї видозміни 

часто використовуються дієслова, що вказують на початкову та кінцеву стадії 

перетворення. Яскравий приклад такого способу об’єктивації семантики 

перетворення спостерігається у багатьох українських народних казках, 

наприклад, у казці «Про царенка Йвана і чортову дочку»: Той [чорт] 

розсердився на дочку:  – Будь же ти неладна! Коли ж ти така, – каже, – 

заляж на три годи каменем! <…> А та вже одлежала своє [каменем на дні], 

зробилась черницею і прийшла в город (Українські народні казки, с. 82).  

Ці оказіональні предикати перетворення («заляж [початок дії]», 

«одлежала [завершення дії]») теж відносимо до периферійної зони. 

Предикати такого типу поширені як у фольклорі, так і у літературних 

творах, особливо для перетворень, пов’язаних зі зміною суб’єкта, його стану: 

озеро змаліло, берегова габа поширшала (Леся Українка, «Лісова пісня», 

с. 159); мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів (Леся Українка, «Лісова 

пісня», с. 167); Мавка спалахує раптом давньою красою в зорянім вінці (Леся 

Українка, «Лісова пісня», с. 200);  А ті серця від влади вашої лиш 

попеліли (Леся Українка, «Лісова пісня», с. 276); Дон Жуан застигає, 
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поражений смертельним остовпінням (Леся Українка,  «Камінний господар», 

с. 280) тощо. 

Відповідно, у наведених вище фрагментах текстів «змаліло», 

«поширшала», «почорнів», «спалахує», «попеліли», «застигає» можуть 

реалізовувати ідею перетворення тільки у контексті.  

Отже, предикати перетворення загалом визначають і структурують 

трансформативний фрейм. Характеристика встановленої групи предикатів дає 

підстави систематизувати вивчення їхньої фреймової семантики і типів 

перетворення за ознаками дії активної/пасивної особи та ін. Ядро цих 

предикатів становлять перетворюватися, перетворитися, перетворювати, 

перетворити, перевтілювати, перевтілюватися, зробитися та ін., до 

навколоядрової зони належать зробити, обернути, обертати, обернутися, 

обертатися, перекинутися, перекидатися, перемінитися, перемінюватися, 

ставати, стати та ін., периферію визначає розгалужена група дієслів у 

функції предикатів, що передають семантику перетворення оказіонально.  

 

 

3.4. Агенс і пацієнс як облігаторні актанти предикатів 

перетворення в українській мові 

 

Предикат перетворення є центральним компонентом 

трансформативного фрейму, проте семантико-синтаксичні відношення 

перетворення зумовлюються не лише предикатом, але і його облігаторними 

актантами – агенсом та пацієнсом. За Ю. С. Степановим, «дієслівна функція» 

є не чим іншим, як предикатом речення будь-якого типу (включаючи 

бездієслівні речення, іменні речення та ін.); її повна характеристика включає в 

себе не тільки опис самого предиката, а й опис (у загальному вигляді) тих імен, 

які він об’єднує в межах речення – суб’єкта та об’єктів» [261, с. 112].  
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Предикат завдяки своїй валентності визначає кількість і характер 

актантів (таку ієрархічність яскраво ілюструє так зване «канонізоване 

синтаксичне дерево» [36, с. 153]), які, у свою чергу, уточнюють семантику 

предиката.   

Такий підхід зумовлює встановлення кількості можливих актантів та 

аналіз їхнього конкретного контекстуального наповнення. Попри велику 

кількість праць із цієї проблематики дослідники по-різному термінологічно 

окреслюють іменні «розширювачі» предиката, визначаючи їх за різними 

принципами і встановлюючи неоднакову кількість основних семантичних 

класів. Загалом ці позиції позначаються різними термінами: 

актанти (Л. Теньєр), глибинні відмінки (Ч. Філлмор), аргументи (У. Чейф), 

субстанціальні синтаксеми (І. Р. Вихованець). З огляду на множинність 

дослідницьких підходів до класифікації непредикатних знаків уточнюємо 

термінологічну ситуацію щодо актантних позицій, окремі з яких стали 

основними в дисертації для характеристики валентності предикатів 

перетворення і моделювання трансформативного фрейму в українській мові. 

Більшість класифікацій непредикатних знаків тією чи іншою мірою 

збігається з глибинними відмінками Ч. Філлмора, ідея про які була викладена 

у відомих працях [282; 283]. Дослідник виділив шість основних позицій, які 

можуть займати іменники-актанти: агентив, інструменталіс, датив, фактитив, 

локатив, об’єктив [282, с. 405-406].  

Близькою до філлморівської концепції є запропонована В. Г. Гаком 

система, в якій виділено сім «реальних актантів»: суб’єкт, об’єкт, адресат, 

субстанція, що сприяє або перешкоджає здійсненню процесу, просторовий 

конкретизатор, часовий конкретизатор, субстанція, якій належить або частину 

якої складає суб’єкт або об’єкт [73, с. 80]. До цієї системи подібна й 

класифікація У. Чейфа [292]. У кількісному плані близькою до наведених є 

класифікація І. Р. Вихованця [55], а за субстанціальними відношеннями 

визначаються «синтаксеми субʼєктні, обʼєктні, адресатні, інструментальні й 
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локативні» [57, с. 139]. Відмінності спостерігаються як на рівні семантичного 

наповнення певного класу, так і щодо термінів1: 1) діяч (агентив); 

2) адресат (бенефіціатив); 3) експерієнсив; 4) об’єкт (об’єктив + пацієнтив); 

5) результатив; 6) знаряддя (інструментатив); 7) засіб (медіатив); 8) носій 

фізичного стану (дескриптив); 9) локатив; 10) композитив; 11) компонентив; 

12) ідентифікатив (ономасіатив); 13) носій всеохопного стану.  

Для завдань нашого дослідження використовуємо термінологію: 

1) агенс перетворення (суб’єкт, діяч, агентив); 2) пацієнс перетворення (об’єкт, 

пацієнтив). 

У трансформативному фреймі репрезентативним актантом, 

вираженим іменником у називному відмінку, є агенс ПЕРЕТВОРЕННЯ. Для 

моделювання трансформативного фрейму, обов’язковим елементом якого є 

агенс перетворення, варто врахувати специфіку когнітивної моделі, 

можливості репрезентації стереотипних ситуацій, що передають семантику 

перетворення, встановити сукупність мовних засобів, що вербалізують цю 

актантну позицію. Зокрема, розглянемо особливості репрезентації агенса 

перетворення в ситуації «чарівне перетворення». 

У цьому разі повнота уявлень про агенс перетворення в українській 

мові розкривається в його представленні у вигляді мікрополя, що має чітку 

ієрархічну структуру, а лексичні одиниці, які входять до названої семантичної 

сфери, співвідносяться за інтегрально-диференційними ознаками у своїх 

значеннях. Кожний з конституентів ситуації перетворення, розглянутий в 

аспекті його мовних реалізацій, може бути представлений як мікропольова 

структура та осмислений у термінах ядра й периферії. Відтак сукупність 

лексичних одиниць, об’єднаних спільною семантикою «агенс перетворення», 

                                                           
1 Першим наводиться термін за І. Р. Вихованцем [55], у дужках подано відповідник за 

В. В. Богдановим [36]; напівжирним виділено ті типи актантів, які є функціонально 

важливими для завдань саме нашого дослідження. 
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розглядається нами як мікрополе, що є одним з компонентів макропольового 

утворення ПЕРЕТВОРЕННЯ. Усередині мікрополя «агенс перетворення» 

розрізняємо ядро, навколоядрову і периферійну зони. 

Спираючись на дослідження М. О. Кравченка [140], 

Л. Ю. Дикаревої [95] та ін., зазначимо, що така функціональна іпостась, як 

агент/агенс перетворення виокремлюється передусім тоді, коли йдеться про 

вимушені перетворення (тобто такі, що відбуваються здебільшого поза 

власним бажанням суб’єкта метаморфози), коли дія агенса спрямовується на 

когось / щось (пацієнса). Водночас, розуміючи, услід за М. О. Кравченком, що 

агент перетворення – «це особа, яка здійснює перетворення вихідної іпостасі 

в нову іпостась» [140, с. 6], логічно визначати агента/агенса перетворення й у 

випадку метаморфози активної дії (або, за визначенням Л. Ю. Дикаревої, 

аутометаморфози), коли суб’єкт метаморфози перетворюється на 

когось/щось з власної волі. У цьому випадку варто припустити певне 

зближення функціональних іпостасей агенса і пацієнса, суб’єкта та об’єкта 

перетворення.  

Відтак родова сема (або гіперсема), яка характерна для лексичних 

одиниць, що формують мікрополе АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ, може бути 

інтерпретована як особа/сутність/персонаж, що наділені природною чи 

набутою здатністю змінювати морфологічні ознаки / природу живих і неживих 

істот, тому й продукують такі перетворення.  

З огляду на особливості референта, вербалізаторами цієї семи як 

одиниці смислу виступають винятково іменники. З-поміж цілої низки 

субстантивів, у яких присутня ця сема (босоркан, відьмак, волхв, ворожбит, 

градівник, знахар, характерник, химородник, чаклун, чарівник, чародій, 

чорнокнижник, шаркан, яритник та ін.), до центральної зони мікрополя 

«агенс перетворення» відносимо ті лексичні одиниці, які реалізують ідею 

перетворення незалежно від контексту і є найбільш звичними для свідомості 

українського мовного колективу на позначення агенсів перетворення.  
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У тлумачних словниках сучасної української мови нам не вдалося 

виявити таких іменників, які мали б у структурі значення тільки сему «агенс 

перетворення» – тобто були б специфікованими позначеннями суто особи чи 

істоти, яка продукує перетворення, або спрямовані на зміну власної природи 

(аутометаморфоза) чи природи пацієнса (пасивна метаморфоза). Причину 

цього можна вбачати в особливостях української фольклорно-міфологічної 

традиції, одним із ключових в якій є феномен чарівного перетворення і постать 

її продуцента, що в історичному процесі розвитку мови і змін у мовній 

свідомості українців могли набувати додаткових смислів. На сьогодні, як 

свідчить наведений вище перелік іменників, сема «агенс перетворення» 

представлена в низці лексем-іменників, що функціонують у певних стильових 

різновидах української мови. Як ядровий елемент для мікрополя АГЕНС 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ми ідентифікуємо іменник, в якому ця сема є головною, – 

ЧАРІВНИК. 

У «Словнику української мови» зафіксовано таке значення цього 

вербалізатора агенса перетворення: ЧАРІВНИК –  «1. заст. Чаклун (у 

1 знач.)…; 2. перен. Людина, яка захоплює, приваблює чим-небудь (поетичним 

словом, грою, музикою і т. ін.)» (СУМ: 11, с. 270). З огляду на домінантний 

статус у структурі значення цього іменника-номінанта родової семи «агенс 

перетворення», його можна розглядати як слово з найбільш загальним 

значенням. 

Навколоядрову зону субстантивного лексико-семантичного поля 

АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ формують одиниці, які групуються навколо базової 

лексеми-номінанта ЧАРІВНИК на основі інтегрального, спільного з ядром і 

один з одним, значенням, водночас відрізняючись від ядра і подібних одиниць 

диференційними значеннями: чаклун, чародій, ворожбит. «Словник 

української мови» подає такі значення вербалізаторів агенса перетворення: 

ЧАКЛУН – «1. заст. Людина, яка займається чаклунством…  // нар.-поет. 

Казковий персонаж, який впливає магічними діями на природу й людей; 
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чарівник» (СУМ: 11, с. 266): Раз у раз пригадувалося їй чудове «Лебедине 

озеро» і красуня-дівчина, яку злий чаклун перетворив на лебедя (Н. Забіла, 

с. 78). 

До цієї ж зони мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ віднесено й 

субстантив ВОРОЖБИТ. За «Словником української мови», окрім значення 

чарівник (СУМ: 1, с. 739), пор.: [Христя:] Що ж той ворожбит зробе 

[зробить]? [Маруся:] Що? Перекине Семена вовкулакою, а тоді й роби, що 

хочеш... (М. Кропивницький: 1, с. 89), іменник ВОРОЖБИТ має значення 

«Той, хто вгадує майбутнє чи минуле за якимись прикметами» (по зорях, по 

руці, ворожачи на картах)» (СУМ: 1, с. 739). Отже, цей номінатив несе у собі 

інтегративну сему, що споріднює його з базовими лексемами ЧАРІВНИК і 

ЧАКЛУН, та диференційну сему «віщун, провісник», яка вписує його в 

синонімічний ряд ЗВІЗДАР, ЗНАХУР, ВІДЬМАК, ВІДЬМАР, іст. ВОЛХВ; 

АСТРОЛОГ, ХІРОМАНТ. 

До навколоядрової зони слід віднести і субстантив МАГ, семантична 

структура якого є майже ідентичною до семного складу іменника 

ВОРОЖБИТ, за винятком конотативної семи, яка, на наш погляд, пов’язана із 

вкоріненістю субстантивів ВОРОЖБИТ і МАГ у різні народно-культурні 

традиції. ВОРОЖБИТ – характерна постать східнослов’янського 

етнопростору, номен на позначення людини, котра наділена особливими 

властивостями і спеціальними знаннями, за допомогою яких впливала на 

природу чи інших людей. Номен «ворожбит» етимологічно пов’язаний зі 

словом «ворожба». За «Етимологічним словником української мови», 

ворожити «загальноприйнятої етимології не має; пов’язується у значенні 

«чаклувати, спричиняти чаклуванням зло ворогові» з *vorgъ «ворог, лиходій, 

зла сила, лихо» (ЕСУМ: 1, с. 427). 

Натомість іменник-номінатив МАГ (грец. magos від перс. mug – 

вогнепоклонник) первісно вживався на позначення жреців давнього Сходу, які 

виконували релігійні обряди, тлумачили сни, а також – подібно до 
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ворожбитів – провіщали майбутнє (СУМ: 4, с. 588), пор.: На далекій вежі 

видко магів вавілонських, що ворожать по зорях (Леся Українка: 2, с. 146). У 

сучасній українській мові домінантною у структурі значення цього іменника є 

інтегральна сема «той, хто володіє таємницями магії», яка розкрита у словнику 

як: «2. Людина, що нібито володіє таємницями магії (у 1 знач.); характерник, 

чарівник» (СУМ: 4, с. 588). Зазначимо, що, на відміну від субстантивів 

ЧАКЛУН і ВОРОЖБИТ, у структурі значення іменника МАГ можна виділити 

диференційні семи «добрий чарівник» і «злий чарівник». 

До зони ближньої периферії мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ  

відносимо лексичні одиниці, в яких ця сема виступає як одна з диференційних, 

що названі у словниках. До цієї зони варто віднести, зокрема, субстантиви, які 

номінують агенсів перетворення, що можуть бути ідентифіковані як істоти 

жіночої статі, зокрема ЧАРІВНИЦЯ, ЧАКЛУНКА, ФЕЯ, ВІДЬМА. 

Іменник ЧАРІВНИЦЯ, на нашу думку, перебуває на межі центральної 

зони і ближньої периферії, оскільки його перше значення «1. заст. Жіночий 

рід до чарівник» (СУМ: 11, с. 270) відповідає родовій семі «агенс 

перетворення», що забезпечує його семантичну близькість до ядрового 

елемента-гіпероніма. Водночас у народнопоетичній традиції цей іменник 

«2. нар.-поет. Уживається як прикладка на означення чого-небудь 

незвичайного, захоплюючого» (СУМ: 11, с. 270), пор.: Чого квилите так 

жалібно у скрипки-чарівниці? (І. Франко: 2, с. 74); Маю думи-чарівниці, Що 

для них нема на світі Ні застави, ні границі (Леся Українка: 1, с. 385). Окрім 

цього, іменник ЧАРІВНИЦЯ використовується в переносному значенні для 

номінації «3. надзвичайної вроди дівчина, жінка» (СУМ: 11, с. 270) (пор.: Мав 

я шаблю і рушницю, Ще й дівчину-чарівницю (Я. Щоголів, с. 62), а також як 

«пестливе звертання до коханої дівчини або дружини» (СУМ: 11, с. 270). 

До ближньої периферії нами віднесено також номінатив ЧАКЛУНКА 

як «заст., розм. жіночого роду до чаклун» (СУМ: 11, с. 266), що в поетичній 
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традиції функціонує як прикладка на позначення незвичайного, захоплюючого 

своєю красою предмета/явища, що виражено іменником жіночого роду. 

Як одна з диференційних, сема «агенс перетворення» присутня також 

у структурі значення лексичної одиниці ФЕЯ (фр. fee, англ. fairy), що походить 

із кельтського і німецького фольклору. У сучасній українській мові ФЕЯ 

використовується на позначення чарівниці: «істота жіночої статі (звичайно 

доброзичлива), здатна творити чудеса; чарівниця» СУМ: 10, с. 581). Однак 

найчастіше фея виступає як агенс пасивної метаморфози. Як диференційну в 

структурі значення субстантиву ФЕЯ варто розглядати сему «жінка, яка чарує 

своєю грацією, красою та ін., яка робить добро, приносить щастя тощо» (СУМ: 

10: 581), пор.: Ваша добра фея має рацію, коли клопочеться за вас [Я. Качура, 

ІІ, с. 330]. 

До ближньої периферії відносимо також субстантив на позначення 

агенса перетворення жіночої статі ВІДЬМА, який також передає інтеграційну 

сему «агенс перетворення» «чаклунка» (СУМ: 1, с. 666), а також (СГ: 1, с. 235; 

СЖ, с. 92). Однак, на відміну від ФЕЇ, ВІДЬМА є персонажем слов’янського 

фольклору і позначає демонічну істоту, яка може продукувати і пасивні, і 

активні метаморфози, пор.: Чого вона тільки не виробляла, ота родима 

відьма! Перекидалась у полотно, що біліло смерком попід лісом, повзла вужем 

або котилась горбами прозорим клубком (М. Коцюбинський: ІІ, с. 333); 

Розказував [дід Наум] билиці й небилиці<…> про відьом, що в кішку 

обертаються (М. Рильський: 2, с. 28); Відьма мене знайшла і обернула в 

тростинку (Дівчина-тростинка). Окрім цього субстантив ВІДЬМА має ще дві 

диференційні семи: а) жінка-чаклунка, що знається з нечистою силою і сама є 

її уособленням; б) «завдає людям шкоду» (СУМ: 1, с. 666), а також яскраво 

виражену конотативну сему: «2. лайл. Про нечепурну, розхристану або 

сварливу, злу жінку» (СУМ: 1, с. 666). 

Зона дальньої периферії мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ 

формується одиницями, в яких вказівка на агенса перевтілення є однією з 
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диференційних сем, що виражена імпліцитно. За цим критерієм до дальньої 

периферії мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ слід віднести вкорінений у 

давньогрецькій міфологічній традиціїї міфонім ЦИРЦЕЯ – ім’я лихої німфи-

чарівниці, яка жила на острові Ея та обернула супутників Одіссея на свиней, 

пор.: Живе на острові цариця, Цирцея, люта чарівниця і дуже злая до людей; 

Які лиш не остережуться, А їй на острів попадуться, Тих переверне на 

звірей (І. Котляревський, 1: 159); І стрілася йому Цирцея, / Як він в палац її 

зайшов. / Стала Цирцея, чаклувала (Гомер, «Одіссея»). У такому значенні 

агенс перетворення, виражений лексичною одиницею ЦИРЦЕЯ, є гіпонімом 

ядрової лексеми досліджуваного мікрополя. Аналогічні гіперо-гіпонімічні 

відношення властиві міфонімам ОХ, ЧУГАЙСТЕР, а також для низки інших 

гіпонімів-власних імен фантастичних персонажів, пов’язаних із фольклорно-

міфологічними традиціями різних народів, зокрема з українськими. 

До зони дальньої периферії відносимо передусім оказіональні / 

перифрастичні утворення на позначення агенсів перетворення, в яких 

аналізована сема має експліцитний характер, наприклад: Пішов в атаку 

Одіссей: // «А ну бігом, чаклунська сила, // Щоб зараз тут перетворила  // 

Тварин усіх цих у людей!» (Гомер, «Одіссея»). 

До дальньої периферійної зони мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ 

входять також номінативні одиниці, які втрачають певні базові ознаки, при 

цьому зберігаючи одну з ознак як родову і набуваючи інших семантичних 

компонентів. 

Таким, зокрема, є субстантив ПЕРЕВЕРТЕНЬ, також пов’язаний зі 

східнослов’янською міфологічною традицією. За народними повір’ями, 

ПЕРЕВЕРТЕНЬ – «2. міф. За народними повір’ями – людина, чаклуванням 

обернута на тварину або предмет; нечиста сила, що набрала вигляду кого-, 

чого-небудь» (СУМ: 6, 138), а також (СГ: 3, с. 111; СЖ, с. 438). Наявність семи 

«агенс/пацієнс перетворення» у структурі значення ПЕРЕВЕРТЕНЬ зумовлена 

насамперед дохристиянськими тотемістичними віруваннями. Однак в процесі 
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розвитку мовної свідомості субстантив ПЕРЕВЕРТЕНЬ практично втратив 

сему «людина, чаклуванням обернута на тварину або предмет», тоді як сема 

«представник нечистої сили, що має властивості змінювати власну природу», 

збереглася і призвела до появи нового семного компоненту «1. Людина, що 

зрадила свої переконання» (СУМ: 6: 138), пор.: Народ мій є! Народ мій завжди 

буде! Пощезнуть всі перевертні й приблуди І орди завойовників-

заброд! (В. Симоненко). З цієї нагоди слід згадати й поширений у медійному 

дискурсі усталений вираз «перевертні у погонах» (як позначення 

корумпованих співробітників міліції). 

Те ж саме стосується й іменника ВІДЬМАК. З огляду на етимологію 

(субстантив відьмак, як і відьма, походить від праслов’янс. *vědě «я знаю», д.-

руськ. вѣдь «чаклунство, відьомство, знання») воно входить до периферійної 

зони лексико-семантичного мікрополя ПРОВІСНИК. Однак у свідомості 

сучасних носіїв мови ця сема практично деактуалізована: відьмак «заст. За 

народним повірям – чоловік, який знається з «нечистою силою; чаклун» 

(СУМ: 1, 667). 

Мікрополе АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ фіксує також крайню 

периферію, на яку накладаються периферії інших лексико-семантичних полів. 

У цій зоні розташовані такі елементи, які за своєю ядровою семантикою 

відносяться до інших лексико-семантичних полів, але містять потенційну або 

периферійну сему «агенс перетворення». 

Передусім це лексико-семантичне поле «назви людей за їхньою 

національною / етнічною належністю». Можливість використання одиниць 

цього поля зумовлена тим, що в українській масовій свідомості 

наймогутнішими чаклунами вважалися чужинці, найчастіше цигани тощо, 

пор.: Один старий циган уже став чаклувати (Г. Тютюнник, с. 15). 

Сему «агенс перетворення» як периферійну чи потенційну містять 

також лексичні одиниці, що відносяться до названого поля «нечиста сила». Це, 

насамперед, ЯГА, БАБА ЯГА – «казковий персонаж східних і західних слов’ян; 
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зла баба-чаклунка» (СУМ: 11, с. 622), а також (СГ: 4, с. 535; СЖ, с. 21-22; 

с. 660); пор.: А баба-яга обернулася молодцем пригожим і стала з того берега 

ласкаві мови говорити («Казка про Івана і чудову книгу»). 

До крайньої периферії традиційно відносять також одиниці, які 

виходять з ужитку або є діалектизмами. У нашому випадку до групи таких 

лексем належать: ЧУДЕСНИК – розм., заст. Чаклун (у 1 знач.) (СУМ: 11, 

с. 373); ШЕПТУН – у своєму застарілому значенні: «Той, хто, чаклуючи, 

промовляє наговір, нашепт, приворот» (СУМ: 11, с. 442), пор.: (СЖ, с. 649). До 

цієї ж зони відноситься  іменник жіночого роду до ШЕПТУН – ШЕПТУХА 

(часто: баба-шептуха); ХИМОРОДНИК – «колдунъ, знахарь» (СГ: 4, с. 398); 

««заст. ворожбит» (СУМ: 11, с. 59); ХАРАКТЕРНИК – «заст. Чаклун, 

чарівник» (СУМ: 11, с. 25), «чаклун, ворожбит; також перевертень» (СЖ, 

с. 615-616); МОЛЬФАР – «діал. 1. Чарівник. 2. Злий дух, чорт» (СУМ: 4, 

с. 793), а також ЧУГАЙСТЕР (СЖ, с. 645). Так, за народною традицією козакам 

приписувалися «...дії та вчинки, що переходять межі людських 

можливостей… Чудо виконує тут переважно охоронну функцію, спрямовану 

на об’єкт, що возвеличується. До числа провідних належить мотив куля не 

бере козаків... Найуживаніший мотив – козаки дізнаються за допомогою 

дзеркала, що робиться у ворожому таборі... На образи багатьох козаків 

нашаровуються давні мотиви, пов’язані з чудесним перетворенням, 

перевтіленням головним чином у тварини, рослини, предмети» [257, с.126-

127].  

Також варто відзначити наявність у мікрополі АГЕНС 

ПЕРЕТВОРЕННЯ маргінального шару, в якому розміщуються елементи інших 

ЛСП, які набувають даної семи лише через контекст. Це здебільшого елементи 

центральної зони таких ЛСП, як «людина» та «родина»: БАБА, ДІД,  ДІВЧИНА, 

СИН, ЦАРИЦЯ тощо, пор.: Баба навіть казала, що вже були два легіні, які 

хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там, під хатою, 

й лежать (Дівчина-тростинка) та ін. 
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До маргінальної зони мікрополя АГЕНС ПЕРЕТВОРЕННЯ варто 

віднести також елементи, що входять до лексико-семантичного поля «назва 

людини за професією». Ці слова не фіксуються словниками, оскільки така сема 

у структурі значення одиниць, що входять до названого поля, є контекстуально 

зумовленою. Її поява спричинена уявленнями українського народу про те, що 

своїм високим ремеслом майстри можуть творити справжні чудеса. Тому у 

народній свідомості шевці, ковалі тощо прирівнювалися до чаклунів, 

наділених надзвичайною силою; громада завжди ставилася до них з острахом, 

як до ворожбитів [95; 140; 161]. 

Пацієнс перетворення – інша «типова семантична характеристика 

(роль) пасивного учасника ситуації» [126], описувана в реченні з предикатами 

перетворення. Терміном «пацієнс» позначають учасника, залученого до 

ситуації, яку зазвичай він не контролює й не виконує. Семантична роль 

пацієнса в цій ситуації значною мірою визначається семантикою відповідного 

предиката. Зокрема, пацієнс указує, звичайно, на об’єкт, з яким маніпулює 

агенс перетворення, причому в суб’єктно-трансформативних реченнях 

об’єктом перетворення виступає сам агенс. 

Пацієнс ‒ тип актанта, що характеризується неодиничністю в ситуації 

(другий актант) і залежністю від першого. У комунікативному плані може 

актуалізуватися більшою мірою, ніж суб’єкт, і заміщати його позицію у 

пасивних конструкціях. На думку О. В. Падучевої, «спільне в усіх пацієнсів 

те, що учасник зазнає впливу й зміни ‒ змінюватися може значення якогось 

параметра (Y збільшив X); стан (Y заспокоїв X); об’єкт може виникати й 

зникати (Y побудував X; з’їв X)» [213, с. 55].  

Пацієнс перетворення в українській мові представлений у 

реченні/висловленні непрямими відмінками іменника: 

 – знахідним (із прийменниками «в» і «на»):  І камінь, що летить, 

Обернеться на птаха (О. Забужко); Вогник вдарився об землю і 
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перетворився на чоловіка (Ю. Винничук); Та обернувся в чорноземну 

масу... (Д. Павличко); 

– орудним відмінком (без прийменника): Коли згинув чорнобривий, – То 

й я погибаю. Тоді неси мою душу Туди, де мій милий; Червоною калиною 

Постав на могилі (Т. Шевченко); він і перекинувсь конем, та таким конем, 

що любо й подивиться («Нещасний Данило»); от він [Дідів син] голубом 

перекинувся і полетів вгору (М. Коцюбинський).   

 Орудний відмінок як форма вираження пацієнса перетворення 

фіксується ще у пам’ятках давньоруської літератури: «иже растекашеся 

мыслию по древу… шизым орлом под облакы…»; «Полечю, рече, зегзицею по 

Дунаеви…» («Слово о полку Ігоревім»), відображаючи своєрідність поетики 

художнього тексту: Полечу, каже, зигзицею, Тією чайкою-

вдовицею… (Т. Шевченко).  Цей засіб характерний і для фольклорно-

міфологічних сюжетів (наприклад, українська казка «Як мати зозулею стала»), 

і для художніх текстів, у тому числі й сучасних, основу яких становлять 

перетворення різного типу.  

Конструкції перетворення, метафори та порівняння, основним  способом 

об’єктивації яких є придієслівний орудний відмінок, «розмежовуються за 

семантичним, морфологічним та синтаксичним принципами» [95, c. 14].  

Орудний перетворення в українській мові реалізується за допомогою 

певного набору допоміжних дієслів: «стати», «зробитися», «обернутися», 

«перекинутися», «назватися» та інших, близьких до них за значенням дієслів. 

Разом вони становлять складений присудок, в якому іменна частина присудка, 

виражена орудним відмінком (орудний предикативний), об’єктивує зміни  

суб’єкта, а дієслово-зв’язка передає процесуальність перетворення. Об’єкт 

співвідноситься із суб’єктом, але є нетотожним йому за набуттям нової 

актуалізованої ознаки, що є (можливим) результатом перетворення. 

Здебільшого суб’єктом перетворення є особа: А в те, що він [планетник] 

може обернутися вовком чи птахом, мабуть, не дуже вірили: прив’язали до 
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спини дві свічки – не втече, хай світить (Б. Харчук, «Планетник»), рідше – 

предмет: [Мати] Взяла рядно, накрилась, а воно крилами стало (Укр. нар. 

казка, «Як мати зозулею стала»). 

За умови реалізації орудного перетворення зміни часто мають 

тимчасовий характер, а тому передбачають набуття суб’єктом перетворення 

вихідного стану, повернення у вихідний стан через певний проміжок часу. 

Зрідка такі перетворення для суб’єкта є постійними, незворотними: А мати 

назавжди одцуралася рідних дітей і донині літає зозулею (Укр. нар. казка, 

«Як мати зозулею стала»). 

Орудний метафори виявляється в такому поєднанні слів, що творять 

«нове», метафоричне значення: наприклад, «зробити (когось) шовковим» – у 

значенні «покірним», «поступливим»: Десь у темряві біля возів Хаєцький 

голосно сварився з неслухняними кіньми. – Я вижену з тебе оті забобони! – 

гукав Хома коневі. – Будеш ти мені шовковим!» (О. Гончар, «Прапороносці»). 

Орудний порівняння реалізується в поєднанні із самостійними 

дієсловами у функції предиката. Він характеризує таку уявну мовцями зміну 

суб’єкта, що акцентує на його певній якісній характеристиці порівняно з 

іншими істотами чи предметами, яким притаманна ця ознака: А серденько 

соловейком щебече та плаче (Т. Шевченко); Синє море звірюкою то стогне, 

то виє (Т. Шевченко). Основною ознакою об’єкта порівняння, вираженого 

формою орудного відмінка, є те, що він (об’єкт) зумовлюється первинною 

семантикою дієслова (текти рікою, летіти стрілою, кулею та ін.).  

Орудний порівняння передбачає нетотожність суб’єкта та об’єкта, які 

порівнюються за певною характерною ознакою, але при цьому суб’єкт не 

перетворюється на об’єкт («нагадувати», «бути подібним», «бути схожим», 

але не «перетворюватися», «обертатися»): Я блискавкою мчу було на цапі, 

а коники стоять собі спокійно (Леся Українка); Лиш росою по нім буде 

плакати жито і пливтимуть над ним непомітно роки (В. Симоненко). 
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Отже, на основі положень семантичного синтаксису нами 

проаналізована облігаторно-актантна структура трансформативного фрейму з 

предикатами перетворення як позначеннями такого процесу, у результаті 

якого предмет (суб’єкт або об’єкт) втрачає тотожність самому собі. Актантні 

позиції нами схарактеризовані з позицій лексико-семантичного поля агенса 

перетворення (передусім чарівного), а також узагальнені способи і засоби 

вербалізації пацієнса, в тому числі орудного відмінка перетворення, метафори 

і порівняння.  

 

 

3.5. Трансформативний фрейм ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

 

Семантика перетворення в українській мові структурується у 

трансформативному фреймі за такими ознаками: 

1)  власне перетворення/зміна: 

– власне перетворення: Коли янголи беруть слова в людей, вони 

перетворюються на демонiв (Л. Денисенко); 

– зміна як перетворення: І після цього ставки поросли очеретом, 

перетворилися на болота (Люко Дашвар);  

2)  активність/пасивність суб’єкта перетворення: 

– ознака активної дії суб’єкта: Тоді чаклун силою своїх чар перетворив 

людей на тварин (О. Бердник); 

– ознака пасивної дії суб’єкта: Ми ще не встигли стати вільними 

людьми, громадянами, як нас уже перетворили на щось абстрактне й 

немисляче – електорат (Л. Костенко); 

3) набуття нових ознак чи їх втрата: 

– набуття нових ознак: Лише з тією відмінністю, що спонтанні порядки 

суспільства виникають і стають стійкими при зростанні ступеня 
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довіри (В. Ткач, «Дзеркало тижня»);  Він став уже чабаном, повним чабаном, 

правнуком Данила, сином Ригора (Ю. Яновський);  

– втрата наявних ознак, знищення як перетворення в ніщо: фразеологізм 

перетворитися на порох «знищити» (ФСУМ, с. 622), Тільки один-єдиний раз 

ти покрасуєшся на плечах дівчини, а завтра вона спалить тебе, як спалює все, 

що було досі, і ти обернешся на сірий, безрадісний попіл (М. Дашкієв); 

4) звуження/розширення, збільшення/зменшення набутих/наявних 

ознак:  

– розширення ознак: Перше враження – очевидне розширення прав і 

повноважень парламенту та уряду, права й повноваження президента, 

відповідно, урізаються (С. Рахманін, «Дзеркало тижня»);  

– звуження ознак: Очевидно, що розвиток приватної ініціативи і 

солідарної та індивідуальної творчості мас звужує простір невротизації 

суспільства (В. Ткач, «Дзеркало тижня»); 

5) комунікативна актуалізація:  

– перенесення фокусу уваги з одних ознак предмета на інші: І так 

нестерпно прожекторна освітлює пітьму, неначе тьмавий зал перетворився 

на сніп вогню пекельного (В. Стус);  

– оцінність: За словами місцевих екологів, які краще за інших знають 

ситуацію, гексахлорбензол з проблеми перетворився на щедру годівницю для 

влади і тих організацій, на які вона спирається (О. Скрипник, «Дзеркало 

тижня»); 

6) реальність/ірреальність перетворення (або їх зв'язок): 

6.1. реальні:  

– перетворення речовини з одного стану в інший, зміни стану речовини 

та ін.: Не може пара згинути, бо з пари знов зробиться вода (Леся Українка, 

«Лісова пісня»); Є технології, які дозволяють розділити ГХБ на складники і 

використати як сировину (О. Скрипник, «Дзеркало тижня»).  
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‒ соціальні перетворення (з оцінністю): Український інститут може 

стати інтелектуальною платформою, яка показуватиме, що Україна ‒ 

цивілізована країна, готова експортувати культурний челендж і сприяти 

міжнародним обмінам у царині культури (Д. Дроздовський, «Дзеркало 

тижня»); Бражне гультяйство і "сильна держава" стають єдиною 

прийнятною формою існування в такій викривленій конструкції, хоча 

держава й визначила себе як соціальна (В. Ткач, «Дзеркало тижня»); Як уряди 

перетворюють бюджетний пасок на зашморг (Д. Горбач, «Дзеркало 

тижня»); Система гарантування вкладів стає дедалі більше схожою на 

лотерею (Н. Перстньова, «Дзеркало тижня»). 

– ментальні перетворення: Повернувшись до джерел, він став 

зваженішим у судженнях (С. Рахманін, «Дзеркало тижня»);  

–  емоційні перетворення: Театральна історія перетворюється в 

історію скандальну та одіозну (О. Загакайло, «Дзеркало тижня»);  

6.2. ірреальні, уявні: 

– суб’єктивність сприйняття людиною певних явищ, процесів: Так і 

суспільство. Його горизонтальні коливання нам здаються поступальним 

рухом, бо це те, що вміщається в кожній повсякденній свідомості, не 

травмуючи її (О. Покальчук, «Дзеркало тижня»); 

– перетворення (метафоричні) довколишнього світу: Невинна біль 

змінилась в гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала, де соловей співав 

пісні весільні (Леся Українка, «Лісова пісня); 

– казкові або магічні перетворення, що передбачають:  

а) можливість/неможливість повернення у вихідний стан: 

–  одноразові: Син перекинувся конем – і такий кінь, як змій, і 

приступить страшно! («Ох»);  
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– реверсивні: Вовк перекинувсь панною Вони й випустили його, та 

тільки що випустили – він зараз і перекинувсь вовком, вони не уздріли й як (У 

світі казок. Укр. нар. казки, с. 111); 

б) постійність/тимчасовість набутих властивостей:  

– постійні: …коли приходило весняне рівнодення і день рівнявся з ніччю, 

з самого ранку, з першими променями сонця, це звичайне місто 

перетворювалося на місто золоте (Укр. нар. казка, «Золоте місто»); 

– тимчасові: – На, – каже, – цей рушничок, та як од’їдеш од відьминої 

хати, та вернися назад, махнеш рушничком – і зробишся котиком; а як 

захочеш уп’ять стать чоловіком, то вибіжиш надвір, махнеш рушничком і 

станеш чоловіком (Ю. Яновський, с. 152); 

в) одноактні/багатоактні перетворення:  

– одноактні:  Зліз, взяв його до повоза, той шурх голубом доверху, одне 

лико зосталось на землі. Прилетів додому, став чоловіком (Укр. нар. казки); 

– багатоактні: (багатоступеневі): от він голубом перекинувся і полетів 

вгору, а той господар... в хаті перекинувся шпаком, полетів за ним. От голуб 

упав в воду і став пліткою; а господар щупаком. Той на берег вискочив, та й 

став перснем… От він горохом розсипався, а той став півнем в порозі. От він 

позбирав той горох чисто весь та й вилетів на стіл. А з тої горошини зробився 

шуляк, вилетів на стіл на того півня, убив його, а сам зостався (Укр. нар. 

казка, «Ох»). 

Отже, трансформативний фрейм, що включає в себе позиції предиката, 

агенса і пацієнса, є продуктивною когнітивною моделлю, яка концентрує  

інформацію про ситуацію перетворення. Когнітивна модель перетворення 

(фрейм) проаналізована нами за сукупністю ознак, що розкривають основні 

елементи аналізованої ситуації та об’єктивують релевантні засоби її 

експлікації в українській мові.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Спираючись на дослідження фреймової семантики концептів і 

вивчення моделі перетворення чи її складників у різних мовах і типах текстів, 

тлумачимо трансформативний фрейм концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові як цілісну структуру інформації про ситуацію перетворення, 

яка є типовою і характерною для носіїв цієї мови і конституюється основними 

елементами – предикатом перетворення та його актантами – агенсом і 

пацієнсом. 

2. Провідним засобом об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ у 

трансформативному фреймі вважаємо особливу групу лексико-синтаксичних 

одиниць, які становлять основу фрейму, – предикати перетворення. Її 

формують переважно дієслова, що номінують тип процесу, в результаті якого 

предмет (суб’єкт чи об’єкт) перестає бути тотожним самим собі.  

Встановлено основні предикати перетворення в українській мові, 

схарактеризовано їх як ядрові (перетворюватися, перетворитися; 

перетворювати, перетворити; змінювати, змінити; перевтілювати, 

перевтілюватися; зробитися та ін.) навколоядрові (обернутися, обертатися; 

перекидати, перекидатися; ставати, стати та ін.), периферійні 

(контекстуальні). 

3. За типами валентності предикатів трансформативний фрейм 

поділяється на два субфрейми – об’єктно-трансформативний і суб’єктно-

трансформативний, що відповідним чином відбивається й у засобах його 

мовної об’єктивації. 

4. Об’єктно-трансформативний субфрейм об’єктивується у мові як 

поліпропозитивна модель S – (V) – O = (R), за якою ситуація перетворення 

постає як дії суб’єкта, що зумовлюють зміну об’єкта. Суб’єкт здійснює певні 

маніпуляції, що спричиняють (каузують) перетворення одного об’єкта на 

іншій. Відповідне дієслівне речення також є поліпропозитивним. 



169 

 

5. Суб’єктно-трансформативний субфрейм об’єктивується у мові як 

монопропозитивна модель S1 – V – S2 = (R), за якою ситуація перетворення 

постає як такий стан справ, при якому суб’єкт зазнає змін, переходить у нову 

якість, перестає бути самим собою. Ця нова якість, виражена іменником, є 

обов’язковою частиною інформації про суб’єкт висловлення, тобто, значення 

предиката тут складається із сем ‘перетворення’ і ‘нова якість’.  

Наведені міркування дозволяють стверджувати, що суб’єктно-

трансформативні речення, які об’єктивують суб’єктно-трансформативний 

субфрейм, є однією з мовних форм вираження семантики перетворення в 

українській мові. Відповідне дієслівне речення також є монопропозитивним.  

Концепт ПЕРЕВОРЕННЯ у суб’єктно-трансформативному фреймі 

об’єктивується семантично неоднорідними реченнями, серед загальних 

значень яких розрізняємо: 1) власне перетворення; 2) зміну; 3) перенесення 

фокусу уваги; 4) оцінне значення.  

6.  У межах визначених субфреймів трансформативного фрейму є 

облігаторними позиції суб’єкта та об’єкта перетворення, яким відповідають 

агенс (реальний діяч або каузатор дії) та пацієнс (об’єкт, на який спрямована 

дія). Інші позиції цього фрейму (наприклад, інструментатив як знаряддя або 

засіб, за допомогою якого здійснюється перетворення) є необов’язковими.  

У процесі вивчення мовної репрезентації актантів предикатів 

перетворення в українській мові виявляється специфіка лексичного 

наповнення агенса перетворення.  

7. Трансформативний фрейм в українській мові нами проаналізовано за 

сукупністю характерних для ситуації перетворення ознак: власне 

перетворення/зміна; активність/пасивність суб’єкта перетворення; набуття 

нових ознак чи їх втрата; звуження/розширення, збільшення/зменшення 

набутих/наявних ознак; комунікативна актуалізація; реальність/ірреальність 

перетворень (їх зв'язок); можливість/неможливість повернення у вихідний 

стан; постійність/тимчасовість набутих властивостей. Трансформативний 
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фрейм, який включає в себе позиції предиката, агенса і пацієнса, є 

продуктивною когнітивною моделлю, що концентрує інформацію про 

ситуацію перетворення. 

Результати розділу дисертації відображені в публікаціях [107; 108; 111]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Розвиток ідей і концепцій дослідження семантики характеризується 

низкою специфічних тенденцій, зокрема зростанням інтересу до 

функціонально-семантичних властивостей мови, що розглядаються у 

структурному (опозитивному), польовому (функціональному) та 

когнітивному (концептуально-прототипічному) аспектах.   

Історико-лінгвістичний ракурс дослідження розкриває наступність 

формування тих наукових уявлень, що стали основою для зародження і 

розвитку когнітивної семантики, для становлення системи поглядів, 

спрямованих на характеристику когнітивних здатностей людини, а мова і є 

однією з когнітивних здатностей людини.  

Актуалізація досліджень із когнітивної лінгвістики зумовлена тим, що 

саме мова розкриває ментальний світ людини, зокрема, через звернення до 

принципів і процесів мовної категоризації, до аналізу відповідності 

поняттєвих і мовних структур, до вивчення когнітивно-семантичних категорій 

і розгляду форм номінації та дескрипції у зв’язку з когнітивними процесами 

людини. 

Когнітивна лінгвістика характеризується багатоаспектністю вивчення 

і потрактування концептів, які здебільшого розглядаються в ширшому 

міждисциплінарному контексті як феномени комунікації, когніції та культури. 

Множинність аспектів і підходів до вивчення концептуальних одиниць є 

лінгвістичним фактом сучасної розбудови цього міждисциплінарного поняття, 

що, втім, конкретизується за передбаченими дослідженням параметрами.  

Аналіз основних підходів до розуміння концепту поглиблює вивчення 

специфіки концепту, і – відповідно до завдань нашого дослідження – логічно 

вмотивовується вибір інтегрованого підходу, що поєднує напрацювання 

когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології, для опису вербалізації концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові.  
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2. Основним для нашого дослідження є розуміння концепту як 

лінгвоментальної величини, що відображає певний фрагмент дійсності. Вибір 

для вивчення саме концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові зумовлений 

тим, що він поєднує такі основні ознаки, як універсальність і здатність бути 

ретранслятором культури, константність (і динамічність водночас), є базовим, 

абстрактним, зі складною структурою, що об’єктивується мовними засобами 

вираження. 

Моделювання картини світу включає в себе концепт як її основну 

одиницю і пов’язане із визначенням понять «концептуальна картина світу», 

«мовна картина світу», «концептосфера». Відповідно, актуальним для нашого 

дослідження є тлумачення концептуальної картини світу як певної 

концептуальної системи, що містить знання, уявлення про світ як ментальні 

сутності та набуває лінгвальної об’єктивації в мовній картині світу. 

Особливості певної мови, специфіка сприйняття світу її носіями виявляються 

в мовній картині світу. Упорядкована за тематичним принципом сукупність 

концептів  формує концептосферу. 

В описі мовної картини світу українців відображаються особливості 

вербалізації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ передусім у загальному для носіїв 

української мови вияві (стереотипна ситуація), а також у маркованій ситуації 

«чарівне перетворення».  

Комплексна методика концептуального аналізу ПЕРЕТВОРЕННЯ в 

українській мові проводилася в такій послідовності: аналіз словникових 

дефініцій; етимологічний аналіз, а також аналіз дефініцій історичних 

словників; аналіз синтагматичних і парадигматичних (синонімічних рядів 

ключового слова, а також антонімів) зв’язків; аксіологічний аналіз концепту; 

розкриття образного компонента структури концепту; контекстуальна 

інтерпретація; моделювання трансформативного фрейму. 
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3. Опис вербальних репрезентацій концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ 

виявляє поняттєві, мотиваційні, образні та аксіологічні ознаки аналізованої 

концептуальної одиниці. 

На поняттєвому рівні лексема «перетворення» є іменем 

досліджуваного однойменного концепту і позначає: 1) дію чи стан за 

значенням перетворювати, перетворити і перетворюватися, 

перетворитися; 2) різку або несподівану зміну, що відбувається з ким-, чим-

небудь. Концепт ПЕРЕТВОРЕННЯ може репрезентувати абстрактність чи 

конкретність, ступінь чи міру ознаки, якості або стану фізичного об’єкта або 

явища соціального порядку, здійснення перетворення об’єктом самостійно чи 

під зовнішнім впливом суб’єкта, інтенсивність процесу перетворення з 

відтінком результативності, повторюваність, темпоральні характеристики 

перебігу перетворення та ін. за допомогою різних мовних засобів вираження. 

Мотиваційні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

групуються навколо декількох етимологічних гнізд як питомого, так і 

запозиченого походження (*tver/*tvor – ‘форма’, ‘вигляд’, ‘дія’, ‘творчість’; 

*vort/*vert - ‘час’ з ідеєю циклічності, сезонності, послідовної та зворотної 

зміни; *mīn- ‘створення’ (виникнення, творення) – ‘зміна’ – ‘руйнація’ 

(знищення); *krivъ / *prav- ‘викривлення’, ‘виправлення’; *form- запозичене - 

‘форма, вигляд’). 

На основі аналізу етимології та історії лексем (етимологічні гнізда 

*tver-/*tvor-, *vort-/*vert-, *mīn-, *krivъ-/*prav-, *form-), що входять до 

концептуального поля ПЕРЕТВОРЕННЯ, визначаються такі мотиваційні 

ознаки, як ‘темпоральність’, ‘динамічність’, ‘циклічність’, ‘спрямованість’, 

‘симетричність/асиметричність’, ‘каузативність’ та ‘форма, вигляд’. Історичні 

словники української мови підтверджують такі основні мотиваційні ознаки 

ПЕРЕТВОРЕННЯ, як ‘динамічність’, ‘змінюваність’. 

Синтагматичні зв’язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що 

встановлюються на основі аналізу сполучуваності лексеми «перетворення» з 
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іншими словами, є більш розгалуженими для лексико-семантичного варіанта 

«перетворення-1» і менш розгалуженими для лексико-семантичного варіанта 

«перетворення-2», що може бути пояснене акцентуванням таких ознак 

«перетворення-2», як «різка, несподівана зміна». 

Парадигматичні зв’язки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що 

встановлюються на основі аналізу синонімічних і антонімічних відношень, 

реалізуються через значну кількість синонімічних та антонімічних одиниць. 

Синонімічні лексеми (ідеографічні, стилістичні, контекстуальні) 

обʼєктивують феномен перетворення за набором концептуальних ознак, серед 

яких: конкретність/абстрактність, стихійність/цілеспрямованість, 

процесуальність і результативність, у тому числі різні виміри перетворень. 

Антонімічні відшошення вибудовують протиставлення слів, що позначають 

перетворення, відповідно до трьох типів опозиції: виражають градуальну 

якісну протилежність і протилежність скоординованих понять, протилежну 

спрямованість дії або ознаки, комплементарну протилежність. 

4. Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, що об’єктивують  

позитивне/негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому 

або до окремих його поняттєвих ознак-характеристик, конкретизуються за 

такими  ознаками: ‘аморальний – моральний’, ‘відсталий – прогресивний’, 

‘неактуальний – актуальний’, ‘непопулярний – популярний’, ‘злий – добрий’, 

‘мирний – агресивний’, ‘небезпечний – безпечний’, ‘дисгармонійний – 

гармонійний’ та ін.  

Образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ фокусує концептуальна 

метафора. Сферою-джерелом для її утворення виступають знання про живу й 

неживу природу, а характеристика, на якій ґрунтується уподібнення, виступає 

загальними підставами для розкриття образних ознак концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ. На основі конкретних ознак, серед яких вітальні, 

антропоморфні, соціальні, емоційні, ментальні, зооморфні, вегетативні, 

хтонічні (стихійні), предметні, а також артефактні, локальні, темпоральні 
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тощо, встановлено вісім основних моделей реалізації образних ознак 

аналізованої концептуальної одиниці. До них належать такі метафоричні 

моделі концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, як: вітально-мортальна, антропоморфна, 

артефактуально-атрибутивна, зооморфна, вегетативна, колоративна, 

просторово-темпоральна, а також модель, об’єктом чи суб’єктом якої є 

першоелементи буття.  

Польова організація концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові 

репрезентує його структуру, що складається з: ядра поля (ім’я концепту 

ПЕРЕТВОРЕННЯ з його основним значенням, а також етимологічним 

шаром); навколоядрової зони, в якій розміщуються в напрямку від ядра до 

периферії синоніми (ідеографічні, стилістичні та контекстуальні) до слова-

імені концепту та близькі до периферійної зони антоніми, що передають 

відповідні концептуальні ознаки, а також експлікація синтагматичних зв’язків 

імені концепту; периферії поля, тобто інтерпретаційного поля концепту, яке 

формують аксіологічні та образні ознаки концепту, що відображають 

особливості сприйняття українцями цього «кванта знання» через 

концептуальні метафори та лексичні засоби вираження аксіологічних 

параметрів концепту. 

Нами проаналізовано вираження різних типів перетворень 

стилістичними засобами (градація, антитеза, персоніфікація, паралелізм) у 

художньому дискурсі. Зокрема, різні види градації можуть виявляти 

багатоактність, послідовність, результативність, циклічність змін; заперечна 

антитеза вказує на вибір типу зміни чи об’єкта, перетворення на власну 

протилежність. Мовні особливості реалізації ідеї метемпсихозу як 

архетипного уявлення про перевтілення передусім досягаються розкриттям 

внутрішньої форми слова в українському поетичному дискурсі (Б.-І. Антонич, 

Д. Загул, М. Йогансен).  

5. Ситуація перетворення описана нами за допомогою 

трансформативного фрейму для об’єктивації семантики перетворення в 
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українській мові. Структура фрейму визначається предикатами перетворення 

та їхніми валентно зумовленими актантами – агенсом і пацієнсом, між якими 

(предикатом і актантами) виникають відношення перетворення, що є основою 

для визначення трансформативного фрейму. 

Основним засобом об’єктивації концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ у 

трансформативному фреймі є предикати перетворення, що позначають 

процес, унаслідок якого суб’єкт чи об’єкт перестають бути тотожним самим 

собі. За словниковими дефініціями і функціонуванням у текстових 

фрагментах, що розкривають ситуацію перетворення, визначено групу 

предикатів перетворення, які можуть бути представлені за моделлю поля, а 

саме: ядро (перетворюватися, перетворитися; перетворювати, 

перетворити; змінювати, змінити; перевтілювати, перевтілюватися; 

зробитися та ін.), навколоядрова (обернутися, обертатися; перекидати, 

перекидатися; ставати, стати та ін.) і периферійна (контекстуальні засоби 

вираження) зони. 

У межах аналізованого фрейму встановлено два субфрейми: об’єктно-

трансформативний і суб’єктно-трансформативний. Їхнє визначення 

мотивується валентністю предикатів перетворення і репрезентоване різними – 

поліпропозитивною/монопропозитивною – моделями.  

В об’єктно-трансформативному субфреймі ситуація перетворення 

постає як дії суб’єкта, які зумовлюють зміну об’єкта; поліпропозитивна 

модель S – (V) – O = (R) реалізується у поліпропозитивних реченнях. 

У суб’єктно-трансформативному субфреймі ситуація перетворення 

стосується суб’єкта, який набуває нової якості;.монопропозитивна модель 

S1 – V - S2 = (R) об’єктивується у монопропозитивних реченнях.  

Семантика перетворення в суб’єктно-трансформативних фреймах 

відрізняється багатоаспектністю та неоднорідністю. Виявлено і 

проаналізовано такі різновиди семантики перетворення в цьому субфреймі: 

1) власне перетворення, яке відбиває реальну (обмежену здоровим глуздом) 
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або чарівну, магічну (обмежену тільки фантазією автора й художніми 

завданнями, які він ставить перед собою) зміну сутності конкретного 

предмета/речовини; 2) зміна, яку можна назвати метафоричним 

перетворенням, за якого об’єкт не змінюється, але втрачає певні якості або 

набуває нових, причому семантика характеризації релевантна саме для 

значення зміни, ніж власне перетворення; 3) перенесення фокусу уваги з одних 

ознак предмета на інші; їхня семантика може поєднувати значення 

ототожнення, характеризації, оцінності; 4) оцінність як невід’ємний 

компонент семантики суб’єктно-трансформативних речень, який домінує в 

контекстуально релевантних умовах.  

У трансформативному фреймі предикат перетворення, окреслюючи 

коло актантів, залежить від їхнього конкретного наповнення. У структурі 

фрейму виявлено облігаторність для предикатів перетворення таких 

семантичних відмінків, як агенс та пацієнс, і факультативність інших 

синтаксичних позицій.  

Позиція «агенс перетворення» деталізується відповідно до специфіки 

субфреймів, за ієрархією вербалізаторів цього актанта. Зокрема, об’єктивація 

ситуації «чарівне перетворення» дозволила встановити марковані смисли 

агенса перетворення у трансформативному фреймі. 

Позиція «пацієнс перетворення» проаналізована нами за специфікою її 

представлення в об’єктно-трансформативному субфреймі, за засобами 

вербалізації цього актанта в українській мові (непрямі відмінки іменника (з 

прийменниками і без них). За формами орудного відмінка розмежовується 

використання конструкцій перетворення, метафори та порівняння.  

6. Ситуацію перетворення представлено за допомогою основних 

елементів, які репрезентують різнотипні значення: власне перетворення/зміна; 

активність/пасивність суб’єкта перетворення; набуття нових ознак чи їх 

втрата; звуження/розширення, збільшення/зменшення набутих/наявних ознак; 

комунікативна зумовленість; реальність/ірреальність перетворень (їх зв'язок); 
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можливість/неможливість повернення у вихідний стан; 

постійність/тимчасовість набутих властивостей. 

Перспективою подальшої розробки теми є уточнення й розширення 

проблематики функціонування концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ у масовій 

свідомості носіїв мови, вивчення когнітивних ознак концепту в різних мовах. 

Важливим, на наш погляд, також є вивчення історичної динаміки 

концептуальних ознак і засобів їхньої об’єктивації, зміни поняттєвого й 

мотиваційного наповнення концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в діахронії, що на 

сьогодні залишилося поза завданнями нашого аналізу. Подібне дослідження 

дозволить глибше зрозуміти загальнолюдські уявлення про концепт 

ПЕРЕТВОРЕННЯ та пов’язані з ним образи й асоціації, його національно-

культурну специфіку на ширшому фактологічному матеріалі.  
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