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АНОТАЦІЯ 

Кліментова О. В. Ключові топоніми-концепти в українській, французькій та 

англійській мовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 10.02.15 «загальне мовознавство». – 

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

 

Змістом дисертації є дослідження функціонування ключових топонімів-

концептів у свідомості носіїв української, французької та англійської мов і 

художніх текстах відповідних країн. 

Уперше згадки про поняття «концепт» у системі гуманітарних наук фіксують 

філософські трактати. Як предмет наукового дослідження це явище починає 

розвиватися в середньовічному концептуалізмі. Саме ж слово «концепт» 

походить з латинської мови, де функціонувало у формі conceptum й означало ряд 

понять, серед яких «ескіз», «начерк», «абстракція» та ін.  

Активне дослідження концептів у Західній Європі розпочалося у період 

формування національної свідомості, а саме у XV–XVI ст. Тоді це поняття з 

відповідними фонетичними змінами перейшло у лексичні системи 

західноєвропейських мов. Англійська форма concept має ряд таких значень, як 

«ідея», «уява», «мисленнєвий образ» та ін. Французький варіант терміна concept 

установився у ХІХ – ХХ ст., й трактувався як «властивість або спосіб мислення, 

пізнання, усвідомлення чого-небудь» [Іващенко, 194]. 

На сучасному етапі аналіз концептів з позиції лінгвістики зробили і роблять 

українські (В. В. Жайворонок, Л. А. Лисиченко, Є. С. Отін, Г . П. Лукаш, 

О. Ю. Карпенко, Ю. О. Карпенко, В. А. Ніколаєва, С. С. Єрмоленко, 

І. О. Голубовська, Т. В. Радзієвська), російські (З. Д. Попова, І. А. Стернін, 

Ю. О. Степанов, В. Н. Телія, О. С. Кубрякова та ін.), французькі (Л. Дерекерк, 

К. Бізані, С. Петіжан, Х. Дюмез та ін.), англійські (В. Еванс), литовські 
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(Ж. Неміцкене) та інші закордонні вчені. Загалом дослідження, що стосуються 

концептів, проводяться переважно не в суто лінгвістичному полі. Це явище 

вивчають здебільшого такі міждисциплінарні науки, як психолінгвістика, 

соціолінгвістика, лінгвокультурологія, а також така нова міжгалузева наука, як 

концептологія.  

Найбільше питань і суперечок між науковцями виникало саме через 

розуміння терміна «концепт». Вперше поняття «концепт» було запропоноване 

А. С. Аскольдовим у 1928 р., проте активного розвитку у когнітивній лінгвістиці, 

парадигматиці лінгвістичного концептуалізму й лінгвокультурології концепт 

набув у 90-х рр. ХХ ст. з виходом праць Д. С. Лихачова й Ю. С. Стерніна 

[Красавский, 40]. У зв'язку з цим існує значна кількість трактувань цього явища, 

які можна згрупувати таким чином: 

1. Розуміння концептів як ментальної та ментально-психологічної сутності, 

вираженої мовними засобами (Т. В. Радзієвська, І. О. Голубовська, 

О. О. Селіванова, М. П. Кочерган, В. А. Ніколаєва, О. Ю. Карпенко, 

М. О. Красавський та ін.);  

2. Трактування концептів як результату роботи свідомого і підсвідомого, 

який включає в себе індивідуальний досвід особистості (О. К. Кубрякова); 

3. Сприйняття концептів як відображення знань про навколишній світ, 

виражене через мову та етнокультурну специфіку (Ф. С. Бацевич, 

О. О. Селіванова, О. О. Залевська, О. С. Бондаренко); 

4. Погляд на концепт як синонім до поняття, символу, об'єкта (Л. Депекер, 

А. С. Аскольдов); 

5. Одним із проявів концептів є фрейм (Ф. С. Бацевич ,О. О. Селіванова); 

6. Ідеальний понятійний базис, закріплений за певним знаком 

(С. Х. Ліхачов); 

7. Трактування особистісних переживань та відчуттів індивіда мовними 

засобами (J. Lakkof); 

8. Тлумачення концепту як «смислового значення імені (знака)». 
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Відповідно до визначень терміна «концепт», запропонованих дослідниками, 

на наш погляд його можна трактувати як акумулятор знань про навколишній світ, 

які базуються на особистісному досвіді індивіда і виражена мовними засобами.  

У розумінні концептів виділяють п'ять диференційних моделей, які 

базуються на розумінні культури, людської свідомості, зв'язків індивідуального 

та суспільного у свідомості індивіда. 

На відміну від досліджень концептів, спеціальні топонімічні розвідки 

розпочалися у 80-х рр. XVIII ст. Протягом усієї історії ономастичної науки перед 

науковцями стояло два основних питання. Перше стосувалося лексичної 

семантики онімів, а друге – статусу власних назв у мовній системі. Щодо 

останнього вітчизняна дослідниця О. В. Філатова пропонує шість теорій, які 

зводяться до того, що власні назви, на відміну від загальних, є унікальними, за 

значенням власні назви значно глибші, порівняно з загальними. 

Окрім лінгвістичного, існує й географічний напрям вивчення топонімів. Тут 

виділяють два підходи, тобто аналізують окремо взяті власні назви або певні 

топонімічні сутності. Інший, філологічний напрям дослідження топонімів на 

матеріалі художніх текстів, розпочався лише в ХХ ст.  

Серед основних методів дослідження топонімів-концептів виділяють 

описовий і метод асоціативного експерименту. Суть останнього методу полягає 

у формуванні свого роду анкети, у якій реципієнти наводять усі асоціації з 

певним топонімом-концептом залежно від віку, місця навчання або роботи.  

У процесі аналізу топонімів-концептів Україна, la France та England 

ефективним є використання польової структури концептів. За методикою 

В. А. Ніколаєвої вона складається з 4 зон (ядерна, приядерна, ближня й дальня 

периферія), які в сукупності формують повну картину змісту кожного з 

аналізованих топонімів-концептів, включаючи культурно-історичну інформацію 

про відповідні об'єкти.  

При опитуванні реципієнтів було виявлено 6066 асоціацій, з яких 2318 щодо 

хороніма Україна, 1890 – щодо хороніма la France і 1848 – щодо хоронімa 
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England. Асоціативні ряди, утворені реципієнтами, набагато ширші, аніж 

асоціативні поля, наведені в асоціативних словниках. Це зумовлено тим, що у 

словниках асоціативні ряди формуються на основі найчастотніших загально-

мовних асоціацій, а в мовленні реципієнтів – на основі найрізноманітніших си-

туативних подій. 

Основиними асоціаціями у представників української культури до хороніма-

концепту Україна носіями української мови було наведено такі: вишиванка, 

незалежність, Львів, Київ, Батьківщина, війна, Майдан, патріотизм; до 

хороніма-концепту la France – Ейфелева вежа, Париж, вино, мода, круасани, 

романтика і до хороніма-концепту England ряд найчастотніших асоціацій був 

сформований наступними реакціями: королева, Біг Бен, Лондон, чай, дощ, 

футбол.  

Асоціативні ряди до хороніма-концепту Україна носіями французької мови 

формується з таких понять, як: Kiev, la révolution, les belles filles, les fleurs, 

patriotes, églises, Les Carpates та ін 

До хороніма-концепту la France носії французької мови найчастіше наводять 

такі асоціації: les grèves, l'amour, les Alpes, la mer, région de Provance та ін. 

До хороніма-концепту England носіями французької мови було наведено 

наступні асоціації: La Reine, Londres, Les parapluis, Les mauvais temps, Big Ben, 

les pluis та ін.  

Представники англійської мови формують свої знання про хоронім Україна 

на основі наступних асоціацій: blue/gold, Kiev, hospitality, skiing, work, love, 

borsch, Roshen sweets і т. д. 

У носіїв англійської мови хоронім la France асоціюється з такими реаліями: 

Vine, chease, Love, fashion, see і т. ін.  

Особливістю дальньої периферії хоронімів-концептів Україна, la France та 

England є те, що всі вони проявляють себе значно ширше в контексті художньої 

літератури за рахунок присутності в тексті позиції автора та використання ним 

для повнішого розкриття змісту хоронімів-концептів Україна, la France та 
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England допоміжних топонімів, насамперед ойконімів Київ, Paris, London і 

гідронімів Дніпро, Seine, Thames, внаслідок чого переходять з розряду концептів 

у розряд поетонімів, художніх концептів, або конотативних онімів.  

Виявлені у ході аналізу семантико-функціональних особливостей хоронімів-

концептів Україна, la France та England конотативні значення досліджуваних 

одиниць поділяються на спільні та відмінні. До спільних конотацій для хоронімів 

Україна та la France належить «територія» (А попереду полку йде, рубаючи крок, 

людина мужньої і гордої постави; то йде з чорними вусами при своїй 

революційній зброї твій батько, герой революційних боїв на півдні України - 

старий Колосовський. [Гончар (а). ЛК]; Але Карл-Йозеф Цумбруннен не 

перестав їздити в Україну навіть після цього розриву. [Андрухович (а). ЛК]; 

Invitant les gens à ses souvenir de la responsabilité de la France dans les événements 

du Véld’Hiv. [Rosnay, 396]; ...mais à mesure que j’avance vers le centre de la France, 

les têtes deviennent siregulièrement plus dûres, et conséquemment les millions 

infiniment plus rares [de Balzac (б), 31]; Cependant, quand il était revenu en France... 

[Leroux (а), 112]). Конотація «держава» (Під кінець дев'яностих Україна 

потрапила відразу до кількох чорних списків, проваджених надміру 

безсторонніми спостерігачами з усіляких міжнародних структур. [Андрухович 

(а). ЛК]; But I guess you have much the same problem in England. [Fleming (е), 10]) 

та «мала Батьківщина» (Досі ще була рідна Максимові земля, батьківщина – 

Україна, за яку він спалив свою молодість [Багряний (а). ЛК]; In this tight little 

world of England, I was a Canadian, and therefore a foreigner, an outsider – fair 

game… [Fleming (а), 9]) є спільними для хоронімів-концептів Україна та 

England. Значення «країна» є спільним для концептів Україна та la France 

(Україна вже зруйнована військами фюрера. [Загребельний, 317]; Est ce à la joie 

du vignoble, est ce à la douceur harmonieuse des plus beaux paysages de la France... 

[de Balzac (б), 38]), «народ» (Тоді нафіг кидаємо цей совок – Україну взагалі 

ніхто серйозно не сприймає, весь цей ваш нещасний шоу-бізнес так званий... 

[Карпа, ЛК]; Aujourd’hui, 16 juillet 2002, sera célébré le soixantième anniversaire de 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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la rafle du Vél d’Hiv, au cours de laquelle plusieurs milliers de familles juives furent 

arrêtées par la police française, heures sombres de l’histoire de la France [Rosnay, 

261]). До індивідуальних конотацій відносять «мати» (Там був конкурс дитячих 

малюнків на асфальті під девізом: «Подаруй мені дитинство, Україно!» 

[Костенко, 149]); «люди» (C’est une autre France que je reconnais pas. [Rosnay, 

280]). 

Kартина світу хороніма-концепту Україна формується на основі таких 

понять, як Майдан, Київ, революція, АТО, Батьківщина, вишиванка та ін. 

Ключовими формантами картини світу хороніма-концепту la France є les grèves, 

le président, Charles de Gaulle, la Tour Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, mode та ін. 

Для хороніма-концепту England основними є football, fish and chips, rain, 

London, Islanders та ін. 

Наукова новизна визначається поглибленням знань про поняття «топоніми-

концепти» на основі текстів українських, французьких та англійських художніх 

творів. Уперше досліджено з позиції загального мовознавства ключові топоніми 

цих мов у семантично-функціональному та психолінгвістичному аспектах. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можна використовувати у спецкурсах і на семінарах з ономастики, на заняттях із 

загального мовознавства, лінгвокультурології та країнознавства для 

філологічних спеціальностей і в інших лінгвістичних та психолінгвістичних 

студіях. 

Ключові слова: концепт, топонім, топонім-концепт, хоронім, ойконім, 

гідронім, картина світу, асоціативний експеримент, конотативні значення, 

художній текст.  
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SAMMARY 

 

Klimentova O. V. Main toponyms-concepts in Ukrainian, French and English 

languages. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of philological sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 10.02.15 "general linguistics". – O. O Potebnia Institute of 

Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine. – National Taras 

Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

 

For the first time, references to the notion of "concept" in the system of humanities 

fix the philosophical treatises. As a subject of scientific research, this phenomenon 

begins to develop in medieval conceptualism. The very word "concept" comes from 

the Latin language, which functioned in the form of “conceptum” and means a number 

of concepts, including "sketch", "abstraction", etc. 

The active study of concepts in Western Europe began in the period of the 

formation of national consciousness, namely in the XV-XVI centuries. At the same 

time, this notion with the corresponding semantic nuances and phonetic changes in the 

term passed into the lexical systems of Western European languages. For example, the 

English form of the concept has a number of such meanings as "idea", "imagination", 

"mental image", etc. The French version of the term concept was established relatively 

recently, in the nineteenth and twentieth centuries, and received a distinction from other 

interpretations of "the properties or mode of thinking, knowledge, awareness of 

something" [Ivashchenko, 194]. 

At the present stage, the analysis of concepts from the standpoint of linguistics is 

performed by ukrainian (V. V. Zhayvoronok, L. A. Lisichenko, E. S. Otin, 

G. P. Lukash, O. Yu. Karpenko, Yu. O. Karpenko, V. A Nikolayeva, 

S. S. Yermolenko, I. O. Golubovska, T. V. Radziyevska), Russian (Z. D. Popova, 

I. A. Sternin, Yu. O. Stepanov, V. N. Telia, O. S. Kubryakova etc.), French 

(L. Derekerk, K. Bizan, S. Petigant, H. Dumez, etc.), English (V. Evans), Lithuanian 
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(J. Nemitskiene) and other foreign scientists. In general, studies relating to concepts, 

conducted mainly in a non-linguistic field.  

Most questions and disputes have arisen between scientists concerning the 

interpretation of the term "concept". For the first time the term “concept” in the 

linguistics was used by A.S. Askoldov in 1928, but in the cognitive linguistics, in the 

paradigm of linguistic conceptualism and in the linguistic culturology the term was 

developed in the end of the twentieth century thanks to the works of D. S. Likhachev 

and Yu. S. Sternin [Krasavsky, 40]. Consequently there are a lot of interpretations of 

this phenomenon. Accordingly, they can be grouped as follows: 

1. Interprtation of the concepts as the mental and mental-psychological essence 

expressed by the linguistic means (T. V. Radzievska, I. O. Golubovska, 

O. O. Selivanova, M. P. Kochergan, V. A. Nikolaeva, O. Yu. Karpenko, 

M. O. Krasavsky and others); 

2. The treatment of the concepts as a result of the work of the conscious and the 

subconscious, which includes the individual experience of the person (O.K. 

Kubryakova); 

3. Perception of concepts as a reflection of knowledge about the surrounding 

reality, expressed through the language and ethno-cultural specificity (F. S. Batsevich, 

O. O. Selivanova, O. Zalevska, O. S. Bondarenko); 

4. The vision of the concept as a synonym to the notion, symbol, object 

(L. Deppeker, A. S. Askoldov); 

5. The frame is one of the manifestations of the concepts (F. S. Batsevich, 

O. O. Selivanova); 

6. The deal conceptual basis, fixed on a certain name (sign) (S. K. Likhachev); 

7. Interpretation of personality experiences and feelings of the individual by 

linguistic means (J. Lakkof); 

8. Interpretation of the concept as "the semantic value of the name (sign)". 

In accordance with the definitions of the term "concept" proposed by researchers, 

in our opinion, it can be interpreted as an accumulator of information about the 
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surrounding reality, which is based on personal experience of the individual and 

expressed in linguistic means. 

In the concept interpretations five differentiated models distinguished which are 

based on the understanding of culture, human consciousness, the connections of the 

individual and the public in the consciousness of the individual.  

Unlike of the concepts study, the special toponymic research began mainly in the 

end of XVIII century. Throughout the history of onomastic science, two main questions 

were before the scholars. The first one concerned lexical semantics of onyms, and the 

second one – the status of their own names in the language system. Concerning to the 

last one, O. V. Filatova offers six theories, which are reduced to the fact that their own 

names are unique unlike the general ones, and they are much deeper than their general 

names. 

There is also a geographic direction of toponyms study in addition to linguistic. 

Two approaches are distinguished here, which analyze proper names or certain 

toponymic entities individually. Another, philological direction of the toponyms study 

on the material of the belletristic texts, began only in the twentieth century. 

Using of the concepts field structure is effective to analyze the toponyms-concepts 

of Ukraine, la France and England. Due to V. A. Nikolaeva’s technique the concepts 

field structure consist of 4 zones (nuclear, nuclear, near and far periphery), which 

collectively form a complete picture of the content of each of the discussed toponyms-

concepts, including cultural-historical information about the objects. 

As a result of recipients interviewing, 6066 associations were identified, of which 

2318 were good for choronym Ukraine, 1890 in terms for la France and 1848 in terms 

for choronym England. The associative ranks, created by the recipients, are much 

wider than associative fields, given by the associative dictionaries. This is due to the 

fact that in dictionaries, associative ranks are formed on the basis of the most common 

language associations, but in the recipients talking – on the basis of the various 

situational events. 
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The basic associations of Ukrainian native speakers to the choronym-concept 

Ukraine were the following: vyshyvanka, independence, Lviv, Kiev, Motherland, war, 

Maidan, patriotism; to the choronym-concept La France – The Eiffel Tower, Paris, 

wine, fashion, croissants, romance and to the choronym-concept England the series 

of the most frequent associations was formed by the following reactions: Queen, Big 

Ben, London, tea, rain, football. 

French native speakers form associative ranks to the choronym-concept Ukraine 

from the following concepts: Kiev, la révolution, les belles filles, les fleurs, patriotes, 

églises, Les Carpates, etc. 

French native speakers the most often form such associations to the choronym-

concept La France: les grèves, l'amour, les Alpes, la mer, région de Provance et al. 

The following associations were presented to the choronym-concept England by 

French native speakers: La Reine, Londres, Les parapluis, Les mauvais temps, Big 

Ben, les pluis and others. 

English native speakers form their knowledge about Ukraine on the basis of the 

following associations: blue / gold, Kiev, hospitality, skiing, work, love, borsch, 

Roshen sweets, etc. 

By the English native speakers la France is associated with the following realities: 

Vine, chease, Love, fashion, sea, etc. 

The peculiarity of the far-off periphery of the choronym-concepts Ukraine, la 

France and England is the fact that they all show itself much wider in the belletristic 

context. It is due to the author’s position and using by him toponyms auxiliary to the 

concepts Ukraine, la France and England in order to reveal more full the contents of 

the choronym-concepts of Ukraine, la France and England. As the auxiliary 

toponyms are first of all oikonyms Kyiv, Paris, London and hydronyms of Dnipro, 

Seine, Thames, resulting in the transformation of the concepts category into the 

category of poetonyms, the concepts of art, or connotative onyms. 

The connotative values of the units detected during the analysis of the semantic and 

functional peculiarities of the choronym-concepts Ukraine, la France and England, are 
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divided into common and distinct ones. To the common connotations for the choronym 

Ukraine and La France belong "territory" (А попереду полку йде, рубаючи крок, 

людина мужньої і гордої постави; то йде з чорними вусами при своїй 

революційній зброї твій батько, герой революційних боїв на півдні України - 

старий Колосовський. [Гончар]; Але Карл-Йозеф Цумбруннен не перестав 

їздити в Україну навіть після цього розриву. [Андрухович]; Invitant les gens à ses 

souvenir de la responsabilité de la France dans les événements du Véld’Hiv. [Rosnay, 

396]; ...mais à mesure que j’avance vers le centre de la France, les têtes deviennent 

siregulièrement plus dûres, et conséquemment les millions infiniment plus rares [de 

Balzac,31]; Cependant, quand il était revenu en France... [Leroux, 112]). Connotation 

"state" (Під кінець дев'яностих Україна потрапила відразу до кількох чорних 

списків, проваджених надміру безсторонніми спостерігачами з усіляких 

міжнародних структур. [Андрухович]; But I guess you have much the same 

problem in England. [Fleming, 10]) and "Little Motherland" (Досі ще була рідна 

Максимові земля, батьківщина – Україна, за яку він спалив свою молодість 

[Багряний]; In this tight little world of England, I was a Canadian, and therefore a 

foreigner, an outsider – fair game… [Fleming, 9]) are common to choronim-concepts 

Ukraine and England. The sense of the "country" is common to the concepts of 

Ukraine and La France (Україна вже зруйнована військами фюрера. 

[Загребельний, 317]; Est ce à la joie du vignoble, est ce à la douceur harmonieuse des 

plus beaux paysages de la France... [de Balzac, 38]), "people" (Тоді нафіг кидаємо 

цей совок – Україну взагалі ніхто серйозно не сприймає, весь цей ваш нещасний 

шоу-бізнес так званий... [Карпа]; Aujourd’hui, 16 juillet 2002, sera célébré le 

soixantième anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv, au cours de laquelle plusieurs 

milliers de familles juives furent arrêtées par la police française, heures sombres de 

l’histoire de la France [Rosnay, 261]). Individual connotations include "mother" (Там 

був конкурс дитячих малюнків на асфальті під девізом: «Подаруй мені 

дитинство, Україно!» [Костенко, 149]); "people" (C’est une autre France que je 

reconnais pas. [Rosnay, 280]). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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The universe of the concept Ukraine is formed on the basis of such concepts as 

Maidan, Kyiv, revolution, ATO, Motherland, vyshyvanka, and others. The key 

formants of the world-famous La France are les grèves, le président, Charles de 

Gaulle, La Tour Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, mode, etc. For the choronym-

concept of England, the main ones are football, fish and chips, rain, London, 

Islanders, and others. 

Scientific novelty of the thesis is determined by the deepening of knowledge about 

the "toponyms-concepts" using the Ukrainian, French and English belletristic texts. 

The key toponyms of these languages have been studied in semantic-functional and 

psycholinguistic aspects for the first time from the standpoint of general linguistics. 

The practical value of the results. The results of the study can be used for the 

special courses and seminars on the onomastics, in classes on general linguistics, 

cultural-linguistic studies, geography and culture studies of the countries, for philology 

specialties and in other linguistic and psycholinguistic studies. 

Key words: concept, toponym, toponym-concept, choronym, oikonim, hydronym, 

universe, associative experiment, connotative meanings, belletristic text. 
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ВСТУП 

 

Уперше згадки про поняття «концепт» у системі гуманітарних наук фіксують 

філософські трактати. Як предмет наукового дослідження це явище починає 

розвиватися в середньовічному концептуалізмі. Саме ж слово «концепт» 

походить з латинської мови, де функціонувало у формі conceptum й означало ряд 

понять, серед яких «ескіз», «начерк», «абстракція» та ін.  

Активне дослідження концептів у Західній Європі розпочалося у період 

формування національної свідомості, а саме у XV–XVI ст. Тоді ж це поняття з 

відповідними семантичними нюансами і фонетичними змінами терміна 

перейшло у лексичні системи західноєвропейських мов. Наприклад, англійська 

форма concept має ряд таких значень, як «ідея», «уява», «мисленнєвий образ» та 

ін. Французький варіант терміна concept установився відносно недавно, у ХІХ – 

ХХ ст., й отримав трактування як «властивість або спосіб мислення, пізнання, 

усвідомлення чого-небудь» [Іващенко, 194]. 

Активного розвитку у когнітивній лінгвістиці, парадигматиці лінгвістичного 

концептуалізму й лінгвокультурології концепт набув у 90-х рр. ХХ ст. завдяки 

працям Д. С. Лихачова і Ю. С. Стерніна. На сучасному етапі аналіз концептів з 

позиції лінгвістики зробили і роблять вітчизняні (В. В. Жайворонок, 

Л. А. Лисиченко, Є. С. Отін, Г. П. Лукаш, О. Ю. Карпенко, Ю. О. Карпенко, 

В. А. Ніколаєва, С. С. Єрмоленко, І. О. Голубовська, Т. В. Радзієвська), російські 

(З. Д. Попова, І. А. Стернін, Ю. О. Степанов, В. Н. Телія, О. С. Кубрякова та ін.), 

французькі (Л. Дерекерк, К. Бізані, С. Петіжан, Х. Дюмез та ін.), англійські 

(В. Еванс), литовські (Ж. Неміцкене) та інші закордонні вчені. Загалом 

дослідження, що стосуються концептів, проводяться переважно не в суто 

лінгвістичному полі. Це явище вивчають здебільшого такі міждисциплінарні 

науки, як психолінгвістика, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, а також така 

нова міжгалузева наука, як концептологія. У цьому ж напрямі виконана 

дисертація В. В. Серебрякової «Концептуалізація поетонімосфери циклу 
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романів С. Мейер «Сутінки» (2016), у якій здійснено аналіз семантико-

функціональних особливостей онімів як невід'ємних елементів художньо-

образної системи творів. Найбільше питань і суперечок між науковцями 

виникало саме через розуміння терміна «концепт», існує значна кількість 

трактувань цього явища. Всі погляди на це поняття пов'язані з ментальною 

сутністю, а також свідомим і підсвідомим. 

На відміну від досліджень концептів, спеціальні топонімічні розвідки 

розпочалися в основному у 80-х рр. XVIII ст. і стосувалися власних назв 

території України. Протягом усієї історії ономастичної науки перед науковцями 

стояло два основних питання. Перше стосувалося лексичної семантики онімів, а 

друге – статусу власних назв у мовній системі. Щодо останнього вітчизняна 

дослідниця О. В. Філатова пропонує шість теорій, які зводяться до того, що 

власні назви, на відміну від загальних, є унікальними, за значенням власні назви 

значно глибші, порівняно з загальними та ін.  

У галузі ономастичної науки, а саме топоніміки, історія досліджень 

відрізняється від власне концептуальних досліджень. Саме ж поняття 

«топоніміка» завжди перебувало у сфері інтересів лінгвістів і, зрідка, географів. 

Питання топоніміки було актуальним у зв'язку з економічним розвитком регіонів 

світу з давніх часів, а історія виникнення й особливостей уживання власних 

географічних назв завжди була актуальною й цікавила науковців.  

Окрім лінгвістичного, існує й географічний напрям вивчення топонімів. Тут 

виділяють два підходи, а саме аналізують окремо взяті власні назви або певні 

топонімічні сутності. Інший, філологічний напрям дослідження топонімів на 

матеріалі художніх текстів, розпочався лише в ХХ ст.  

Серед основних методів дослідження топонімів-концептів виділяють 

описовий і метод асоціативного експерименту. Суть останнього методу полягає 

у формуванні свого роду анкети, у якій реципієнти наводять усі асоціації з 

певним топонімом-концептом залежно від віку, освіти й роду занять. Сам метод 

асоціативного експерименту поділяється на спрямований, ланцюжковий та 
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вільний асоціативний експеримент. У нашому дослідженні використано метод 

вільного асоціативного експерименту як такий, що створює максимально повний 

образ аналізованих топонімів-концептів, а також виявляє рівень обізнаності 

реципієнтів з історією, сучасністю та культурою як своєї країни, так і тих країн, 

мову яких вони вивчають. 

Крім цього методу, у процесі аналізу топонімів-концептів Україна, la France 

та England ефективним є використання такої матриці, як польова структура, яка 

була апробована в ономастиці вітчизняною дослідницею В. А. Ніколаєвою. За її 

методикою польова структура концептів складається з 4 зон (ядерна, приядерна, 

ближня й дальня периферія), які в сукупності формують повну картину змісту 

кожного з аналізованих топонімів-концептів, включаючи культурно-історичну 

інформацію про відповідні об'єкти.  

Актуальність теми полягає в розкритті суті такого поняття, як топоніми-

концепти, які ще мало досліджені у вітчизняному мовознавстві. Окрім цього, 

топоніми-концепти є важливою частиною культури не лише однієї країни, а й 

усього світу. Досить часто вони стають центром уваги, крім науковців, 

пересічних громадян у контексті певних світових подій. Актуальним 

дослідження топонімів-концептів є також тому, що вони стають невід'ємною 

частиною глобалізаційного процесу, що відображається як у результатах 

асоціативного експерименту, так і у творах сучасних письменників. 

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

виконувалася у відділі загального мовознавства Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні НАН України в межах теми «Мова, суспільство й культура у 

їхніх взаємозв'язках» (№ державного реєстру 0111U001274). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України, протокол №10 від 29.12.2012 року. 

Мета та завдання дослідження полягають в аналізі функціонально-

семантичних, соціолінгвістичних і психолінгвістичних особливостей ключових 

топонімів-концептів Україна, la France та England в українській, французькій 
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та англійській мовах. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі 

завдання: 

1. Описати концепт як лінгвістичне та міждисциплінарне явище. 

2. Проаналізувати основні віхи в історії вивчення поняття «концепт» з 

позиції лінгвістики та інших гуманітарних наук. 

3. Визначити методи дослідження топонімів-концептів різних мов. 

4. Проаналізувати ключові топоніми-концепти Україна, la France та 

England з позиції польової структури як однієї з моделей структурування знань 

про дійсність. 

5. Виділити та охарактеризувати асоціативні ряди досліджуваних 

топонімів-концептів. 

6. Дослідити семантико-функційні особливості топонімів-концептів у 

текстах художньої літератури. 

Об'єкт дослідження становлять ключові для української, французької та 

англійської мов хороніми-концепти Україна, la France й England. У контексті 

семантико-функціонального наповнення цих топонімів розглядаються й 

ойконіми-концепти Київ, Paris, London і гідроніми-концепти Дніпро, Seine й 

Thames в системі художніх текстів української, французької та англійської 

літератури. 

Предметом дослідження є семантико-функціональні та психолінгвістичні 

особливості ключових топонімів-концептів української, французької й 

англійської мов. 

Матеріал дослідження становлять ключові топоніми-концепти, дібрані з 

текстів художньої літератури України, Франції та Англії (П. А. Загребельний 

«Диво»; Л. В. Костенко «Записки українського самашедшого»; О. Т. Гончар 

«Людина і зброя», «Твори в 20 томах», «Бригантина»; І. П. Багряний 

«Тигролови», «Сад Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», «Огнене 

коло»; Ю. І. Андрухович «Дванадцять обручів», «Московіада», «Перверзія», 

«Таємниця»; В.Барка «Жовтий князь»; І. І. Білик «Танго»; Л. Дереш «Намір»; 
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О. С. Забужко «Хроніки від Фортінбраса»; І. С. Нечуй-Левицький «Хмари», 

«Вечір на Владимировій горі»; T. de Rosnay «Elles’appellait Sarah»; H. de Balzac 

«Eugénie Grandet», «L’illustre Gaudissart», «La vieille fille»; G. Leroux «Le château 

noir», «Le crime de Rouletabille», «Le parfum de la Dame en noir», 

«Un homme dans la nuitn»; A. Gavalda «Ensemble c’est tout»; A. Christie  «The 

Murder Of Roger Ackroyd», «The Mysterious Affair at Styles»; V. Woolf «To the 

Lighthouse», «Mrs Dalloway»; I. Fleming «The Spy Who Loved Me», 

«The Man with the Golden Gun», «Dr. No», «Daimonds Are Forever», «Moonraker», 

«Live and Let Die»; J. Orwell «1984»; Ch. Bronte «Jane Eyre»; J. Barnes «The sense 

of an ending»), де вони вжиті в 1502 контекстах, з яких хоронім-концепт Україна 

вжито у 239 контекстах, la France – у 95 контекстах, England – у 87 контекстах; 

деривати з основами топонімів-концептів; асоціації на топоніми-концепти в 

обсязі 6066 одиниць, отримані внаслідок психолінгвістичного експерименту, 

проведеного автором. 

Методи дослідження: описовий метод, асоціативний експеримент, елементи 

етимологічного аналізу. 

Теоретичне значення роботи полягає в можливості використання 

застосованої методики в інших дослідженнях з ономастичної концептології; в 

поглибленні знань про семантико-функціональні особливості ключових 

топонімів-концептів української, французької та англійської мов; у застосуванні 

результатів асоціативного експерименту, проведеного на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Institut français d’Ukraine, 

British Council. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можна використовувати у спецкурсах і на семінарах з ономастики, на заняттях із 

загального мовознавства, лінгвокультурології та країнознавства для 

філологічних спеціальностей і в інших лінгвістичних та психолінгвістичних 

студіях. 
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Наукова новизна визначається поглибленням знань про поняття «топоніми-

концепти» на основі текстів українських, французьких та англійських художніх 

творів. Уперше досліджено з позиції загального мовознавства ключові топоніми 

цих мов у семантично-функціональному та психолінгвістичному аспектах. 

Апробація результатів дослідження відбулася на десяти конференціях, сім 

з яких мають статус міжнародних: Мова, свідомість, художня творчість, інтернет 

у дзеркалі сучасних філологічних студій (Київ, 2013); Мова і культура (Київ, 

2013); МegaLing (Київ, 2013); Мова і культура (Київ, 2014); конференція Ради 

молодих вчених (Київ, 2014); Дні науки НАН України (Київ, 2015); Мовний 

простір слов'янського світу (Київ, 22-23травня 2015 р.); Шевченківська весна 

(Київ, 2016); Україна і сучасний світ: міжмовний і міжкультурний діалог (Київ, 

2016), 1er Colloque international francophone en Ukraine “Langues, Sciences et 

Pratiques” (19-20 octobre 2017). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 241 сторінка, з яких 187 сторінок основного тексту. 

Список джерел налічує 287 позицій. 

 

  



24 

 

РОЗДІЛ I. ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

1.1. Концепт як об'єкт лінгвістичного дослідження 

 

Поняття «концепт» – явище малодосліджене у лінгвістиці, зокрема в 

ономастиці, хоч належить до невичерпних джерел вивчення культурного 

компонента в мові. Відповідно до цього однією з нових галузей мовознавчої 

науки, що пов'язана з дослідженням концептів і, зокрема, топонімів-концептів, є 

лінгвокультурологія. Саме через призму цієї міждисциплінарної науки й 

вивчають концепти як вітчизняні, так і зарубіжні мовознавці. Підхід до вивчення 

цього явища зарубіжними дослідниками дещо відрізняється. Однією з 

відмінностей є сприйняття концепту західноєвропейськими дослідниками, 

зокрема британськими, як основної одиниці когнітивної лінгвістики. При цьому 

вітчизняні науковці аналізують концепт як міждисциплінарне явище.  

«Концепт» є основним терміном такої нової науки, як когнітивна лінгвістика 

і входить до термінологічної системи багатьох гібридних і суміжних з 

мовознавством дисциплін, серед яких виділяють такі: 1) лінгвокультурологія; 2) 

лінгвістична філософія і, як її аспект, логічний аналіз природної мови; 3) 

антропоцентрична етнолінгвістика, де увага акцентується саме на 

антропоцентричному підході до вивчення значення; 4) лексична та ситуаційна 

семантика, основним принципом якої є тлумачення слів, речень і текстів за 

допомогою «понятійної метамови»; 5) соціолінгвістика, а саме 

соціолінгвістичний аналіз змін цілісних підходів до сприйняття понять у 

різноманітних історичних контекстах [Штерн, 191]; 6) психолінгвістика. 

Концепт як суто лінгвістичне явище почали активно досліджувати 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Оскільки мова є текстом, то у сучасній 

вітчизняній лінгвістиці предметом дослідження були як термін «концепт», так і 

«текстовий концепт». При цьому останній доцільніше вживати у контексті 

художніх текстів [Каратаєва, 38]. 
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На сучасному етапі поняття «концепт» не має однозначного тлумачення у 

мовознавчій науці. Згідно з поглядами таких дослідників, як А. П. Бабушкін, 

С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, І. А. Стернін, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, 

А. М. Приходько, А. Вежбицька, В. М. Телія, О. С. Кубрякова [Єсипенко, 14] та 

ін., найбільш суперечливими питаннями, окрім трактування цього терміна, є й 

питання архітектоніки, класифікації й типології, вербалізації концептів, 

методології дослідження й виявлення їхньої національно-культурної специфіки. 

Ці питання в українському мовознавстві розробляли й роз, крім зазначених 

дослідників, В. В. Жайворонок, Л. А. Лисиченко, О. Ю. Карпенко, 

С. С. Єрмоленко, Є. С. Отін, І. М. Железняк, І. О. Голубовська, Т. В. Радзієвська 

та ін.  

Погляди на поняття «концепт» у гуманітарних науках також дещо 

відрізняються. Першочергово цей термін уживався у таких дисциплінах, як 

психологія та філософія. У лінгвістичній термінології поняття «концепт» вперше 

було застосовано А. С. Аскольдовим у 1928 р., проте це поняття не набуло 

широкого використання [Аскольдов]. Зважаючи на те, що активного розвитку у 

когнітивній лінгвістиці, парадигматиці лінгвістичного концептуалізму й 

лінгвокультурології концепт набув у 90-х рр ХХ ст. завдяки працям 

Д. С. Лихачова й Ю. С. Стерніна [Красавский, 40], існує значна кількість 

трактувань цього явища. Відповідно до цього, їх можна згрупувати таким чином:  

9. Розуміння концептів як ментальної та ментально-психологічної сутності, 

вираженої мовними засобами (Т. В. Радзієвська, І. О. Голубовська, 

О. О. Селіванова, М. П. Кочерган, В. А. Ніколаєва, О. Ю. Карпенко, 

М. О. Красавський та ін.) [Радзієвська, 8, 9; Голубовська, ; Селиванова, 77; 

Кочерган, 427; Николаева, 4; Карпенко]; 

10. Трактування концептів як результату роботи свідомого і 

підсвідомого, який включає в себе індивідуальний досвід особистості 

(О. К. Кубрякова) [Кубрякова, 90]. 



26 

 

Якщо узагальнити розуміння концепту М. П. Кочерганом, то воно певною 

мірою збігається зі сприйняттям цього поняття Т. В. Радзієвською. 

11. Сприйняття концептів як відображення знань про оточуючу 

дійсність, виражене через мову та етнокультурну специфіку (Ф. С. Бацевич, 

О. О. Селіванова, О. О. Залевська, О. С. Бондаренко) [Бацевич 2008, 221; 

Селиванова, 76; Залевська, 43; Бондаренко, 40]; 

12. Погляд на концепт як синонім до поняття, символу, об'єкта 

(Л. Депекер, А. С. Аскольдов) [Depecker, 42; Аскольдов, 267-279]; 

13. Одним із проявів концептів є фрейм (Ф. С. Бацевич, 

О. О. Селіванова) [Бацевич 2007, 90; Селиванова, 77]; 

14. Ідеальний понятійний базис, закріплений за певним знаком 

(С. Х. Ліхачов) [Лихачев, 18] 

15. Трактування особистісних переживань та відчуттів індивіда 

мовними засобами (J. Lakkof) [Lakkof, 76]; 

16. Тлумачення концепту як «смислового значення імені (знака)» [БЭС, 

568]. 

Відповідно до визначень терміна «концепт», запропонованих дослідниками, 

на наш погляд його можна трактувати як акумулятор інформації про 

навколишню дійсність, яка базується на особистісному досвіді індивіда і 

виражена мовними засобами.  

На сприйняття й розуміння концептів упливають, окрім наведених вище 

особливостей, також і культурні відмінності носіїв мов. Якщо вітчизняні 

дослідники ввели цей термін у ранг лінгвістичних, то французькі й англійські 

вчені частково послуговувалися ним у філософському та логічному планах. 

Проте сучасні французькі й англійські науковці схильні, як зазначалося, 

аналізувати концепти з позиції когнітивної лінгвістики, концептуальної 

структури, семантичної структури та ін. [Evans; IEP]. Натомість у лінгвістичних 

працях науковці частіше уживали такі терміни, як «поняття», «значення», 

«символ». 

http://www.iep.utm.edu/concepts/
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До розуміння терміну «концепт» існує кілька підходів: Перший підхід 

акцентує увагу на концепті як культурологічній одиниці, виходячи з чого 

відповідне лінгвістичне явище сприймалося дослідниками, зокрема 

Ю. С. Степановим, як основний елемент культури у ментальному світі людини 

[Степанов, 40].  

Другий підхід ґрунтується на положенні про концепт як одиницю семантики 

мовного знака (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булигіна, М. Ф. Алефіренко та ін.). Серед 

сучасних вітчизняних дослідників, що сприйняли таку позицію до розуміння 

цього терміна, можна виділити С. С. Єрмоленка [Єрмоленко, 216-221] й 

О. О. Селіванову [Селіванова, 77]. С. С. Єрмоленко стверджує, що основною 

рисою структури мовної одиниці і, відповідно, топоніма-концепту, є категорія 

семіотичної репрезентації. Таким чином, мовознавець пропонує вважати 

аналізовані одиниці іконічними знаками, оскільки вони представляють свій 

об'єкт у властивий їм спосіб залежності від тої сенсорної площини, у якій існує 

їхній зв'язок [Єрмоленко 2006, 8, 13, 217]. Приблизно такого ж підходу 

дотримуються й сучасні британські дослідники (Еванс, Мьорфі, Річардс).  

Відповідно до визначень терміна «концепт», запропонованих дослідниками, 

його можна розуміти як знак. Українська дослідниця О. О. Селіванова 

стверджує, що фрейм є одним з компонентів концепту, фрагменти якого 

відображаються у ономасіологічній структурі знака. Вказівку на те, що концепт 

є знаком знаходимо і у трактуванні, запропонованого дослідницею, де сукупність 

знань і уявлень про світ закріплені за певним знаком [Селиванова, 77]. 

М. О. Красавський теж говорить про знакову оформленість концептів 

[Красавский, 46].  

Відповідно до твердження про подвійну природу знака, концепт можна 

вважати знаком, оскільки він теж має план вираження і план змісту. Концептами 

найчастіше є слова, таким чином вони мають прямі, словникові й набуті 

значення. Оскільки більшість слів багатозначні, то найчастіше один і той же 

мовний знак об’єднує безліч ознак певного концепту. У різних мовних системах 
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за мовним знаком закріплений різний суспільний досвід контакту з тим чи іншим 

об’єктом або явищем дійсності, які формують для цього об’єкта чи явища 

індивідуальні характеристики й ознаки. Концепти тісно пов'язані з терміном 

«поняття». Незважаючи на те, що українські та російські дослідники, на відміну 

від французьких, не визначають терміни «концепт» і «поняття» як синонімічні, 

проте вони говорять про поняттєву базу формування концептів [Селиванова, 97; 

Красавский, 43; Лихачев, 18.]. 

Бачення концептів, наведене С. С. Єрмоленком є логічним, оскільки 

семіотика розуміється як «розділ мовознавства, який досліджує будову, 

функціонування і використання в суспільстві різноманітних знаків і знакових 

систем» [Бацевич 2011, 290]. У свою чергу, мова є найбільшою знаковою 

системою, де концепт – знак, який акумулює в собі всі знання про світ і є носієм 

певного образу світу. 

У контексті знаковості концепту Н. Д. Арутюнова говорить про явище 

знакового концепту, яке являє собою конститутивний компонент 

загальносеміотичних класифікаторів [Арутюнова, 71].  

Т. П. Вільчинська аргументує те, що концепт є знаком через 

співвідношенням мови і мислення. На її думку, це пояснюється розвитком 

когнітології, що вивчає концептуалізацію людської свідомості та її оформлення 

у мовні знаки. Конотація, так само як і концепт, є культурно-історичним та 

психолінгвістичним явищем, що трансформується зі зміною культурного та 

історичного фонів [Вільчинська, 75]. Це явище тісно пов'язане з асоціативним 

експериментом, який відображає стан суспільства на певному історичному етапі.  

Окрім цього, концепти пов'язані з поняттям «значення», яке С. Є. Нікітіна 

розуміє як «концепт, пов’язаний знаком» [Никитина 1987, 70]. На зв’язок 

концепту і значення вказує Ф. Унгер, говорячи про те, що концепти є за своєю 

суттю семантичними структурами, які дослідник пропонує визначати як «лише 

частину концептуальних структур та частину, яка має вербальне вираження» 

[Ungerer, 19]. Незважаючи на те, що дослідники пов'язують поняття «концепт» і 
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«значення», О. О. Селіванова висловлює думку про розрізнення цих понять, 

аргументуючи це зв'язом понять із знаком. Тобто, на думку дослідниці, значення 

лише пов'язують із знаком, а концепт має знакову форму, фактично є знаком, і 

для його опису використовують метамову семіотичного запису [Селиванова, 

122]. 

Укладачі видання «Українська мова. Короткий тлумачний словник» 

С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик і О. Г. Тодор визначають мовний знак як 

«двостороннє утворення, що становить єдність мисленнєвого змісту 

(означуваності) і звукової (або графічної) форми – означальника» [Єрмоленко та 

ін., 65]. Таким чином, знак поєднує в собі, на думку науковців, ідеальне і 

матеріальне, відображає і членує дійсність. Так само, як і значення концепту, 

значення знака є соціально зумовленими. Крім того, мовознавці пов'язують знак 

і слово, а оскільки концепт є словом, то, відповідно, він є знаком. І, 

найголовніше, передавати й акумулювати інформацію можуть виключно 

повнозначні слова, якими є аналізовані лінгвістичні одиниці. 

Третій підхід до розуміння поняття «концепт» формувався на основі 

положення про те, що цей термін пов'язує між собою слово та дійсність. Серед 

науковців, що дотримувалися цього підходу, виділяють здебільшого російських 

учених, представниками яких є Д. С. Лихачев, О. С. Кубрякова [Маслова, 32] та 

ін. Наводячи власне розуміння терміна «концепт», російська дослідниця 

В. А. Маслова визначає його як змістову одиницю ментального лексикону, що 

більше відповідає уявленням про «концепт» як соціо- та психолінгвістичну 

одиницю. Виходячи з аналізу двох останніх підходів, робимо висновок, що 

сучасні французькі, британські й, загалом, європейські вчені схильні до 

сприйняття й трактування концептів за сукупністю цих підходів. На відміну від 

них, вітчизняні й російські мовознавці намагаються усі існуючі погляди 

підпорядкувати кожному окремо з цих підходів.  
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Незважаючи на відсутність однозначного трактування концепту, 

Н. Д. Арутюновій, Н. В. Єсипенко та ін. удалося виокремити деякі підходи до 

трактування цього міждисциплінарного терміну. Серед них виділяють такі: 

1. Психологічний підхід, який полягає у тому, що, по-перше, концепт 

трактується виключно як мисленнєве утворення, а по-друге, він існує не для 

всього слова, а для кожного основного словникового значення. Таким чином, цей 

підхід базується на переконанні, згідно з яким «концепт виникає внаслідок 

перетину словникового значення з особистісним і народним досвідом людини» 

[Єсипенко, 15]. 

2. Логічний підхід, започаткований Н. Д. Арутюновою, яка пропонує 

визначати концепт як «поняття буденної філософії». Основою для такого 

розуміння цього терміну є атрибути, функції, що їх виконує концепт, а також 

його місце в житті людини [Єсипенко, 15]. 

3. Філософський підхід, представники якого пропонують трактувати концепт 

з позиції того, що не підлягає змінам у семантиці словесного знака й визначає 

напрямок думки мовця. Цей підхід базується на баченні концепту як 

«внутрішньої форми» й одиниці ментальності. 

4. Культурологічний підхід, у якому концепт репрезентує «згусток культури 

у свідомості певної людини» й «те, у формі чого культура входить у ментальний 

світ людини» [Єсипенко, 16]. 

5. Когнітивно-дискурсивний підхід базується на тлумаченні концепту як 

«динамічної одиниці психічних ресурсів людини». Основою такого підходу є 

діяльнісний стиль мислення, що визначає діяльнісне розуміння мовного знака й 

дискурсу [Єсипенко, 16]. 

6. Інтегративний підхід розглядає концепт як «багатовимірне культурнозначе 

соціопсихологічне утворення в колективній свідомості, опредметнене в тій чи 

іншій формі» [Єсипенко, 17]. 

Протилежним запропонованому вище погляду на поняття «концепт» є його 

розуміння укладачами енциклопедичного видання «Українська мова», 
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О. В. Мазеповою й І. В. Приваловою. Вони говорять лише про такі підходи до 

вивчення цього поняття, як когнітивний, лінгвокультурний і лінгвокогнітивний, 

які лягли в основу трактування досліджуваного терміна. Представники 

когнітивної школи розглядають концепт як «термін, що слугує для пояснення 

одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї 

інформаційної структури, що відображає знання та досвід людини» [УМ, 258].  

Представники лінгвокогнітивного підходу визначають концепт як глобальну 

мисленнєву одиницю, ідеальну сутність, яка формується у свідомості людини, а 

дослідники лінгвокультурологічного напряму схильні розуміти концепт як 

культурне явище [Привалова, 47–48]. 

Дослідники, які аналізували концепт з позиції лінгвокультурології, 

сприймали поняття «концепт» виключно як культурний феномен. Саме цей 

погляд і породжує значну кількість трактувань цього терміну [Мазепова, 259, 

260]. На відміну від О. В. Мазепової, укладачі енциклопедичного видання тісно 

пов'язують концепти з мовною картиною світу. Схожий підхід до цієї проблеми 

мають укладачі «Лингвистического энциклопедического словаря» [ЛЭС, 384] й 

вітчизняний мовознавець Ф. С. Бацевич, які аналізують концепт як один з 

аспектів сприйняття «поняття». 

Окрім підходів, запропонованих О. В. Мазеповою, укладачами 

енциклопедичного видання «Українська мова» та ін., серед дослідників дедалі 

поширенішим стає підхід до трактування концептів, що базується на таких 

інтегрованих дисциплінах, як соціо- та психолінгвістика. Відповідно до цього, 

Н. Д. Арутюнова пропонує розуміти концепт як «утворення, що фіксує досвід, 

який виробляє людина в процесі взаємодії її зі світом, як посередника між 

людиною та тією дійсністю, в якій вона живе» [Логический…, 1988-2006].  

На відміну від поглядів на концепт Т. В. Радзієвської, В. А. Ніколаєвої, 

О. Ю. Карпенко, У. Б. Марчук пропонує розуміти цей термін як «семантичне 

представлення поняттєвого змісту будь-якого імені». У такому розумінні 

концепт є звуженням поняття [Марчук, 15].  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Марчук%2C%20Уляна%20Богданівна
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Своє бачення концепту наводили й вітчизняні дослідники В. А. Ніколаєва й 

М. П. Кочерган. Саме В. А. Ніколаєва запропонувала користуватися повною 

схемою польової структури концептів (див. розділ ІІ). Вона більше акцентує 

увагу саме на культурних концептах, які відображаються у мовній картині світу 

і якими, в основному, є власні назви, тобто оніми, особливо значущі для історії 

та культури певної країни або нації [Николаева (а),4]. 

Формуючи свій підхід до аналізу й розуміння концепту, С. А. Жаботинська 

стверджує, що виробляти підходи до трактування цього явища слід з 

урахуванням усіх існуючих. Зокрема, дослідниця пропонує брати за основу дві 

форми аналізу, а саме, логічний, тобто такий, що на перше місце ставить 

внутрішню форму організації, а також встановлення зв'язків з його складовими 

компонентами, та ейдетичний, тобто такий, що акцентує увагу на концепті як 

категорії мислення [Жаботинська, 4-5]. Виходячи з логічного підходу до аналізу 

концептів, маємо підстави говорити про те, що це явище слід сприймати не лише 

як одиницю ментальної структури, а і як форму мислення, пов'язану з 

психологічними та соціальними особливостями індивіда. Відповідно до 

логічного підходу у розумінні та сприйнятті концепту, його не можна розглядати 

відірвано від інших лінгвокультурних явищ. Застосування такого підходу до 

бачення та розуміння концепту у нашому дослідженні є закономірним, оскільки 

аналізуючи обрані хороніми-концепти Україна, la France та England, ми не 

розглядаємо їх відірвано від інших складових елементів топографічної системи, 

зокрема від таких допоміжних топонімів, як ойконіми Київ, Paris, London і 

гідроніми Дніпро, Seine, Thames. 

На думку Ф. С. Бацевича термін «концепт» слід трактувати з погляду 

суміжних з мовознавством наук як сукупності «смислів, якими оперує людина в 

процесах мислення» [Бацевич (б), 221]. Такий підхід до розуміння цього поняття 

збігається з тлумаченням цього терміну у західноєвропейських, зокрема 

французьких і британських дослідників. 
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Вивченням концептів активно займалася й польська дослідниця 

А. Вежбицька, яка аналізує концепт як категорію для характеристики знань про 

реалії повсякденного буття, зокрема, обсяг та характер знань про реалії, яких 

потребує пересічний носій мови. Спираючись на це, дослідниця пропонує 

вибудувати опозиції, а саме концепт-мінімум, концепт-максимум й 

енциклопедичний додаток [Штерн, 192; Вежбицкая (б)]. Такий поділ певною 

мірою співвідноситься з польовою структурою концептів, запропонованою 

російськими дослідниками З. Д. Поповою та І. А. Стерніним. 

Окрім наведених вище підходів до поняття «концепт», своє розуміння цього 

лінгвістичного явища пропонує також вітчизняний дослідник О. С. Бондаренко, 

який пов'язує це поняття з ментальним світом людини і етнокультурною 

специфікою [Бондаренко, 40]. На його думку, це лінгвістичне явище є особливою 

за своєю природою одиницею, що входить у термінологічне поле когнітивної 

лінгвістики. Ця одиниця є двоплановою, тобто має частково виражений у мові 

ментальний зміст. До змісту поняття «концепт» входить розуміння, сприйняття 

та відтворення мовними засобами особливостей звичаїв, традицій та поведінки 

[Бондаренко, 40]. Таке визначення концепту частково збігається з трактуванням 

цього поняття Т. В. Радзієвською. Загалом у вітчизняному мовознавстві 

простежується тенденція до розуміння концепту як ментальної сутності. Це є 

відмінною рисою вітчизняного від західноєвропейського підходу до проблеми 

концептуальної лінгвістики. 

Щодо розроблення цієї проблематики французькими й англійськими 

мовознацями, на їхню думку, поняття «концепт» і «топонім-концепт» 

досліджувалися не настільки широко. До того ж, позиція вчених спиралася 

виключно на логіку та філософію. Саме тому доцільно давати визначення та 

аналізувати проблему як концепту, так і топоніма-концепту, спираючись 

переважно на праці вітчизняних дослідників.  

У французьких й англійських дослідників поняття концепту та його 

трактування згадуються у тлумачних словниках і кількох виданнях. Для Франції 
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такими виданнями є «Entre signe et concept» («Від значення до концепту»), «L'art 

et l'épreuve du concept» («Мистецтво й вивчення концептів»), «Le concept de désir 

dans l'œuvre de Tomas d'Aquin» («Концепт бажання у творчості Фоми 

Аквінського»), «Psycholinguistique textuelle» («Психолінгвістика тексту»), «La 

philisophie de lа langue» («Філософія мови») та «Linguistique et la langue française» 

(«Французька мова та лінгвістика»). В англійській філології термін «концепт» 

аналізується у працях «The history of a concept» («Історія концепту»), «Cognitive 

Linguistics An Introduction» («Вступ до когнітивної лінгвістики»), «Concept in 

modern linguistics: the components of the concept good» («Концепт у сучасній 

лінгвістиці: компоненти концепту добро») та ін.   

Трактування концептів з погляду французьких дослідників представлене у 

словниках лінгвістичних термінів, а також у статях та монографічних працях. 

Наприклад, у словниках французької мови наводять такі трактування поняття 

«концепт»: «l'idée abstraite et générale (загальна та абстрактна ідея)», а також як 

«1) (VX.) faculté, manière de se représenter une chose concrète ou abstraite (спосіб 

прередачі/відтворення чогось конкретного або абстрактного); le résultat de ce 

travail (результат якоїсь роботи); 2) (Philos) représentation mentale abstraite et 

générale objective stable, munie d'un support verbal (відтворення ментальної 

абстракції та загального знання за допомогою вербальних засобів)» 

[Larousse, 282]. Окрім тлумачень, наведених у словнику Larousse, свої 

визначення наводять також «Le Grand Robert», «Le lexique Larousse» і «Le 

dictionnaire du français», які зводяться до філософського тлумачення. Саме таке 

розуміння, зокрема, наведене у «Le dictionnaire du français», вплинуло на 

формулювання визначення концепту вітчизняними вченими. 

Французький дослідник концептів Л. Депекер у праці «Entre signe et concept» 

(«Від значення до концепту») стверджує, що поруч з поняттям «концепт» у 

лінгвістичній науці функціонують також поняття «об'єкт» та «значення». На 

його думку, термін «об'єкт» пов'язаний з філософією, логікою та 

епістеміологією. Таким чином, поняття «об'єкт» включає в себе три аспекти: 
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концепт, лінгвістичне значення та власне поняття «об'єкт» [Depecker, 23]. Так 

само й термін «концепт» довгий час функціонував лише в контексті таких 

гуманітарних наук, як логіка та філософія [Depecker, 42].   

Оскільки у свідомості французьких дослідників концепт і звуковий образ 

об'єднуються поняттям лінгвістичне значення, то вони пропонують замінити ці 

поняття термінами «означуване» й «означальне» [Depecker, 29]. Загалом 

французький учений, так само як і британські мовознавці, не дає самого 

визначення концепту, і, на відміну від вітчизняних дослідників, не намагається 

підійти до лінгвістичного тлумачення цього поняття. 

Окрім Л. Депекера, свій підхід до визначення концепту має ще один 

французький науковець Х. Дюмез. З його позиції, яка спирається на підхід 

С. К. Огдена та І. А. Річардса, концепт сприймається як сукупність трьох 

компонентів, якими є означення, розуміння і розширення значення, які у 

вітчизняній лінгвістиці пов'язані з конотацією. Такий підхід Х. Дюмез називає 

трикутною моделлю розуміння концептів. На думку дослідників, окрім 

зазначених критеріїв, сприйняття цього поняття включає в себе ще такі складові: 

власне назву, конотативне (une dimention de compréhension) й денотативне (une 

dimension d’extension) значення [Dumez, 67, 68]. У розуміння терміна «концепт» 

французькі дослідники включають ще й емпіричний досвід індивіда. При чому 

останній вони прирівнюють до концепту. Так само, як і французькі дослідники, 

німецькі науковці Г. Ахрне й Н. Брунсон уважають, що складовими елементами 

поняття «концепт» є означення, розуміння та широке, або розширене значення 

слова [Ahrne, Brunsson]. Таким чином, науковці визначають концепт як 

сукупність усіх трьох елементів [Dumez, 70]. 

Близьким до розглядуваного лінгвістичного явища у французькій лінгвістиці 

є явище номінації, яке відповідає маловивченим мисленнєвим утворенням, що 

впливають на появу нових смислів слова і, відповідно, на виникнення концептів 

[Dumez, 69]. Беручи за основу таке розуміння явища номінації, маємо підстави 

говорити про те, що воно і явище концепту є, певною мірою, синонімічними і 
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взаємодоповнюючими. Такий підхід французького лінгвіста до проблеми 

вивчення концептів дуже близький до розуміння та трактування цього терміна 

вітчизняними і російськими науковцями. 

На відміну від французьких мовознавців, трактування концепту, 

запропоновані французькими енциклопедичними виданнями, зводяться до того, 

що це явище слід тлумачити як ідею, певну абстракцію. Від цих трактувань 

відрізняється лише старе розуміння концепту у «Le Grand Robert de la langue», 

яке формулюється як: «acte de pensée, aboutissant à une représentation générale et 

abstrait» («мисленнєвий акт, що співвідносить загальне з абстрактним») [Grand 

Robert, 387]. 

Окрім французьких дослідників, свій погляд на поняття «концепт» мають й 

англійські науковці. Наприклад, укладачі «Longman dictionary of language 

teaching & apprend linguistics» визначають термін «концепт» як «загальна ідея або 

значення, яке у людській свідомості асоціюється зі словом або символом. 

Концепти є абстрактними значеннями, які представлені словами та іншими 

лінгвістичними елементами» [Longman dictionary, 74]. Таке трактування 

концептів британськими дослідниками збігається з розумінням цього поняття 

французькими науковцями. Відповідно до цього основним підходом до вивчення 

концептів є філософський. Він є базовим для формування вітчизняними 

науковцями лінгвістичного визначення поняття «концепт». 

Лінгвісти вважають, що всі мови можуть висловлювати одні і ті ж поняття, 

хоча деякі мови можуть мати менше імен одного і того ж поняття або можуть 

вказувати на відмінність у розумінні поняття «концепт». Формування концепту 

тісно пов'язане з володінням мовою та використанням концептів для формування 

речень як основи спілкування [Longman dictionary, 74]. 

Британська дослідниця В. Еванс пропонує розуміти поняття «концепт» як 

проміжний елемент між мовою та екстралінгвальною дійсністю [Evans, 2009]. 

Поняття концепту тісно пов'язане з концептуалізацією, яка, з позиції когнітивної 

лінгвістики, відображає опосередковане, або конотативне значення слова. 
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Відповідно до цього концепт належить до більш високого порядку когнітивного 

осмислення дійсності, внаслідок чого сформовано дві різні, але тісно пов'язані 

між собою, теорії пізнання: психічна теорія простору і теорія концептуального 

змішування. Перша пов'язана з природою і створенням психічного простору, 

утворенням невеликих «блоків» концептуальної структури, створених нашим 

мисленням та мовою. Друга відображає інтеграцію механізмів і сіток, які 

впливають на створення психічного простору й літератури, зокрема романів 

[Evans]. Незважаючи на відмінності між теоріями, вони відображають суть явищ 

«концепт» і «мовна картина світу».  

Підхід британської дослідниці до концептів дещо відрізняється від 

традиційніших поглядів вітчизняних, російських, французьких і деяких 

британських учених. В. Еванс уперше говорить про тісний зв'язок між власне 

концептами та концептуальною структурою. У своїй роботі дослідниця 

стверджує, що характер концептуальної організації виникає на основі 

емпіричного досвіду, який є вагомою частиною концептуальної структури й 

виникає внаслідок контакту індивіда з оточуючою дійсністю [Evans, 157]. На цій 

підставі говоримо про те, що важливим є емпіричний досвід індивіда у 

дослідженні концептів.  

Відповідно до основного принципу британської дослідниці В. Еванс, мова 

належить до понять, що формуються у свідомості індивіда. Іншими словами, 

семантична структура слова (значення зазвичай пов'язані зі словами та іншими 

лінгвістичними одиницями) може бути прирівняною до концептів. Відповідно до 

цього нові значення останніх стають тісно пов'язаними зі словами і є 

лінгвістичними поняттями, або, як їх ще називають, лексичними концепціями. 

Останні здебільшого розуміються дослідницею як традиційні форми, таким 

чином, концептуальна структура вимагає, щоб зміст таких слів був закодований 

у мові [Evans, 158]. 
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На думку В. Еванс, термін «семантична структура» прирівнюється до 

поняття концептуальної структури, але це не означає, що обидва ці терміни є 

ідентичними. Основна різниця полягає у змісті цих лінгвістичних явищ.  

На відміну від британської дослідниці фахівці у сфері когнітивної семантики 

стверджують, що значення, пов'язані зі словами, утворюють лише підмножину 

можливих понять. Зрештою, у людей є значно більше думок та ідей, ніж ми 

можемо умовно кодувати в мові [Evans, 159]. 

Інший британський дослідник Л. Талмі стверджує, що згадані у праці 

В. Еванс дві системи кодування стосуються когнітивного відображення в мові. 

Замкнутий клас семантичної системи (системи значень, яка пов'язана з 

граматичними конструкціями, морфемами й граматичними словами) забезпечує 

уявлення про загальну модель мови. Відкритий клас семантичної системи 

(системи значень, пов'язаних з функціонуванням слів і морфем), на відміну від 

систем замкнутого типу, забезпечує по суті зміст, що відноситься до конкретної 

сфери мовознавчої науки [Evans, 165; Talmy, 612-628]. На основі цього, з одного 

боку, концепти можна віднести до структур закритого типу, а з іншого – до 

відкритого. На основі проведеного нами асоціативного експерименту доцільніше 

говорити про концепти як відкриті структури. Це пояснюється тим, що при 

формуванні як самого концепту, так і при утворенні його асоціативних рядів бере 

участь не лише одна галузь знань, а й інші сфери діяльності людини. Зокрема, у 

формуванні асоціативних рядів аналізованих топонімів-концептів беруть участь 

загальні знання про певну країну, знання з культурології, історії, 

лінгвокраїнознавства і, певною мірою, власний дослвід перебування у певній 

країні.  

Досліджуючи закономірності концептуалізації простору, британські 

дослідники спиралися на думку про те, що когнітивна лінгвістика і її основні 

одиниці є не лише певними семантичними універсаліями, а й сукупністю 

загальних моделей у людській концептуалізації простору, які відрізняються 

відповідно до мовної та культурної приналежності індивідів.  
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Л. Талмі також стверджує, що просторове уявлення кодується мовними 

засобами [Evans, 68; Talmy, 612-628]. Одним із випадків, коли виникають мовні 

розбіжності, є просторове співвідношення між формою та змістом поняття 

[Evans, 87; Talmy, 612-628]. 

Досить важливим для загальної теорії пізнання є розуміння основних понять. 

Погляди та підходи різних дослідників можуть відрізнятися через різне їх 

розуміння науковцями. Саме до таких понять належить термін «концепт», який, 

по-перше, належить до термінології різних наук, а, по-друге, є новим саме у 

лінгвістичній науці [IEP]. 

Окрім зазначених вище дослідників розробленням проблеми концептів 

займалися й литовські вчені, зокрема Ж. Неміцкене. На його думку, термін 

«концепт» був запозичений представниками лінгвістичної науки з 

термінологічної системи математичної логіки [Nemickiene, 1]. З позиції 

когнітивної лінгвістики, частиною якої є поняття «концепт», це явище є 

аксіоматичною категорією, яка включає в себе такі одиниці сприйняття, як 

гіперонім, значення, ідеї, фрейми, скрипти, гештальти та ін. У такому разі зміст 

терміна концепт складається з лінгвістичного й культурного значень. Це впливає 

на сприйняття розгляданого явища як одиниці знання, абстрактної ідеї чи 

ментального символу [Nemickiene, 2]. Таке трактування концепту перебуває на 

межі тлумачення української лінгвістики й західноєвропейської філософії та є 

наближеним до термінів «поняття» й «значення», якими послуговуються 

французькі дослідники.   

Поруч з терміном «концепт» американські дослідники уживають такі поняття 

як, «фрейм», «гештальт» та ін. Терміном «фрейм» послуговуються й деякі 

вітчизняні дослідники, тому варто з'ясувати його значення, хоча такі поняття 

належать до термінологічної системи педагогіки та психології.  

За результатами праці В. Еванс та інших (європейських, вітчизняних та 

російських) дослідників можна зробити висновок, що концепти є важливим 

напрямом досліджень у рамках когнітивної лінгвістики та семантики, яка 

http://www.iep.utm.edu/concepts/
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фокусується на відображенні структурування концептуальних механізмів у 

мовній системі.  

 

1.2. Концепт у художньому тексті 

 

Перш ніж перейти до дослідження концептів безпосередньо у текстах 

художньої літератури, слід визначитися з тим, що ж називають текстом узагалі і 

художнім текстом зокрема. В аналізі цього питання слід звернути увагу на те, що 

будь-який текст є дискурсом.  

У лінгвістичній термінології термін дискурс почав активно вживатися у 50-х 

роках ХХ ст. Оскільки це поняття, як і концепт, не має однозначного 

трактування, В. Б. Бурбело, Ф. С. Бацеич, М. П. Кочерган пропонують кілька 

підходів до розуміння терміну «дискурс»: 

1. Функціонально-смислова єдність комунікативно організованих системних 

ознак (В. Б. Бурбело) [Бурбело, 96]; 

2. Тип комунікативної діяльності, що має різні форми вияву, відбувається у 

межах конкретного каналу спілкування, корегується стратегіями і типами 

учасників (Ф. С. Бацевич) [Бацевич (а), 153, 154]; 

3. Проміжна підсистема, яка підпорядковує мовні знаки комунікативній меті, 

яка реалізується у текстах певного типу (З. Харріс) [Хэррис]; 

4. Текст у сукупності лінгвокультурних, соціологічних, психологічних та 

інших чинників. Текст, занурений у життя (М. П. Кочерган) [Кочерган (а), 105]; 

5. Зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними (прагматичними, 

соціокультурними, психологічними) факторами; текст, взятий у подієвому 

аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як 

компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмів їхньої свідомості 

[ЛЭС, 136-137]. 

Окрім В. Б. Бурбело і Ф. С. Бацевича, своє бачення місця дискурсу і 

пов'язаного з ним поняття тексту наводить російський дослідник 
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Н. Н. Михайлов. Він стверджує, що поняття тексту й дискурсу нерозривні. 

Виходячи з цього, об'єктом лінгвістичного вивчення текст і дискурс стали 

одночасно, у 60 – 70-х роках ХХ ст. Проте, незважаючи на досить довгу історію 

вивчення цих понять, дійти до їх однозначного трактування вчені поки не 

змогли. Одні дослідники не розрізняють текст і дискурс, інші – принципово 

розрізняють й розмежовують ці поняття, а треті – взагалі не вважають за 

необхідне піднімати це питання поза межами загальнолінгвістичних проблем 

мови й мовлення [Михайлов, 6]. 

На відміну від поняття «дискурс», трактування терміну «текст» викликає 

менше суперечок. Тут можна виділити два основні підходи: 

1. Текст розуміється як результат спілкування і структура, в яку втілюється 

«живий» дискурс [Бацевич (а), 163] 

2. Текст сприймається як зв'язна та цілісна послідовність знайомих одиниць 

[ЛЭС,507]. 

Російський дослідник розуміє текст як «статичні «мовленнєві утворення», що 

формуються у процесі його функціонування і є єдиним фактичним матеріалом, 

на якому можна вивчати закони як самого мовлення, так і мовної системи, 

знаками якої воно користується» [Михайлов, 7]. Український дослідник 

А. М. Приходько, на відміну від попередніх учених, уважає, що найбільш 

прийнятним на позначення ідеї кластерного наповнення дискурсу концептами є 

термін «конфігурація», яка пов'язана з когнітивно-комунікативною природою 

дискурсу [Приходько, 237]. Їхньою провідною властивістю є згорнутість, тобто 

при зіткненні з будь-яким зовнішнім впливом вони можуть розгортати певним 

чином організований «ментальний простір» [Шевченко, Морозова, 27]. Це 

активно спостерігається на основі проведеного асоціативного експерименту.  

На думку Ф. С. Бацевича термін «текст» це «результат спілкування 

(інтеракції та трансакції), його структурно-мовна складова і одночасно кінцева 

реалізація; структура, в яку втілюється «живий» дискурс після свого 
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завершення». З цього випливає, що текст можна розуміти як повністю 

завершений дискурс [Бацевич (а), 163]. 

Дискусійним є питання щодо взаємодії тексту і дискурсу. А. М. Приходько, 

базуючись на працях вітчизняних і західноєвропейських колег виділяє чотири 

корелятивні моделі для цих понять: 

1) дискурс = текст + контекст (G. Kress, А. М. Приходько) [Kress,786-787; 

Приходько, 34]; 

2) дискурс  текст (В. Б. Бурбело, С. Я. Єрмоленко, Г. А. Бібік, О. Г. Тодор) 

[Бурбело, 90; Єрмоленко, Бібік, Тодор, 221]; 

3) дискурс  текст (ЛЭС, А. М. Приходько) [ЛЭС, 136; Приходько, 34]; 

4) дискурс = мовлення + текст (А. М. Приходько) [Приходько, 35]. 

Хоча В. Б. Бурбело й Н. Н. Михайлов говорять про нерозривність понять 

«текст» і «дискурс», проте певні відмінності у їхньому сприйнятті й розумінні 

наявні. Якщо вітчизняна дослідниця акцентує увагу на тому, що дискурс варто 

розуміти як єдність комунікативно організованих системних ознак, то 

американський учений З. Харріс визначає дискурс лише як підсистему загальної 

лінгвістичної системи. 

Існує й інший погляд на діаду текст – дискурс, який висловлюють укладачі 

«Лингвистического энциклопедического словаря». На їхню думку, дискурс 

варто розуміти як «зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними 

(прагматичними, соціокультурними, психологічними) факторами; текст, взятий 

у подієвому аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна 

дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмів їхньої 

свідомості» [ЛЭС, 136-137].  

Оскільки термін «дискурс» розуміють також як «мовлення, занурене в 

життя», то цілком логічним виявляється й те, що терміни «дискурс» і «текст» 

варто розрізняти і розмежовувати. В контексті цього текст бачиться як 

«об'єднана смисловим зв'язком послідовність знайомих одиниць, основними 
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властивостями якої є зв'язаність та цілісність». У мовознавстві текст функціонує 

як послідовність вербальних знаків [ЛЭС, 507]. 

В. І. Карасик виділяє такі типи інституційного дискурсу: політичний, 

дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, 

релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, 

сценічний і масово-інформаційний [Карасик, 5-20]. Окрім такого поділу, 

І. Р. Корольов пропонує виділяти типи дискурсу на основі семіотичних знаків 

[Корольов, 294. До таких типів дискурсу належать: художній (В. Б. Бурбело, 

І. В. Смущинська) [Бурбело, 99], аргументативний (Т. Ван Дейк) [Дейк ван., 153-

212], корпоративний, фольклорний, казковий, магічний, Інтернет-дискурс, РR-

дискурс, віртуальний, банківський, родинний, філософський та ін. [Корольов, 

294-296]. Докорінна відмінність художнього дискурсу від побутових та інших 

культурно визначених дискурсів полягає, по-перше, у його цілеспрямованій 

вторинності відносно первинних жанрів мовлення і, по-друге, в його 

основоположній здатності до творення багаторівневої структури смислів на 

засадах валоризації тих чи інших механізмів означення [Бурбело, 99-100]. 

Переходячи безпосередньо до аналізу концептів у художньому тексті, слід 

визначити, що ж саме належить розуміти під текстом. Для прикладу, 

французький критик Р. Барт у праці «Від твору до тексту» стверджував, що 

«будь-який текст – це тісне сплетіння культурних кодів, про які автор навіть не 

здогадується, і які його текст втягує цілком свідомо» [Барт (а), 489]. На відміну 

від Р. Барта, радянський літературознавець Ю. М. Лотман у статті «Текст у 

тексті» розширює поняття тексту до дефініції «культурного тексту», тобто 

розглядає культуру як унікальний текст [Лотман (б), 579]. Він висловлює дві 

суперечливі позиції щодо взаємозв'язку мови, її явищ і тексту. Згідно з першою 

позицією, «мова породжує текст», тобто є первинною. Відповідно до другого 

підходу – «текст є чимось первинним, а мова – вторинною абстракцією» [Лотман 

(б), 581-582]. Погодитися з другим твердженням Ю. М. Лотмана складно, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Бурбело%2C%20Валентина%20Броніславівна
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оскільки воно порушує традиційне розуміння лінгвістів про мову як первинну 

сутність. 

А. М. Приходько зауважує, що поняття «дискурс» ширше, порівняно з 

поняттям «текст». Таким чином, текст є конституційною одиницею дискурсу, а 

дискурс, відповідно, – одиницею абстракції. Відповідно до цього, можна 

говорити про співвідношення тексту і дискурсу як загального і часткового 

[Приходько, 36, 41]. 

Ю. М. Лотман визначає кілька функцій тексту, які залежать від його 

жанрової та стильової приналежності. Однією з функцій тексту, як стверджує 

дослідник, є творення нових смислів. У цьому аспекті текст перестає бути 

пасивною ланкою передачі константної інформації між відправником (автором) 

і сприймачем (читачем або слухачем) [Лотман (б), 584]. Відповідно до цього, 

активним «учасником» передачі й сприйняття змісту художнього тексту є 

художній або, як пропонує його називати О. М. Кагановська, текстовий концепт 

[Кагановська (а), 28]. 

В. П. Белянін у «Психолингвистических аспектах художественного текста» 

говорить про художній текст як такий, що «призначений перш за все для того, 

щоб за допомогою мови відображати дійсність». Хоча насправді художній текст 

відображає і світ, і «людину, що відчуває, мислить, діє, всебічно пов'язана з 

оточуючим її світом» [Белянин (б), 18]. 

Доцільно говорити про те, що художній текст являє собою відображення 

дійсності та вираження засобами сучасної мови моделі відображення людини у 

світі. Ця властивість художнього тексту проявляється, певною мірою, через таке 

лінгвістичне явище, як концепт. Останнє, у свою чергу, через текст розкриває 

власний імпліцитний зміст, функції та значення як для автора та героїв його 

творів, так і для читачів. Важливим складовим елементом художнього дискурсу 

є художній текст. На відміну від вітчизняних дослідників, які розуміли текст як 

«змістову, структурно-граматичну єдність речень, груп речень, параграфів, 

розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, ніж у реченні, 
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розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття» 

[http://www.subject.com.ua/ukrmova/zno/317.html] або як «певну, з 

функціонально-смислового погляду, упорядковану групу речень або їх аналогів, 

які являють собою завдяки семантичним і функціональним взаємовідношенням 

елементів завершену смислову єдність» [http://studopedia.org/3-116478.html], 

західноєвропейські дослідники Р. Барт, Ф. де Соссюр та С. Голопентіне-

Еретреску звертали особливу увагу на знаковий характер будь-якого, зокрема 

художнього, тексту. Такий його характер полягає у сприйнятті тексту як 

складного утворення зі значною кількістю значень [Барт (б), 126-128; Соссюр, 

55; Голопентіне-Еретреску, 217-219]. 

Оскільки у роботі аналізуються ключові «топоніми-концепти» трьох країн, а 

саме України, la France та England, то всі обрані художні тексти відображають 

«поведінку» досліджуваних концептів у художніх текстах відповідних країн. 

Загалом, потрапляючи у художній контекст, будь-який концепт і топонім-

концепт стає поетонімом або художнім концептом. Якщо для терміна «поетонім» 

існує єдине трактування, то у випадку з художнім концептом єдиного визначення 

не існує. Наприклад, С. О. Аскольдов пропонує визначати художній концепт як 

«складну психологічну, динамічну і символічну сутність, що характеризується 

вербальним характером» [Аскольдов, 272].  

Особливе місце у текстах художньої літератури займають не лише концепти 

загалом, а й топоніми-концепти. Як зазначає Л. В. Кучерява, топономастику 

художнього твору поділяють на два класи, а саме реальну й вигадану. Якщо 

говорити про введення у художній текст реальних і вигаданих топонімів, то 

помічаємо, що реальна топонімія вводиться у текст в залежності від виконуваних 

нею функцій і в залежності від того, якого конотативного значення набуває той 

чи інший топонім в залежності від контексту [Кучерява, 136].  

Аналізуючи топоніми-концепти в художньому тексті, слід звертати увагу на 

те, що представники різних країн схильні застосовувати різні підходи до 

вивчення цих одиниць у художньому тексті. Оскільки раніше вже говорилося 
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про те, що концепти є як соціо-, так і психолінгвістичними одинцями, то під час 

аналізу важливим є й урахування особливостей цих інтегрованих дисциплін. 

Зокрема, французькі дослідники, працюючи з художніми текстами, акцентують 

увагу на психологічному аспекті й, виходячи з цього, розглядають текст як 

цілісне утворення [Кагановська (б), 29]. Відповіднодо цього, аналіз топонімів-

концептів саме у текстах французької літератури теж доцільно проводити на 

основі принципів соціо- та психолінгвістики.   

Топоніми-концепти уживаються й функціонують у текстах різних стилів. 

Особливо часто це лінгвокультурне явище спостерігають у текстах художньої 

літератури. Такий характер уживання топонімів-концептів можна пояснити тим, 

що, по-перше, всі події художніх текстів пов'язані з певним хронотопом, а по-

друге, тексти художньої літератури мають більше власних особливостей 

порівняно з текстами інших стилів. 

Приймаючи думку В. П. Беляніна про текст, варто зауважити й те, що текст 

відносять до соціолінгвістичних явищ. Це пояснюється тим, що текст завжди 

являє собою певну соціальну дійсність, що твориться відповідними мовними 

засобами і в якій певні лексичні одиниці, зокрема «топоніми-концепти», 

знаходять нове трактування й отримують нові конотативні значення. Оскільки 

концепт у тексті має позатекстовий характер, то розуміння тексту залежить від 

розуміння реципієнтом того, про що йдеться. Але, з іншого боку, розуміння 

тексту може бути одночасно й розумінням того, чого в тексті не дано [Белянин 

(б), 32]. 

Як зазначав Ю. О. Карпенко, «стилістичний потенціал топонімічних назв у 

художньому тексті далекий від нуля, в них слід розрізняти три сторони: 1) 

топонімічне значення; 2) етимологічне значення (із оголеною внутрішньою 

формою); 3) звучання» [Карпенко (г), 34].  

 

 



47 

 

1.3. Співвідношення термінів «топоніми-концепти» та «конотативні 

топоніми» 

 

У лінгвістичній термінології, зокрема вітчизняній, функціонують два 

самостійні терміни – «конотація» та «концепт». Хоча деякі дослідники уважають 

поняття «топоніми-концепти» і «конотативні топоніми» синонімічними за 

значенням, проте таке розуміння є лише частково правильним, бо за змістом ці 

поняття дещо відрізняються. Оскільки про особливості концептів уже йшлося 

(див. пп. 1.1), то увагу закцентуємо переважно на особливостях поняття 

конотації.  

Для понять «концепт» і «конотація» не знаходимо однозначного трактування 

інтегральною семою, що їх об'єднує. Проте якщо пояснити термінологічну 

неусталеність терміну «концепт» можна новизною у вітчизняній та російській 

лінгвістиці, то неоднозначність терміна «конотація» пояснюють значною 

кількістю праць щодо цього явища. Те саме стосується й таких лінгвістичних 

термінів, як «конотативні топоніми» й «топоніми-концепти». 

Явище конотації у сучасній лінгвістичній науці не має чіткого трактування, 

проте з упевненістю можна говорити про його зв'язок зі сприйняттям індивідом 

оточуючої дійсності й виробленням його індивідуального ставлення до цієї 

дійсності. У термінологічному полі мовознавчої науки конотація займає 

периферійне місце у системі аналізу топонімів-концептів, що пов'язує її з 

периферійною зоною польової структури, тоді як денотація є «ядром» і 

відповідає ядерній зоні топонімів у польовій структурі [Бєліцька, 23]. Своє 

бачення конотації має О. О. Сліванова. В енциклопедії «Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія» дослідниця пропонує трактувати поняття 

конотації як «додаткового компоненту значення мовної одиниці, що доповнює її 

предметно логічний зміст суб'єктивними відтінками оцінки, емоційності, 

експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, 

зумовленими соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними 
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аспектами комунікації» [Селіванова (а), 249]. Приблизно так само можна 

трактувати поняття «концепт» на основі досліджуваного матеріалу з художніх 

текстів, а також на основі результатів проведеного нами асоціативного 

експерименту, хоча тут більше йдеться про індивідуальність оцінних 

компонентів. Беручи до уваги визначення концепту як ментальної одиниці, 

доцільно говорити про конотацію як результат функціонування концептів у мові 

або у художньому тексті. 

О. О. Селіванова наводить також і трактування терміна «денотат», яке тісно 

пов'язане з поняттям «конотація». Дослідниця трактує його як «термін логіки, 

трансформований до логічної семантики як відповідник значення, позначення (за 

Г. Фреге та Б. Расселом) і який може уживатися на позначення об'єкта чи 

фрагмента дійсності або ментального світу, позначених певною мовною 

одиницею» [Селіванова (б), 112]. Якщо конотація є результатом функціонування 

концепту, то денотат можна визначити як стимул до пошуку зв'язків між 

концептом і конотацією. Проте у такому семантичному ланцюжку головними 

елементами є концепт і конотація. 

У сфері дослідження конотації, відповідно до функціональної спрямованості 

конотатів, виділяють такі типи: емоційний (сприймається як мовний аналог 

психологічної категорії, що проектується у свідомості мовця на певні 

висловлювання), оцінний (розуміється як імплікація позитивних або негативних 

конотем значенням знака), образний (внутрішній знак певного елемента, за 

концепцією О. О. Потебні) та експресивний (бачиться як порушення соціальних 

стандартів уживання власного імені) [Бєліцька, 24-25]. Окрім вищезгаданих 

підходів до розуміння поняття конотації, російські дослідники Ю. Д. Апресян 

[Апресян (б); Апресян (а); Апресян (в)] і М. Комлев схильні інтерпретувати 

конотацію як «семантичну асоціацію» або «уявлення», що наближує його до 

поняття «концепт» [Комлев]. 

У дослідженні конотації В. М. Телія пропонує виділяти три основні напрями, 

а саме: семантичний, психолінгвістичний та власне лінгвістичний [Телия, 3]. У 
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нашому дослідженні знаходять відображення два з них: семантичний (пов'язаний 

з приядерною зоною топонімів-концептів) і психолінгвістичний як аналіз 

результатів асоціативного експерименту. 

У підсистемі власних імен конотація розроблена в теоретичному плані у 

працях Є. С. Отіна, Л. М. Буштян, Г. П. Лукаш. Є. С. Отін під конотацією 

розуміє «вторинні надбавки до власне топонімічного або антропонімічного 

значення власних імен», а також як «додаткові поняттєві відтінки» [Бєліцька, 30; 

Отин (а), 46; Отин (б), 205-219; Отин (в), 122-128].  

Свій погляд на конотацію має й Л. В. Мельник, яка наводить короткий огляд 

трактувань терміна «конотація» й виводить власне. Наведемо ще кілька 

прикладів трактувань терміна «конотація»: 1) «переносне значення, яке 

ґрунтується на фігуральних елементах»; 2) «факультативний елемент лексичного 

значення»; 3) «неденотативне й неграматичне значення, що входить до складу 

семантики певної мовної одиниці або представляє її цілком»; 4) «додаткова 

інформація стосовно поняття, частина значення, пов'язана з характеристикою 

спілкування, певного ставлення учасників акту спілкування до предмета 

мовлення; частина семантичного значення мовного знака» [Мельник, 18]. 

Дослідниця пропонує сприймати «конотацію» як «поняття багаторівневе, 

психологічне, лінгвістичне й екстралінгвальне одночасно, тому її природа не 

може зводитися лише до асоціативної» [Мельник, 83]. Те саме можна сказати й 

про поняття «концепт», хоча за своєю природою воно є дещо ширшим у 

порівнянні з поняттям конотації. Це пояснюється тим, що концепт має також 

філософський план вираження й, власне, філософським поняттям, що відображає 

не лише мисленнєві процеси та їхнє ментальне вираження, а й соціальну природу 

як людини, так і мови. Приблизно так само сприймає конотацію і концепт 

Ф. С. Бацевич [Бацевич (в), 86]. 

Як бачимо, спільним для понять «конотація» й, відповідно, «конотативних 

топонімів», «концептів» й «топонімів-концептів» є значна кількість трактувань 

цих лінгвістичних термінів. 
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На сьогодні існує чотири основні напрями дослідження конотації: логіко-

філософський (Дж. Міль, В. Алстон), семіотичний (Л. Єльмслев, Р. Барт), 

психолінгвістичний (О. О. Залевська, О. М. Леонтьєв, М. Портер) та власне 

лінгвістичний (Ш. Баллі, В. М. Телія) [Мельник, 14-16]. Деякі дослідники, як 

Ю. Д. Апресян ([Апресян (б); Апресян (а); Апресян (в)]) та М. Г. Комлев 

([Комлев]) схильні інтерпретувати термін конотація як «семантичну асоціацію» 

або «уявлення» [Вільчинська, 77]. Такий підхід до розуміння цього поняття 

подібний до трактування концепту на ранніх етапах його дослідження 

британськими науковцями. Це розуміння концепту сягає латини, де цей термін 

уперше почав уживатися. Спільними для явищ «концепт» і «конотація» є термін 

«асоціація», проте його зміст для них дещо різниться. Психолінгвістичне 

вивчення конотації пов'язується з розумінням асоціації та емоційною 

організацією мовлення, зокрема – з культурно-національним її аспектом, що 

розглядається у зв'язку з особливостями сприйняття мовлення. Найбільш 

універсальним методом є асоціативний експеримент, дані якого можуть 

залучатися для створення психолінгвістичної моделі конотації [Мельник, 14-16]. 

Такий самий метод використовується й для формування ближньої периферії 

польової структури топонімів-концептів, що є спільним для розуміння цих 

понять. 

Лінгвістичний напрямок дослідження конотацій представлений кількома 

відгалудженнями, а саме: стилістичним, лексикологічним (вивчає способи й 

видоутворення «додаткового» значення мовних виразів), культурологічним 

(«конотація» розглядається як «семантична доля» значення, яка доповнює 

відомості про об'єктивно існуючу реалію відомостями про її національну 

специфіку) [Мельник, 16].  

У семантичній структурі топонімів-концептів значний вплив на формування 

конотативних значень мають лінгвальні та екстралінгвальні чинники [Лукаш (б), 

69]. Першим проблему конотативної онімії порушив Є. С. Отін у «Словаре 

конотативных собственных имен», де вчений виділяє основні положення щодо 
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конотативної онімії: 1) конотонім – це завжди власна назва з метафоричним або 

символічним значенням, яке іменує те, що за нейтрального стилю 

висловлювання позначається загальною назвою; 2) конотоніми є ономастичними 

універсаліями, характерними для словникового складу більшості мов світу; 3) 

така власна назва виконує і пряму, і початкову функції – є іменем об'єктів 

довкілля, продовжує функціонувати в мовленні як пропріальна одиниця й стає 

експресивно-оцінним замінником загальної назви; 4) конотоніми відрізняються 

від звичайних онімів тим, що містять у своєму значенні конотеми поняттєвого 

плану – реферативні співзначення, які можуть мати оказіональний або узуальний 

характер [Отин (а), 46]. 

Характеристика семантичних відношень конотонімії в межах 

концептуального аналізу допомагає зафіксувати моделювання конотонімів як 

динамічний процес інтелектуального осягнення світу, який конкретизується у 

творчих мовних пошуках і втілюється в семантиці через мовне конструювання, 

а в парадигматиці – через трансформацію семантичної структури оніма 

[Лукаш (б), 73]. Інформаційна панорамність конотонімів вкладається в рамки 

польової структури, для якої характерна ієрархічність, багаторівневість і в якій 

наявні механізми збереження, передавання, трансформації та інтерпретації 

базових знань. Конотоніми, за поглядами Г. П. Лукаш та Ю. О. Карпенка, – це 

ономастична універсалія, наявна в кожній розвиненій мові [Лукаш (б), 70; 

Карпенко (в), 3]. 

Останнє тісно пов'язане з конотативним наповненням топонімів-концептів, 

яке залежить від багатьох соціальних факторів, зокрема значний вплив на нього 

має культура певної нації. Культурні відмінності у сприйнятті оточуючої 

дійсності дають поштовх до реорганізації, звуження або розширення семантики 

топонімів-концептів. Такі зміни впливають на емоційно-оцінні характеристики 

та символічні значення концептів [Слухай, 43]. 

З поняттям конотації часто розглядають й поняття конотативних онімів, у 

нашому випадку йдеться про конотативні топоніми. На думку вітчизняної 
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дослідниці Є. М. Бєліцької, вони характеризуються певними особливостями 

синтаксичних функцій, на що впливають семантичні властивості топонімів. 

Конотативні варіанти поетонімів протиставляються денотативним. Загальний 

художній ономастикон складається з літературних онімів, які виступають у 

функції інваріантів і характеризуються сукупністю та варіативністю 

конотативних та денотативних варіантів. Конотативне значення може включати 

елементи етимологічного пояснення, якщо під час появи поетоніма не 

втрачається зв'язок з вихідним апелятивом і можливість його свідомої 

актуалізації, підкресленої текстом [Усова 2008, 146]. Це твердження певною 

мірою співпадає з приядерною зоною польової структури топонімів-концептів 

(див. розділ ІІІ, п. 3). 

Окрім особливостей трактування, топоніми-концепти й конотативні 

топоніми мають певні особливості функціонування в різних типах контекстів. Ці 

особливості полягають у тому, що у «топонімів-концептів» виділяють певний 

набір функцій, який розширюється або звужується залежно від контекстів. Тоді 

як функціонування «конотативних топонімів» у будь-яких синтаксичних 

позиціях залежить у першу чергу від їхнього конотативного потенціалу. Будь-які 

конотативні оніми ще називають «конотонімами». Як інформаційно цілісні 

конструкції «конотоніми» здатні на відносну синтаксичну відокремленість від 

загального тексту. Тобто їхнє семантичне навантаження робить конотативні 

оніми самодостатніми ономасіологічними структурами [Бєліцька, 139]. Функції 

конотативних онімів і топонімів-концептів можуть як збігатися, так і 

відрізнятися. Доцільність уживання термінів «топонім-концепт» й 

«конотативний топонім» як синонімічних і взаємозамінних у певних ситуаціях 

пояснюється й тим, що вони однаково вказують на наявність додаткового 

значення. Якщо провести паралель між цими термінами й периферійною зоною 

польової структури концептів, то помітно, що її ближня периферія відповідає 

поняттю топонім-концепт, а дальня периферія – терміну конотативний топонім. 

Це питання детальніше висвітлено у розділі ІІ. 
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Як і будь-які лінгвістичні одиниці, конотативні топоніми і топоніми-

концепти, можуть змінюватися. На думку О. О. Усової, однією з причин, що 

зумовлює варіативність онімів, є їхнє емоційне, оцінне або стилістичне 

забарвлення, яке нашаровується на денотативне значення й збагачує його 

експресивним звучанням. У цьому випадку явище конотації спостерігається в 

різних класах ономастичних одиниць і найчастіше виявляється у сфері 

літературної ономастики. Під варіантами Л. О. Белей пропонує розуміти 

видозміну оніма чи будь-якого елемента його структури в різних мовних 

ситуаціях, які не призводять до появи нової одиниці. Такі видозміни виступають 

у вигляді п'яти типів формального варіювання: фонетичний, морфологічний, 

словотворчий, лексичний та синтаксичний [Усова 2008, 143-144; Белей (а); Белей 

(б); Белей (в); Белей (г); Белей (д); Белей (е); Белей (є); Белей (є); Белей (ж); Белей 

(з); Белей (и); Белей (і); Белей (ї); Белей (й); Белей (к)]. У нашому випадку 

актуальним є лексичний тип варіювання. 

Окрім згаданого вище терміна «конотативний топонім», деякі дослідники, 

наприклад, О. М. Кагановська та Р. Барт, використовували також поняття 

текстового концепту, що у нашому дослідженні пов'язується, так само як і 

конотативний топонім, з дальньою периферією польової структури. Проте якщо 

припустити, що асоціативне поле ближньої периферії польової структури є 

текстом, то ці поняття пов'язуються з нею опосередкованим зв'язком. Точніше, в 

останньому випадку, такі одиниці є елементами асоціативних рядів топонімів-

концептів Україна, la France та England. При цьому це поняття французький 

дослідник пов'язував зі знаковістю й розглядав текст як макрознак. На відміну 

від нього вітчизняна дослідниця називає макрознаком саме текстовий концепт, а 

не сам текст. О. М. Кагановська пропонує визначати текстовий концепт як 

«кодоване мовно-розумове утворення змістового плану, яке зумовлюється 

багатосмисловою напруженістю художнього тексту, характеризується 

надкатегоріальністю й імплікує сукупність ознакових рис художнього твору» 

[Кагановська (а), 42, 44]. Такий підхід до вивчення як концептів, так і текстів 
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притаманний не лише французьким, а й деяким вітчизняним дослідникам. 

Відповідно до такого визначення і підходу будь-який текстовий елемент є 

знаком. Формування розуміння концепту як знака бере початок зі сприйняття 

певних подій або місць як особливих, тобто знакових для певного індивіда. 

Звертаючись до природи значення, семіотика передусім виокремлює так звані 

знакові ситуації, які передбачають зв'язок двох фактів та усвідомлення цього 

зв'язку спостерігачем. Знакова ситуація сприяє поєднанню однакових чи 

близьких значень у свідомості індивідів і виділенню нових значень. Знакові 

імена як національні символи з виразною та глибокою змістовністю наділені 

націєоб'єднувальною функцією [Лукаш (г), 186].  

 

1.4. Історія вивчення топонімів-концептів 

 

Якщо говорити про час виникнення явища «концепт», то визначити його 

досить складно, оскільки, за твердженням вітчизняного дослідника 

Ю. О. Сапліна, це поняття виникло досить давно й існувало протягом усієї історії 

людства. Проте на різних етапах його функціонування у термінологічній системі 

різних наук як підхід до розуміння цього явища, так і його трактування зазнало 

певних змін. Однією з перших гуманітарних дисциплін, до термінологічної 

системи якої увійшов термін «концепт», була філософія, у якій це поняття 

фігурувало у розумінні «концепт концептів», в основу якого було покладено 

вчення Платона про ідеї [Саплін, 46].  

Поняття «концепт» уживається майже в усіх слов'янських та романських і 

германських мовах. Його інтернаціональний характер засвідчено 

індоєвропейською ґенезою, зокрема латинськими формами conceptus, conceptum. 

Наукове явище концепту бере початок із середньовічного концептуалізму, де він 

розглядається як універсалія, що узагальнює ознаки речей, містить важливу та 

актуальну інформацію [Марчук, 12].Вітчизняні лексикографічні джерела 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Марчук%2C%20Уляна%20Богданівна
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фіксують цю лексему як таку, що бере свій початок від лат. conceptus – іменника 

чоловічого роду. 

Іншомовні форми, наприклад, англійське concept, здебільшого розглядають 

як адаптацію латинського субстантива conceptum, уживаного у період 

середньовічної латини на позначення «креслення, план, ескіз»; «проект, начерк, 

чернетка»; «конспект»; «абстракція, абстрактне поняття», до англійського 

conceive («розуміти, уявляти собі»; «задумувати»; «відчувати»; «зачати») як 

модифікованого варіанту conceit («чудернацький образ»); французьке слово 

«concept» співвідносять з  обома формами латинського слова: 1) conceptum на 

позначення «зародження дитини у череві матері» та 2) conceptus уживаного у 

значенні «містити у собі якийсь факт об'єднання; запліднення; народження; 

потомство», що походить від лат concipere, співвідносного з переосмисленним 

французьким словом concevoir у значенні «розуміти»; «осягнути, уявити собі»; 

«задумати»; «викласти»; «започаткувати» [Іващенко, 190]. За змістом дане 

французьке слово дуже наближене до англійського «conceive». 

У період формування національної свідомості у Західній Європі (XV – 

XVI ст.) латинізм проникає спочатку до романських, потім до германських, а ще 

пізніше – до слов'янських мов, адаптуючись у тій чи іншій мовній картині світу 

як транслітероване запозичення. 

Щодо французького поняття concept, то згадку про його першу 

лексикографічну фіксацію знаходимо у Nouveau dictionnaire éthymologique et 

histoire (A. Dauzat), який, у свою чергу, посилається на рукопис Delboulle «Notes 

lexicographiques inédites», що зберігається у Сорбонні й датований XVст. 

Наприкінці XIX – XX ст., ця лексема, зберігаючи статус філософського терміна 

на позначення «результат пізнання того, що мислиться» у його наївно-

побутовому розумінні «загальна ідея; абстрактне поняття; думка, погляд», що 

есплікується в еквіполентах abstraction, idée, збагачує свою семантичну 

структуру новим значенням – «властивість або спосіб мислення, пізнання, 

усвідомлення чого-небудь» [Іващенко, 191, 194]. 
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За свідченням видання «A New English Dictionary on Historicаl Principles», в 

англійську мову латинізм починає проникати приблизно у XVI ст., адаптуючись 

у форму concept. Причому англійський транслітерат набуває варіативних 

значень, таких, як «думка, ідея»; «настрій»; «уява, фантазія»; «творча фантазія»; 

«мисленнєвий образ». У XVII ст. саме «ідея» англійського «concept», 

семантичний розвиток якого з кінця XVIII ст. знаходить вияв у еквіполентних 

замінах на зразок conception, construct, idea, notion, трансформується у логіко-

філософський термін на позначення змісту «ідея, що об'єднує клас предметів; 

загальне поняття» [Іващенко, 194]. Повертаючись до англійської мови та 

значення «концепту» у ній, варто зазначити, що у цій мові у другій половині 

ХХ ст. слово concept поряд із загальновизнаним лексико-семантичним варіантом 

«ідея, принцип; загальне поняття, абстракція» продукує й такі його значення: 1) у 

технічній сфері смислові відтінки «розуміння», «розум, здатність розуміти», 

«угода, взаєморозуміння»; 2) у галузі менеджменту та планування – відтінок 

«зібрані воєдино співвідношення чи координовані положення (основні моменти 

чого-небудь), що мисляться як тенденція або напрямок» [Іващенко, 194]. 

Відомості щодо першої фіксації латинізму у слов'янських мовах знаходимо в 

таких словниках, як «Sownik etymologіczny języka polskiego», який датує появу 

поняття «concept» XVI ст. на позначення «задуму, думки»; «проекту, ескізу, 

начерку»; «дотепу», що теж співпадає зі значеннями англійського слова concept, 

та «Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezyka», в яких слово «concept» засвідчено у 

XVIII ст. у розумінні «начерк, твір» [Іващенко, 192]. У польській мові XVI ст. 

термін «концепт» використовувався на позначення тексту. 

Як і будь-яке лінгвістичне явище, поняття «концепт» має як лінгвістичне, так 

і філософське трактування та бачення. Якщо вище йшлося саме про 

лінгвістичний аспект поняття «концепт» у різних, а саме романських та герман-

ських, мовах (у французькій та англійській), то варто зазначити і певні 

філософські аспекти цього терміна. Так, філософське осмислення білоруського 

«канцэпт», яке прийшло у цю мову у середині ХХ ст., включаючи в себе і 
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семантику українського «концепт» на позначення «формулювання, загальне 

поняття, думка», функціонування якого у галузі логіки продукує значення 

«смисл знака (імені)», а у західних регіонах України має ще й додаткове, 

розмовне значення «несподівана думка, вигадка, фантазія» [Іващенко, 194]. 

Щодо дослідження українського ономастикону, зокрема гідронімів й 

ойконімів, то дотичною до цього напряму працею вважається монографія 

вітчизняного мовознавця Л. Л. Гумецької «Нарис словотвірної системи 

української актової мови XIV – XV ст.» [Юрків, 13], але найголовнішою працею 

в цій галузі є монографія О. Ю. Карпенко «Проблематика когнітивної 

ономастики». 

Говорячи про системне вивчення власних назв, варто почати з розмежування 

власних (всіх видів онімів) і загальних назв. На думку таких дослідників, як 

О. В. Суперанська, В. Є. Сталтмане та інших, такий поділ є одним з найдавніших 

і, відповідно, є традиційним способом класифікації системи мови [Суперанская, 

Сталтмане и др., 31]. Онімна лексика будь-якої мови є великою за обсягом 

макросистемою, тому тут часто говорять про те, що одні власні назви виникли 

природним шляхом, а інші є штучно створеними [Суперанская, 50, 32]. Щодо 

власне топонімів, то вони, не будучи винятком, створюють свою топонімну 

систему. Проте така система є обмеженою закономірностями існування й 

розвитку однієї мови [Суперанская, 71], що добре видно з досліджень в галузі 

етимології. Погляди на основний термін цієї системи «топонім» є 

однозначнішими, аніж на поняття «концепт». На відміну від поняття «концепт» 

термін «топонім» й похідна від нього наука топоніміка мають давнішу історію. 

Загалом топонімічні дослідження розпочалося ще у 80-х роках XVIII ст., але це 

стосується лише українських географічних назв. Українська топоніміка, за 

свідченнями Г. В. Бондаренко й В. В. Крихтюк, зароджувалася й розвивалася в 

один час з польською, австрійською, російською [Бондаренко, Крихтюк, 73]. Це 

посянюється історичною приналежністю України в різний час до Речі 

Посполитої, Російської та Австро-Угорської імперій. 
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Щодо семантики власних назв, зокрема топонімів, яка тісно пов'язана з 

їхньою концептуалізацією, існує кілька поглядів. Одні вчені (Дж. Нілль, 

Г. Амнан, О. М. Галкіна-Федорук, О. О. Реформатський, Л. А. Булаховський та 

ін.) стверджують, що власні імена слугують лише для виділення однієї назви з 

ряду схожих між собою [Бондаренко, Крихтюк,14]. Група дослідників, до якої 

входять О. Єсперсен, А. Петерсон, М. І. Толстой, О. О. Потебня, Л. В. Щерба, 

вважала, що власні назви, окрім суто номінативної, виконують також і 

сигніфікативну функцію, яка полягає у тому, що оніми мають також і лексичне 

значення. На відміну від поглядів вищезгаданих науковців, А. Х. Гардінер і 

Є. Курилович дотримуються «компромісної позиції», оскільки вважають, що 

такі розбіжності у поглядах зумовлені різними підходами до трактування 

лексичної семантики онімів [Бондаренко, Крихтюк, 15].  

Окрім питання щодо власне лексичної семантики онімів, серед науковців 

постає питання щодо статусу власних назв у мовній системі. Вітчизняна 

дослідниця О. В. Філатова пропонує враховувати шість теорій: 1) у власного 

імені, на відміну від загальної назви, відсутній атрибут, тобто відсутній 

компонент означальності (Дж. С. Мілл); 2) власні назви мають глибші значення, 

порівняно з загальними назвами (О. Єсперсен, М. Бреаль); 3) кожна назва, 

незалежно від того, власна вона чи загальна, є унікальною (античні філософи, 

Діонісій Фракійський, граматисти Пор-Рояля, Суіт); 4) Тогебю висловлював 

думку про те, що всі слова і, відповідно, власні назви, є синонімічними (проте це 

не зовсім так, оскільки кожен клас назв має свої функціональні особливості, 

індивідуальні асоціативні й синонімічні ряди, якщо відштовхуватися від того 

постулату, що власну назву можна замінити загальною, то це свідчить виключно 

про їх взаємозамінність у певному контексті, але не про синонімічність); 5) 

теорія О. Єсперсена й Крістоферсена про довільність власних назв; 6) теорія 

вмотивованості власних назв [див. Суперанская, 17]. 

Дослідження топонімів проводилися не лише з позиції лінгвістики, зокрема 

семантики, а й з погляду такої науки, як історична географія. У цьому аспекті 
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важливим є вивчення топонімії таких країн, як Україна, Росія та Білорусь, ос-

кільки, за переконанням вітчизняного мовознавця О. А. Купчинського «її 

інформація дуже важлива не лише для з'ясування проблеми етногенезу і локації 

слов'янської прабатьківщини, ранніх шляхів розселення слов'янського етносу, 

території племінних союзів, а й для вивчення умов виникнення Київської Русі» 

[Купчинський, 4]. Аналіз топонімів-концептів з позиції лінгвістичної географії 

також є важливим для різних мовних систем. 

У процесі вивчення топонімів виділяють два напрями досліджень: 1) аналіз 

окремо взятих топонімів; 2) аналіз тієї чи іншої топонімної сукупності, яка 

типологічно об'єднується на підставі лексико-семантичного значення основ чи 

структурно-морфологічної будови і досліджується в межах одного ареалу. 

Відповідно до цього протягом всього періоду центр досліджень власних 

географічних назв змінювався, проте останні десятиріччя вивчення цього шару 

лексики перейшло у план морфологічного й фонетичного аспектів. Причому в 

таких аспектах досліджується не лише форма, а й функція формантів на певних 

історичних етапах [Купчинський, 10], які взаємодіють, у тому числі і з основами 

топонімів-концептів. 

Вивчення власних назв на матеріалі художньої літератури мають відносно 

короткотривалу історію, яка налічує 50 – 60 років. Проте сама теорія викорис-

тання власних назв як мовних засобів у літературі сягає античності. Першими 

дійшли до такого «застосування» власних назв філософи античності, а саме 

Платон, Аристотель («Никомахова этика», «Большая этика», «Эведмова 

этика» [Аристотель]), Цицерон, Лукін й ін. [Купчинський, 18]. Значним 

поштовхом до зміни риторики щодо перетворення власних назв у поетичний 

засіб став розвиток порівняльно-історичного мовознавства. У зв'язку з цим 

О. В. Філатова виводить кілька моментів, що є спільними для всіх онімів, а саме: 

1) використання онімів у метафоричному значенні є прийомом вторинної 

номінації (до функціонування конотативних онімів у художньому тексті); 

2) конотативні оніми з набутими вторинними означеннями стають 
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ономастичними універсаліями; 3) стилістична конотація у словах є ознакою 

асиметричності, яка полягає у співвідношенні позитивних та негативних оцінок; 

4) оніми з розвинутими референтними значеннями й надалі функціонують у мові 

як її пропріальні одиниці; 5) конотоніми поділяються на два великі розряди, 

інтралінгвальні (тобто такі, що функціонують в межах лише однієї мови) й 

інтерлінгвальні, або такі, що вважаються міжмовними й між культурними 

[Филатова, 20-22]. 

Аналіз топонімії проводиться не лише у лінгвістичному й географічному, а й 

етимологічному (що відображається у приядерній зоні аналізованих нами 

хоронімів-концептів) напрямах, структурно-словотвірному, типологічному, 

контактно-лінгвістичному, когнітивно-семантичному та інших. При цьому 

зазвичай використовують синхронічний та діахронічний підходи. Активного 

розвитку набуває такий напрям дослідження топонімів, як конотативний аспект. 

Останньою тенденцією у вивченні топонімів є їх аналіз крізь призму 

когнітивістики й лінгвокультурології. Ці аспекти допомагають простежити й 

дослідити механізми зв'язку мислення з його вербальною об'єктивацією 

[Щербак, 40 - 45]. 

Відповідно до цього, як зазначає британський дослідник Г. Мьорфі, всі 

поняття або концепти можна поділити на категорії (їхня кількість залежить від 

критеріїв поділу) [The big…, 358-359]. Власне, в онімному просторі мови всі 

власні назви вже категоризовані, зокрема в топоніміці виділяють хороніми, 

ойконіми, гідроніми, ороніми та ін. Відповідно до матеріалу дослідження можна 

провести й додаткову категоризацію власних географічних назв, а саме поділити 

їх на основні (хороніми) Україна, la France та England й допоміжні (ойконіми 

Київ, Paris, London й гідроніми Дніпро, Seine, Thames). 
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1.5. Методика дослідження топонімів-концептів 

 

У дослідженні топонімів-концептів виділяють кілька методів, одним з яких є 

метод концептуального аналізу, в якому виділяють: а) етноцентричну 

концепцію, за якою ментальність етносу впливає на значення слова [Кочерган, 

153; Скаб, 356; А. Вежбицька]; б) дослідження художніх текстів, контексті якого 

О. М. Кагановська говорить про подвійну структуру, яка, в залежності від мети 

дослідження, передбачає аналіз за допомогою концептів, і пояснює власне 

концепти як «вихідні» одиниці аналізу [Кагановська (б), 28].  

На основі цього І. Б. Штерн пропонує виділити чотири типи концептуального 

аналізу:  

1) етноцентрична концепція аналізує лексичне значення як ментальну 

сутність й усвідомлюється з двох позицій: антропоцентричної та 

етноцентричної. Під час зіставлення специфічних систем бачення світу, 

притаманних різним народам, вимальовуються цілком відмінні концептуальні 

структури світу, «семантичні всесвіти», тобто поняття, що є базовими в моделях 

одного світу й відсутні в іншому; 

2) аналіз предикатної лексики, деяких типів пропозицій, модальних часток, 

кванторів. Для аналізу цих мовних одиниць використовують численні 

діагностичні контексти; 

3) третій тип «працює» з будь-якою лексикою (найменування посуду, овочів, 

фруктів й т. д.), у тому числі і з предикатною (імена властивостей, станів, 

процесів тощо). Для цього методу характерними є тлумачення концепту за 

допомогою формалізованої семантичної мови (І. А. Мельничук, 

О. К. Жалковський, А. Вежбицька), «анкетування» слова або словосполучення 

(С. Є. Нікітіна). 

4) соціально-політичні концепти, ідеологічні концепти, які є цілісними 

категоріями суспільної свідомості [Штерн, 193-194]. 
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Для аналізу концептів художнього тексту Л. Г. Бабенко пропонує 

використовувати метод концептуального аналізу не самого концепту, а всього 

тексту. Цей метод передбачає три етапи:  

1) визначення набору основних слів тексту (у нашому випадку йдеться про 

«топоніми-концепти» Україна, la France та England);  

2) визначення базового «концепту» («концептів») тексту;  

3) опис позначуваного ними концептуального простору тексту [Бабенко, 59].  

Запропонований автором алгоритм даної методики складається з таких 

пунктів:  

1) визначення передтекстових пресупозицій, важливих для формування 

концептуального простору тексту (час написання, відомості про автора, значення 

епіграфа, якщо він є, а також часовий період, який описано у творі);  

2) аналіз семантики заголовка та його семантичного радіусу в тексті;  

3) проведення психолінгвістичного експерименту з метою виділення набору 

ключових слів тексту;  

4) виявлення повторюваних слів, співвідносних парадигматично і 

синтагматично з ключовими словами, та встановлення ключового слова тексту – 

лексичного репрезентанта текстового концепту;  

5) аналіз лексичного складу тексту з метою виявлення слів однієї тематичної 

області з різним ступенем експресивності;  

6) опис концептосфери тексту (або сукупності текстів одного автора), який 

передбачає узагальнення всіх контекстів, у яких використовуються ключові 

слова-носії концептуального смислу, з метою виявлення характерних 

властивостей концепту: його атрибутів, предикатів, асоціацій, у тому числі 

образних;  

7) моделювання структури концептосфери, тобто виділення в ній ядра 

(базової когнітивно-пропозиціональної структури), приядерної зони (основних 

лексичних репрезентацій), ближчої периферії (образних асоціацій) і дальшої 

периферії (суб'єктно-модальних смислів) [Бабенко, 59-61]. 
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У дослідженні концептів існує значна кількість інших методів. Серед них 

виділяють теорії профілювання, вертикальних синтаксичних полів, 

концептуального аналізу, яку запропонувала польська дослідниця А. Вежбицька. 

Проте її підхід до цього явища дещо відрізняється від підходу, запропонованого 

Л. Л. Чернейко й В. А. Долінським. До методів аналізу концептів також 

відносять і теорію вертикального контексту, метафоричний аналіз, фреймову 

семантику, сценарії та прототипи [Мазепова, 261]. 

Н. Г. Єсипенко, крім методу концептуального аналізу, пропонує також 

використовувати інтегрований підхід у вивченні концептів. Цей метод 

передбачає дослідження концептів через «детальний аналіз художніх творів», 

враховуючи певні аспекти, фактори, параметри, сукупність яких робить 

доцільним аналіз концептів у художніх текстах [Єсипенко (а), 43]. 

Зважаючи на те, що більшість дослідників визначають концепт як ментальну 

сутність і те, що це поняття є основним у психолінгвістиці, відповідно одними з 

основних методів дослідження цього, а також пов'язаного з ним явища 

«топоніма-концепту», є психолінгвістичні методи, а саме експерименти [Слобин, 

Грин, 221; 230]. Такий підхід до дослідження «топонімів-концептів» бере 

початок з теорії Н. Хомського, у якій ідеться про те, що «правила генеративної 

граматики є тими реальними правилами, якими користується мовець, 

породжуючи й сприймаючи речення» [Слобин, Грин, 235]. Одним з таких 

методів є використаний у нашому дослідженні метод асоціативного 

експерименту, суть якого розкривається далі. Першими дослідниками асоціацій 

були психологи й філософи. Щодо лінгвістики, то тут інтерес до асоціацій 

виникає дещо пізніше. Вперше про асоціації в мові заговорив В. фон Гумбольдт. 

Про важливість вербальних асоціацій, окрім В. фон Гумбольдта, Ф. де Соссюра 

й О. О. Потебні, говорили також представники Казанської лінгвістичної школи, 

передусім Н. В. Крушевський. Він указував на необхідність асоціативного 

підходу до проблеми значення, оскільки слово є психічною одиницею та 

одночасно «підкорюється» лінгвістичним і психічним законам. Це пояснюється 
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тим, що світ слів відповідає світові думок, а у світі думок, у свою чергу, діє закон 

асоціацій [Горошко, 12-13]. 

Уперше асоціативний експеримент був проведений у ХІХ ст. і був 

спрямований на виявлення та з'ясування індивідуальних особливостей індивіда, 

а це означає, що асоціативний експеримент можна визначати як 

психодіагностичну методику. 

Першим, хто провів асоціативний експеримент на практиці наприкінці 70-х 

років ХІХ ст., був американський психолог Ф. Гальтон [Горошко, 19; Куранова, 

41]. Загалом же, складові частини експерименту називають словами-стимулами 

і словами-реакціями. Саме останні лежать в основі певних асоціативних полів, 

які вибудовуються у результаті проведеного асоціативного експерименту. 

Будучи основоположником асоціативного методу, дослідник розділяв всі 

стимули та реакції на три групи: 1) слова, що викликають сенсорні уявлення; 

2) слова, що відображають емоційні переживання (емоції); 3) абстрактна лексика 

[Горошко, 197-198]. 

Вивчення асоціацій у ХХ ст. мало два напрями: по-перше, це проведення 

масових асоціативних експериментів та вивчення зібраних за їх допомогою 

асоціативних норм або асоціативних полів. 

По-друге, розроблення й апробація індивідуальних асоціативних 

експериментів, що пов'язані з установленням певних фактів із життя реципієнтів 

(наприклад, стан афекту або зміна стану свідомості) й особливостей особистої 

асоціативної поведінки почали проводитися у якісно новому руслі [Горошко, 28]. 

Метод асоціативного експерименту досліджували також О. Я. Сурмач , 

В. І. Супрун і Т. В. Ковалевська . О. Я. Сурмач запропонувала етапи 

встановлення асоціативних паралелей, виділених під час проведеного 

асоціативного експерименту. До них належать; 1) побудова асоціативного поля 

шляхом написання першого слова, яке спадає на думку, як реакцію на певний 

стимул; 2) формування статистики кількісних показників отриманих реакцій; 

3) когнітивна інтерпретація асоціатів, коли виділені на попередньому етапі 
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реакції групуються за окремим когнітивними ознаками; 4) когнітивно-

психологічна інтерпретація досліджуваного концепту, коли виділені когнітивні 

пари найчіткіше відображають зміст концепту; 5) побудова моделі асоціативного 

поля [Сурмач]. 

Одним з використаних у нашому дослідженні методів є метод асоціативного 

експерименту. Суть цього прийому полягає у виявленні асоціацій у зв'язку з 

певним словом, що склалися в індивіда на основі його попереднього досвіду.  

Розрізняють такі види асоціативних експериментів: 

1) вільний, під час якого реципієнтові пропонують відповідати певним 

словом, яке першим спало на думку, на наведене слово. При цьому ні формальні, 

ні семантичні особливості слова-асоціації нічим не обмежуються; 

2) спрямований експеримент, під час якого експериментатор певним чином 

обмежує вибір слова-реакції через накладання певних обмежень; 

3) ланцюжковий, коли реципієнтові пропонують наводити будь-яку кількість 

слів-реакцій, які перші спали на думку при наведенні слова-стимула. При цьому, 

так само і у випадку з вільним асоціативним експериментом, жодних обмежень 

на слова-реакції не накладаються [Горошко, 16]. 

4) психофізіологічний асоціативний експеримент. В основі цього методу є 

вивчення фізіологічних реакцій індивіда, зокрема на больові подразники 

[Куранова, 42, 43].  

5) керований асоціативний експеримент, який полягає у обмеженні вибору 

реакцій респондента.  

6) змішаний, суть якого полягає у тому, що реципієнт надає певну кількість 

реакцій на слово-стимул, які можуть мати обмеження у формальному або 

семантичному планах [Бутенко].  

Під час проведення асоціативного експерименту реєструється тип реакції, 

частота однотипних реакцій, величина латентних періодів (час, що пройшов між 

заданням слова-стимула та відповіддю реципієнта), поведінкові й фізичні реакції 
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і т. ін. Уважається, що на асоціації, отримані під час вільного асоціативного 

експерименту, впливають два фактори: 

1) «лінгвістичний», тобто певні характеристики самого слова-стимула; 

2) «прагматичний», де враховується тип особистості реципієнта [Горошко, 

18]. 

Вивчення асоціативних зв'язків слів дозволило зробити висновок, що 

асоціативне поле слова відображає його комунікативний потенціал, у зв'язку з 

чим, склад і характер реакцій в асоціативних полях дає змогу розкрити суттєві 

риси значення слова [Горошко, 34]. 

У зв'язку з методом асоціативного експерименту виникла проблема 

класифікації асоціацій. Вона полягає в існуванні значної кількості варіантів 

асоціацій. Одна з перших класифікацій асоціацій була використана 

давньогрецькими філософами. Платон, наприклад, виділяв випадки 

пригадування за суміжністю та схожістю, а Аристотель – за схожістю, 

протилежністю та суміжністю. Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Гартлі та Дж. Мілль 

уважали, що всі асоціації можуть бути зведеними в один клас за їх суміжністю. 

Говорячи про особливості проведення та використання вільного 

асоціативного експерименту, слід закцентувати увагу на таких моментах:  

1. Дуже важливою є форма проведення експерименту (усна чи письмова, 

групове чи індивідуальне укладання списку слів-стимулів). 

2. Важливо, ким і як проводиться експеримент. Мається на увазі поведінка 

експериментатора, його індивідуальні характеристики, задана експериментальна 

установка і т. д.  

3. Умови проведення експерименту впливають на його результати – місце 

проведення, погодні або інші умови тощо.  

4. На валідність експериментальних даних (відповідність усталеним нормам 

та стандартам, прийнятим у експериментальній психології) дуже впливають 

соціальні й психологічні характеристики учасників експерименту [Горошко, 238; 

Дружинин, 87]. 
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5. Окремою складністю є оброблення результатів асоціативного матеріалу. 

Складнощі виникають під час використання даних вільного асоціативного 

експерименту, оскільки потребують подальшої формалізації та інтерпретації 

[Горошко, 284]. 

Н. В. Уфімцева у статті «Языковое сознание и образ мира славян» говорить, 

що важливою методикою проведення асоціативного експерименту є письмове 

анкетування рідною для учасників мовою [Уфимцева, 209], що було реалізовано 

в аналізі топонімів-концептів. 

Метод асоціативного експерименту є одним із найбільш адекватних способів 

оцінювання семантичних полів, адже людина в мовленнєвій діяльності оперує не 

просто словами, а семантичними полями, й саме з них вона вибирає окреме 

слово, щоб точно виразити думку. 

За результатами асоціативного експерименту будується таблиця частотного 

розподілу слів-реакцій на кожне слово-стимул. Розглядаючи місце асоціативного 

експерименту у нашому дисертаційному дослідженні, зауважимо, що його було 

використано при формуванні асоціативних полів кожного з аналізованих 

топонімів-концептів Україна, la France та England, а також при аналізі 

найчастотніших одиниць, що вказували на особливості культури й світогляду 

реципієнтів. Такий метод, у подальшому, дозволяє порівняти образи трьох країн 

як з позиції пересічних громадян, так і з позиції авторів-представників 

відповідних країн. Під час аналізу отриманих реакцій використовують прийом 

кількісних підрахунків. зводяться до підрахунку частоти вживання мовних 

одиниць, на основі яких складаються частотні словники [Кочерган (а), 245]. 

Слід зазначити, що асоціативний зв'язок у відповіді не випадковий, а 

залежить від життєвої ситуації. На характер асоціацій впливають вік, професія 

людини, географічні умови, культурно-історичні традиції народу [Кудоярова, 5]. 

Ще одним важливим у дослідженні концептів методом є описовий. Зокрема, 

М. П. Кочерган трактує цей метод як «планомірну інвентаризацію одиниць мови 

і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному етапі 
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розвитку мови, тобто в синхронії» [Кочерган (а), 360]. Як і будь-який інший, 

описовий метод поділяють на такі етапи: 1) виділення одиниць аналізу; 2) 

членування виділених одиниць; 3) класифікація та інтерпретація виділених 

одиниць. Цей метод пронизує усе дослідження топонімів-концептів 

синхронічним підходом. 

 Окрім методів зовнішньої та внутрішньої інтерпретації, в описовому методі 

виділяють також соціологічні прийоми. До останніх належить прийом «слів і 

речей», прийом тематичних груп і прийом стильового аналізу [Кочерган, 360]. У 

нашому дослідженні, згідно з наведеними прийомами, використовується прийом 

тематичних груп. До прийомів описового методу можна віднести й метод 

асоціативного експерименту.  

Окрім наведених методів у дослідженні концептів застосовують також метод 

етимологічного аналізу, який передбачає встановлення походження форми (на 

основі відтворення закономірних фонетичних та морфологічних змін) та 

значення (аргументовано вірогідні семантичні трансформації). У 

концептуальних дослідженнях цей метод сприяє спостереженню процесу 

виникнення й розвитку концепту в людській свідомості [Пизани, 34, 40]. 

Під час дослідження концептів застосовуються як суто математичні і суто 

гуманітарні методи, так і методи, що належать до суміжних галузей науки. Проте 

ширшого застосування у вирішенні лінгвістичних проблем набувать методи, що 

аналізують мовні одиниці та їхні особливості функціонування у мовній системі. 

 

Висновки до розділу І 

 

Не зважаючи на складність трактування поняття «концепт», його можна 

визначити як ментальну сутність, яка об'єднує в собі знання про культуру, 

традиції, звичаї та особливості певної нації чи етносу, вираженою мовними 

засобами. 
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Аналізуючи розглядане явище крізь призму соціо- та психолінгвістики, слід 

пам'ятати й враховувати той факт, що в такому аспекті дослідження будь-який 

концепт, зокрема топонім-концепт, сприймається виключно через усвідомлення 

соціально й психологічно зумовлених чинників. 

Особливе місце посідає досліджуване явище у текстах художньої літератури, 

які є джерелом матеріалу. Проте тут топоніми-концепти мають низку 

особливостей, що залежать від специфіки кожного виду дискурсу.  

У контексті художньої літератури терміни «конотативні топоніми» і 

«топоніми-концепти» відображають особливості сприйняття індивідом 

оточуючої дійсності і можуть бути синонімічними. Якщо на появу конотативних 

топонімів здебільшого впливають контексти, то топоніми-концепти 

функціонують на основі загальної інформації, яку отримує індивід. 

Один з дослідників конотації пропонує виділяти три аспекти: семантичний, 

психолінгвістичний і власне лінгвістичний, при чому ми активно 

послуговуємоcя двома з них, а саме психолінгвістичним і власне лінгвістичним.  

У вітчизняних і західноєвропейських дослідників термін «конотація» тісно 

пов'язаний з поняттям «денотат». При цьому лише вітчизняні науковці 

пов'язують їх з ядерною і периферійною зонами польової структури. 

Семантика поняття «концепт» сягає латинської мови, де виражалося у формі 

conceptum й означало ряд понять, серед яких «ескіз», «начерк», «абстракція» та 

ін. Активне дослідження концептів у Західній Європі розпочалося у період 

формування національної свідомості, а саме у XV–XVI ст. Тоді цей термін на 

позначення поняття «концепт» з відповідними фонетичними змінами перейшов 

у лексичні системи західноєвропейських мов.  

Для французької лінгвістичної науки термін «концепт» у формі «concept» 

закріпився відносно недавно, а саме у ХІХ – ХХ ст., й отримав відмінне від інших 

трактування, пов'язане з мисленнєвими процесами індивіда і його здатністю до 

мислення. Саме таке розуміння цього поняття лягло в основу трактувань 

концепту вітчизняними дослідниками. 
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На відміну від досліджень концептів топонімічні дослідження розпочалися у 

XVIII ст. і стосувалися власне топонімної системи України.  

Окрім лінгвістичного, існує й географічний напрям дослідження топонімів. 

Тут виділяють два напрямки: 1. Аналізуються окремо взяті реальні власні назви 

або певні топонімні сутності. 2. Дослідження топонімів на матеріалі художніх 

текстів, яке розпочалося лише наприкінці ХХ ст. 

Топоніми-концепти вивчають з використанням різних методів і прийомів. 

Одним з основних методів дослідження топонімів-концептів є метод 

цілеспрямованого асоціативного експерименту. Результати експерименту 

складають основу для укладання частотних словників. При цьому аудиторія 

учасників експерименту може бути соціально різною. У нашому випадку це були 

студенти Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, співробітники Французького культурного центру і 

Британської Ради. 

  



71 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОЛЬОВА СТРУКТУРА ТОПОНІМІВ-КОНЦЕПТІВ 

 

Ідею польової структури концептів почали розробляти спершу З. Д. Попова 

й І. А. Стернін, а пізніше й В. А. Ніколаєва, чию модель використано у роботі. За 

цією моделлю польова структура будь-якого концепту, у тому числі й топоніма-

концепту, складається з чотирьох зон. Такими зонами є: ядерна, приядерна, 

ближня та дальня периферія. Дві останні можна об'єднати в одну периферійну 

зону і надалі аналізувати їх як її складові.  

У кожній виділеній зоні досліджуваних топонімів-концептів можна виділити 

свій мегаконцепт. У художній літературі він має особливе значення, оскільки, за 

твердженням А. М. Кагановської, «формує вершину ієрархії текстових 

концептів, тобто є кодованим мовленнєво-розумовим утворенням найвищого 

ступеня абстракції» [Кагановська (а), 158]. У підпорядкуванні до мегаконцепту 

в художньому тексті за зниженням ступеня узагальненості розгортаються 

текстові мезоконцепти, макроконцепти та квазіконцепти [Кагановська (а), 158]. 

У нашому випадку доцільно говорити виключно про мегаконцепти Україна, la 

France та England і саме в цій системі розглядати такі допоміжні топоніми-

концепти, як ойконіми Київ, Paris, London і гідроніми Дніпро, Seine, Thames 

відповідно до кожної країни. Проте аналізувати кожен топонім-концепт як з 

позиції польової структури, так і з позиції мега-, мікро- й квазіконцептів не 

зовсім доцільно, оскільки всі аналізовані топоніми-концепти є мегаконцептами. 

Відповідно до цього у текстах виділяють основні й допоміжні топоніми. 

Основні можна віднести до розряду концептів, які повніше розкриваються через 

другорядні, або допоміжні, топоніми. Такими топонімами найчастіше бувають 

урбаноніми або будь-які ойконіми. Таким чином, топоніми-концепти формують 

систему мегаконцептів як твору, так і мови, у зв'язку з чим є сенс говорити про 

спільний для всіх зон мегаконцепт. Як уже зазначалося, такими мегаконцептами 

є Україна, la France та England. Усі інші концепти, хоча є не менш важливими, 

лише допомагають у формуванні образів наведених вище хоронімів-концептів. 
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2.1. Поняття польової структури топонімів-концептів 

й картини світу 

 

У лінгвістичній науці щодо рівнів польової структури існує кілька поглядів і 

підходів. Теорію польової структури концептів розвивали як українські 

(В. В. Левицький, В. А. Ніколаєва), так і зарубіжні дослідники, зокрема російські 

вчені С. Г. Воркачов, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, І. А. Стернін та інші. На 

основі цього створено кілька моделей польової структури, проте 

найоптимальнішими з них є моделі, запропоновані З. Д. Поповою та 

І. А. Стерніним і В. А Ніколаєвою. Для аналізу нашого матеріалу 

найоптимальнішою є схема вітчизняної дослідниці, яка досліджувала топонім-

концепт Санкт-Петербург і його урбаніміку. Результатом польової стратифікації 

концепту уважається побудова його структури. Польова структура, на думку 

З. Д. Попової та І. А. Стерніна, являє собою таку схему: ядро, ближня та дальня 

периферія, а також інтерпретаційне поле [Попова, Стернин 2007, 215]. До складу 

останнього входять: 

1) оцінна зона, до якої належать «когнітивні ознаки, що виражають загальну, 

естетичну, емоційну та інтелектуальну, моральну оцінку» об’єкта чи явища; 

2) енциклопедична зона, що об’єднує «когнітивні ознаки, які потребують 

знайомства з ними на базі досвіду, навчання, взаємодії з денотатом концепту»; 

утилітарна зона, що охоплює «когнітивні ознаки, які виражають прагматичне 

ставлення людей до денотата концепту та пов’язується з його використанням у 

практичних цілях»;  

3) регулятивна зона, до якої належать «когнітивні ознаки з визначення того, 

що можна робити з денотатом, а що – ні»; соціально-культурна зона, до якої 

входять «когнітивні ознаки, що відбивають зв’язок «концепту» з побутом та 

культурою народу»;  

4) пареміологічна зона, що охоплює «сукупність когнітивних ознак 

«концепту», які об’єктивуються у приказках, прислів’ях та афоризмах» 
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[http://www.stattionline.org.ua/filologiya/87/15765-koncept-yak-bagatovimirne-

mentalne-utvorennya.html]. 

Схема, запропонована російськими дослідниками, дещо відрізняється від 

узятої за основу для аналізу топонімів Україна, la France та England моделі 

В. А. Ніколаєвої, яка виділяє чотири рівні аналізу топонімів-концептів. На думку 

З. Д. Попової та І. А. Стерніна польова структура концепту вибудовується на 

основі яскравості вираження відповідних когнітивних ознак у його структурі, 

про що вони говорять у праці «Когнитивная лингвистика». Вони зазначають, що 

польовий опис концепту спирається на дані про яскравість вираження та 

актуальність тих чи інших когнітивних ознак цього лінгвокультурного явища. На 

їхню думку, коли дослідження концептів проводиться на основі словників і 

текстів, як у даному дослідженні, то яскравість вираження ознак визначається за 

частотою уживання тих чи інших мовних одиниць для його номінації або за 

кількістю одиниць, що об'єднує ту чи іншу когнітивну ознаку. Тобто, чим більше 

таких одиниць, тим певна ознака має яскравіше вираження та посідає важливіше 

місце у свідомості [Попова, Стернин, 214]. 

З огляду на те, що інтерпретаційна зона є не властивістю концепту, а 

результатом його опису дослідником, ця класифікація виглядає суперечливою, 

тому для аналізу топонімів-концептів трьох країн, а саме України, la France та 

England, оптимальною є модель, запропонована В. А. Ніколаєвою. За її схемою 

маємо таку структуру концепту: 

1) ядро (базова когнітивна структура); 

2) приядерна зона (деривати й етимологічна семантика); 

3) ближня периферія (асоціативні та образні асоціації); 

4) дальня периферія (суб'єктивно-реальні смисли) [Николаева (а), 35]. 

Для аналізу топонімів-концептів поруч з польовою структурою викори-

стовують і мовну картину світу. Остання формується в ході утворення 

асоціативних рядів топонімів-концептів як частини польової структури. Якщо 
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розуміння польової структури функціонує виключно у мовознавчій площині, то 

термін картина світу аналізується і з позиції природничих наук. 

Поняття картини світу, як і будь-яке інше лінгвістичне явище тісно пов'язане 

з людською свідомістю та світоглядом представників певної нації. За 

трактуванням К. Гірца, світогляд визначають як «бачення індивідами картини 

речей в абсолютній реальності, розуміння їх природи, реальності і самих себе у 

контексті суспільства й оточуючої дійсності» [Гірц, 152]. На основі цього 

формується картина світу певного етносу, нації та індивідума. 

Під мовною картиною світу М. Ф. Алефіренко й П. В. Мацьків розуміють 

«спосіб категоризації, членування, сегментації світу, яка відбувається переважно 

вербальними засобами природної мови» [Алефиренко, 11; Мацьків, 20]. 

Поняття картини світу уперше було застосоване у фізиці і у 60-х роках ХХ 

ст. почало вживатися у загальному мовознавстві [Кулинич, 112]. Незважаючи на 

те, що термін «картина світу» входить до термінологічної системи гуманітарних 

наук, дослідження відповідного явища та перше використання цього терміна 

належить ученому-фізику Г. Герцу. Саме фізична картина світу як основа для 

створення мовної, як стверджував М. Планк, має містити лише ті уявлення про 

світ, які відображають особливості світу природи й характеризують фізичні 

явища [Планк, 48]. Виходячи з цього, картина світу загалом покликана 

створювати певні уявлення про той чи інший аспект організації людського буття, 

що, так само як і у випадку з поняттям концепт, указує на її зв'язок з філософією.  

Багато дослідників намагалися дати визначення терміну «картина світу», 

проте відносно чітко це вдалося зробити небагатьом, зокрема І. А. Кулинич, яка 

пропонує визначати це поняття як «глобальний образ світу, що виникає в 

результаті великої кількості контактів людини з оточуючим середовищем» 

[Кулинич, 112]. Термін «картина світу» розуміють і як цілісну сукупність образів 

дійсності в колективній свідомості. Формується воно, як і «мовна картина світу», 

на думку В. А. Маслової, на основі усіх можливих контактів індивіда з 

оточуючою дійсністю [Маслова, 50]. Існують перцептивні (слухові, зорові, 
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нюхові, дотикові та смакові) й неперцептивні (наукова термінологія) картини 

світу. Якщо з трактуванням поняття «картина світу» все зрозуміло, то з 

визначенням поняття мовної картини світу можуть виникнути певні складнощі, 

так само як і з розумінням терміну «концепт». 

Картину світу визначають як цілісний, загальний образ світу, який є 

результатом діяльності людини в усіх її проявах. Відповідно до цього виділяють 

дві форми її існування, а саме видиму і невидиму [Серебренников, Кубрякова и 

др., 19, 23]. Картина світу є складною системою образів, що відображають 

дійсність у колективній свідомості, й може бути індивідуальною (порівняйте 

модель світу Аристотеля та Шекспіра). Проте, коли ми говоримо про мовну 

картину світу, то фундаментальною її частиною є колективна свідомість. 

Поняття картина світу поділяється на кілька підсистем, до яких, крім мовної, 

належать художня, наукова, концептуальна й інші картини світу. 

Серед представників гуманітарних дисциплін активне використання терміну 

картина світу започаткували В. фон Гумбольдт, Е. Сепір, Б. Уорф та ін., тобто 

саме ті дослідники, які займалися проблемами зіставного мовознавства 

[Кочерган, 12]. Як концептуальна, так і мовна картина світу, знаходять своє 

відображення у мові. При цьому слід враховувати, що різні науковці мають 

різний підхід до співставлення цих явищ. Наприклад, В. фон Гумбольдт 

стверджував, що різні мови – це не різні позначення однієї й тієї самої речі, а 

різні її бачення [Гумбольдт, 197]. 

Одним з важливих аспектів дослідження картини світу є співвідношення 

національного та наднаціонального. Окрім цього, як картину світу загалом, так і 

окремо концептуальну та мовну картини світу створюють загальнолюдська та 

національна картини, які взаємозумовлюють, доповнюють і збагачують одна 

одну [Нікітіна]. Підхід зарубіжних дослідників до зв'язку мови та мислення 

поділяє й вітчизняний дослідник О. С. Бондаренко, який стверджує, що 

особливості сприйняття світу пояснюють наявність асоціацій, стереотипів 

мислення, символів, що знаходять відображення у концептуальній картині світу 
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і мовній картині світу [Бондаренко, 26]. У відповідності до культурних 

відмінностей, про які згадували представники другого підходу, можна говорити 

й про певні особливості передачі та отримання інформації. Водночас особливості 

виникають і в спілкуванні між представниками однієї культури. Тому, знову ж 

таки, варто говорити про частково відмінні підходи у баченні й розумінні 

картини світу. Незважаючи на культурну відмінність, інформація може бути 

передана адекватно. Проте сподіватися на це не варто, оскільки представники 

певної культури, передаючи інформацію про іншу культуру, «накладають 

відбиток» своєї культури й мови. Особливо це проявляється при перекладі 

текстів художньої літератури і мовних лакун. 

 Саме культурна відмінність не дає можливості адекватної передачі 

інформації. І, нарешті, представники першого підходу стверджують, що основу 

відображення світу становлять логічні категорії, а прихильники другого – що 

основою є категорії мовного освоєння світу [Карасик, 390]. З цього можна 

зробити висновок про те, що представники другого підходу більше говорять не 

про картину світу як таку, а акцентують увагу лише на наївній картині світу. 

Різні культури мають як спільні, так і відмінні риси. З огляду на це говорять 

про два види смислових областей: ті, які підлягають універсалізації, і ті, які 

проявляють самобутність [Карасик, 390]. Найсильніше культурні відмінності 

проявляються саме у мовних одиницях. Це пояснюється тим, що лексичний 

аспект лінгвістики повніше, аніж інші, відбиває особливості як мови, так і 

культури певної країни. 

Заглиблюючись в історію поняття картина світу, зазначимо, що його 

виникнення сягає давніх епох розвитку людства. Російські дослідники 

Б. А. Серебренніков, О. С. Кубрякова, В. І. Постовалова та інші стверджують, 

що людина почала створювати перші картини світу в один час з її антропо-

генезом [Серебренников, Кубрякова и др., 12], що свідчить про 

антропоцентричність будь-якої картини світу. 
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Картини світу, які представляють різні епохи розвитку народу, не можна 

вважати варіантами національно-мовної картини світу, оскільки вони становлять 

взаємодоповнювальні елементи єдиної моделі світу, що є втіленням цілісності 

світосприйняття народу. «Цілісний образ світу створюється людиною в практиці 

її різноманітних контактів зі світом за участю всіх форм свідомості – 

дотеоретичної (буденної), теоретичної (наукової й філософської) та 

позатеоретичної (релігійно-міфологічної й художньої)» [Роль…, 40]. Це свідчить 

про те, що в кожній сфері суспільної свідомості є свої особливі засоби 

світосприйняття. Звернення до самого літературного тексту як до відображення 

моделі світу було б умовним. Лінгвокогнітивне дослідження вимагає також 

використання джерел історії та культури [Никитина, 2]. Вивченню проблеми 

мовної картини світу приділяли увагу Ю. Д. Апресян, О. А. Радченко 

[Радченко], М. Фуко, О. В. Урисон [Урысон], В. Чукіна, О. Шпенглер та ін. 

[Апресян 1995, 35]. Як зазначає В. М. Телія, «в мовній картині світу недостатньо 

чітко визначена роль символів (концептів), що одержують мовне втілення, в 

організації культурно-національної системи критеріїв оцінки…» [цит. за 

Кононенко,157-163]. 

З позиції лексичної семантики феномен картини світу полягає в тому, що це 

явище, на думку Ж. П. Соколовської, є найзагальнішим параметром, який 

зумовлює цілісність лексико-семантичної підсистеми загальної мовної системи 

[Соколовська, 87]. Мовну картину світу характеризують передусім як важливий 

елемент усвідомлення того, що мовна картина як світу, так і якоїсь цілком 

конкретної нації, зазвичай відображається в концептах, зокрема, в топонімах-

концептах як частині вироблених носіями відповідних мов назв, що 

репрезентують фрагменти географічного, етнолінгвального та культурно-

історичного середовища [Трофимов, 146-154]. Аналізуючи мовну картину світу 

у контексті інших картин, переконуємося, що її зв'язок дещо сильніше, аніж з 

іншими, простежується саме з національною картиною світу, про що згадувалося 
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вище. Це твердження базується на тому, що національні особливості будь-якого 

народу так чи інакше знаходять своє відображення у мові [Маслова, 51].  

Хоча картина світу ідентифікується мовознавцями як колективна свідомість, 

проте говорити про це настільки категорично не варто. Таке сприйняття цього 

суміжного з концептами явища пояснюється тим, що колективна свідомість є 

«акумулятором» індивідуальної свідомості кожного члена суспільства. У той 

самий час на свідомість одного індивіда впливає свідомість іншого. Таким 

чином, це дає можливість говорити про суспільну свідомість і, відповідно, 

картину світу, як про «симбіоз» кількох індивідуальних картин світу. У цьому 

випадку стає можливим прирівняти свідомість та картину світу, оскільки 

свідомість і картина світу тісно пов'язані між собою. Виходячи з цього, можна 

говорити про те, що сукупність свідомостей формує відповідну картину світу. 

Хоча, зазвичай, поняття «картина світу» пов'язують з колективною 

свідомістю, проте вона також є одним з чинників формування дальньої периферії 

топонімів-концептів. Пов'язуючи ці поняття, доходимо висновку, що асоціативні 

ряди будь-якого з аналізованих нами хоронімів-концептів вже є одним з 

формантів картини світу, що доповнюються словниковими асоціативами, тобто 

колективною картиною світу, й асоціативними рядами власне авторських 

конотацій, або індивідуальною картиною світу. Відштовхуючись від такого 

підходу, результати проведеного асоціативного експерименту теж можна 

поділити за таким самим принципом, тобто найчастотніші асоціації віднести до 

колективної картини світу, а одиничні, відповідно, до індивідуальної.  

Наведені вище підходи принципово відрізняються основними положеннями, 

про які вже йшлося: якщо прихильники першого підходу стверджують, що мова 

об'єктивно відображає світ, то представники другого підходу наполягають на 

тому, що мова відображає світ суб'єктивно. Насправді представники як першого, 

так і другого підходів мають рацію, оскільки сприйняття оточуючої дійсності у 

свідомості індивіда є виключно суб'єктивним, але при цьому воно базується на 

об'єктивному знанні про цю дійсність. 
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На основі такого твердження говоримо про дуалізм самого поняття «картина 

світу». Відповідно до цього картина світу є одночасно загальним (з позиції 

представників першого підходу) й індивідуальним (позиція представників 

другого підходу) явищем. Таким чином, якщо сприймати концепт як частину 

картини світу, то його асоціативні ряди теж підпорядковуються наведеним вище 

підходам. Така дуалістичність простежується у асоціативних полях хоронімів-

концептів Україна, la France та England. Подібне явище простежується і в рядах 

конотативних значень, а саме у наявності схожих та відмінних конотацій. 

З позиції А. Д. Бєлової, В. І. Постовалова, Н. І. Сукаленко та ін. картину світу 

зазвичай трактують як глобальний образ світу, «що виражає істотні властивості 

світу в розумінні людини в результаті її духовності і пізнавальної діяльності» 

[Бєлова, 28; Постовалова, 21; Сукаленко, 4]. Фундаментальним для поняття 

мовної картини світу є відображення буття і, відповідно, реальності через мовну 

систему. Тут ледь чи не основну роль варто віддати національній, мовній та 

культурній приналежності індивіда. Він є одним з важливих елементів картини 

світу й через власний досвід перетворює її у мовну та концептуальну картини. 

Найширшою картиною світу є концептуальна, а найважливішими для нас є 

мовна та концептуальна картини світу. Інші ж, згадувані нами моделі світу, є 

похідними від мовної. При цьому важливість концептуальної картини світу 

полягає у поєднанні в собі мовного й ментального, психологічного та 

соціального аспектів існування людини як індивіда. При цьому основна частина 

концептів формується саме на основі сприйняття й аналізу оточуючої дійсності. 

Підхід вищезгаданих дослідників до розуміння зв'язку об'єктів дійсності з їх 

позначенням у мові підтримують і розширюють такі зарубіжні дослідники, як 

Е. Сепір та А. Вежбицька. Проте їхні погляди більше стосуються суто мовної, а 

не концептуальної картини світу. Дослідники стверджують, що різні мови 

створюють свої індивідуальні мовні картини світу, що свідчить про тісний 

зв'язок мови та мислення [Сепир, 56; Вежбицкая (б), 269]. Сам же термін мовна 
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картина світу активно застосовувався в українській та російській лінгвістиці з 

першої половини ХІХ ст. [Голубовська, 26]. 

Серед дослідників концептуальної картини світу виділяють Ю. Д. Апресяна, 

Т. В. Бульгіну, Д. С. Лихачова, З. Д. Попову, І. А. Стерніна, О. Хромика та ін. 

При цьому часто застосовуваний метод концептуального аналізу, про який 

згадувалося у попередньому розділі, у мовознавчу науку і термінологію увів 

французький дослідник Е. Бенвеніст. У картині світу, за словами дослідників, 

відбиті уявлення про внутрішній світ людини [Апресян 1995, 35]. Деякі вчені 

розуміють і трактують поняття «концептуальна картина світу» як «сукупність 

знань про світ, систематизовану відповідно до відносин, характерних для 

реального світу» [Арутюнова; Васильєв; Слухай]. Наприклад, Н. В. Слухай 

пропонує розуміти термін концептуальна картина світу як «сукупність значень, 

знань і уявлень про світ, організована у певну концептуальну систему. 

Субстратами концептуальної картини світу є концепти, уявлення, певні схеми 

дій, сценарії поведінки, тобто ментальні сутності, не завжди пов'язані з 

ментальним кодом» [Слухай, 36; Слухай (б), 463]. 

Своє бачення поняття концептуаьна картина світу висловлює Ф. С. Бацевич, 

трактуючи його як «уявлення певного колективу, людства про елементи 

організацію тощо об'єктивної дійсності, відображені в наукових поняттях» 

[Бацевич (а), 344]. Такий підхід науковця певною мірою збігається з 

трактуванням терміну картина світу, запропонованого іншими вітчизняними 

вченими. 

Концептуальна картина світу є підґрунтям мовного втілення, словесної 

концептуалізації сукупності знань людини про світ. Мовна й концептуальна 

картини світу є культурно детермінованими, а відповідно – специфічними для 

кожного народу [Болотов]. Концептуальна картина світу, на відміну від мовної, 

постійно змінюється, відображуючи результати пізнавальної й соціальної 

діяльності, однак фрагменти мовної картини світу протягом довгого часу 

зберігають реліктові уявлення людей про світостворення [Алимушкина, 20]. 
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Л. А. Лисиченко розглядає характер відображення в мові концептуальної 

картини світу і мовні засоби вираження знань про неї в межах мовної картини 

світу. Саме в мовній картині світу виявляється своєрідність членування 

концептуальної картини в різних народів. За допомогою мови практичні знання, 

одержані окремими індивідумами, перетворюються на колективне надбання, 

колективний досвід. 

Концептуальна картина світу є підґрунтям мовної картини, однак 

концептуальна картина світу універсальніша і є спільною для народів з 

однаковим рівнем знань про світ, у той час як мова відображає досвід кожного 

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

[Лисиченко (б), 37]. Межа між мовною та концептуальною картинами світу є 

нечіткою, оскільки вони перебувають у логічних відношеннях перетину або 

включення першої до другої залежно від визнання концептуально не 

співвідносних мовних категорій. У сучасній когнітології проблема зв'язку мовної 

картини світу з концептуальною розглядається під кутом зору опозиції 

принципів модуляризму й холізму [Селіванова (а, б), 365-367]. 

Отже, вивченням польової структури концептів, а також поняття картина 

світу займалися переважно українські й російські дослідники, на відміну від 

підходів до розуміння самого терміну концепт. Якщо підходи до розуміння 

польової структури концепту в українських та російських дослідників дещо 

відрізняються, то сприйняття картини світу загалом і, зокрема, концептуальної 

картини світу у них збігаються.  

 

2.1.1. Зміст поняття топоніми-концепти  в контексті мовної 

картини світу 

 

З такими лінгвістичними поняттями, як концепт, польова структура концепту 

й картина світу тісно пов'язане поняття мовна картина світу, яке поряд з 

вищезгаданими є однією з основних категорій лінгвокультурології. Зазвичай 
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термін мовна картина світу визначають як загальнокультурне надбання нації. 

Саме вона зумовлює комунікативну поведінку й особливості сприйняття того чи 

іншого слова, зокрема топоніма-концепту у свідомості представників певної 

нації, про що свідчать наведені нижче результати асоціативного експерименту. 

За словами Г. А. Мартиновича мовна картина світу відображає, спосіб мовно-

мисленнєвої діяльності, характерний для певної епохи з її духовними, 

культурними та національними цінностями [Мартинович]. Дослідники схильні 

розглядати мовну картину світу і як сукупність концептуального змісту певної 

мови [Караулов], а також як відбражені в категоріях мови уявлення певного 

мовного колективу про будову, елементи й процеси дійсності [Кушмар, 54].  

Кожна мова інтерпретує об'єктивний світ по-різному, тож зміни у сприйнятті 

оточуючої дійсності індивідами відображаються і в мовній картині світу. Таким 

чином, активну роль у створенні індивідуально національного образу світу 

беруть також і соціолінгвістичні аспекти, що виражається не лише через 

творення нових назв і перейменування старих, а й у зміні конотативних образів 

власних назв [Тараненко, 14]. На основі результатів асоціативного експерименту 

й поетонімних варіантів топонімів-концептів Україна, la France та England, 

ойконімів Київ, Paris, London і гідронімів Дніпро, Seine, Thames базується 

конотативна соціолінгвістична карта, до якої також входять ряди онімів з 

«соціальним» нашаруванням [Тараненко, 15].  

Для мовної картини світу важливими є три тісно пов'язані між собою явища: 

людина – світ – мова. Відповідно до цього для побудови мовної картини світу 

ключовою є постать людини [Лисиченко (а), 83]. Такий підхід тісно пов'язаний з 

підходом Б. А. Серебреннікова до розуміння та відображення мовної картини 

світу. Згідно з цим підходом дослідження особливостей відображення картини 

світу у мові зазвичай будуються на тріаді: оточуюча дійсність, відображення цієї 

дійсності у мозку людини й вираження результатів цього відображення у мові 

[Серебренников, 87]. Особливу картину світу у мові, з урахуванням цих ознак, 

створюють ключові топоніми-концепти, оскільки вони відображають як 
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особливості певної нації чи культури, так і особливості сприйняття оточуючого 

світу окремим представником певної нації чи культури. 

Будучи тісно з поняттям картина світу, топоніми, що відбивають певний стан 

представника тієї чи іншої культури, стають іменами концептів не в 

загальнонаціональній картині світу, а радше в індивідуально-авторській чи в 

картині світу певної спільноти, з якою мовець себе ідентифікує. Цю картину 

світу письменник принагідно презентує (чи просто означує її існування та 

специфіку) метамовно [Трофимов, 146-154]. Формування письменником 

картини світу напряму пов'язане з часом його життя, метою творчості й 

індивідуальним сприйняттям оточуючої дійсності. Досить часто на формування 

картини світу письменником впливають певні віхи історії рідної країни. Це про-

стежується у творчості усіх аналізованих у дослідженні письменників. Особливо 

це помітно у творчості українських і французьких письменників. 

Проблема мовної картини світу зводиться до фундаментального питання 

відображення буття через мову. У цьому питанні дослідники виділяють:  

1) семантичні системи мов, зокрема української, французької та англійської, 

принципово не відрізняються, оскільки відображення світу ґрунтується на 

основних логічних принципах та категоріях, які, апріорі, є універсальними;  

2) різниця між семантичними системами мов має форму мовного диктату і 

визначає як сприйняття світу через мову, так і поведінку людей у світі [Карасик 

(а), 83]. 

Деякі науковці схильні сприймати мовну картину світу як домовну кар-тину 

світу, основним для якої є концепт і значення мовного знака Л. Лисиченко 

розуміє домовну картину світу як «уявлення про світ, що не мають мовного 

вираження, але є джерелом для нього» [Лисиченко, 36, 38]. Дослідники 

пов'язують із знаком не лише концепти, а й мовну картину світу, у зв'язку з чим 

випливає можливість її прирівняння до інтертексту. Це пояснюється тим, що 

сучасні мовні картини світу є багатошаровими й багаторівневими структурами, 

що включають в себе різні рівні знань [Саплін, 48]. Не зважаючи на те, що мовну 
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картину світу вважають домовною, проте саме вона «несе відповідальність» за 

ментальний вплив її носіїв, унікальні й етноцентричні, духовні надбання 

окремого етносу і вноситть у вже існуючу картину світу «свою» специфіку 

[Мацьків, 26]. 

З. Д. Попова та І. А. Стернін пропонують трактувати мовну картину світу як 

«комплекс мовних засобів, у яких відображені особливості сприйняття світу й 

сукупність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одиницях мови на 

певному етапі розвитку народу» і, відповідно, його мови [Попова, 5]. 

Продовженням цього є підхід до розуміння картини світу Е. Сепіра та Б. Уорфа, 

який базується на тому, що усі люди бачать світ по-різному, що зумовлене 

впливом мовного середовища [Живіцька, 22]. Проте ця гіпотеза не завжди 

справджується, оскільки, як показав асоціативний експеримент з топонімами-

концептами, на сприйняття світу і на формування мовної картини світу впливає 

також мова, якою володіють або яку вивчають представники певної нації. Дещо 

схожий погляд на мовну картину світу має і Г. А. Брутян, який, говорячи про 

передачу інформації про світ, акцентує увагу на використанні саме природної 

мови [Брутян].  

Основними елементами мовної картини світу є семантичні поля, до яких 

входять і конотативні значення, а концептуальної – поняття [Сімонок, 281]. 

Останні будучи тісно пов'язаними з концептами, також є частиною мовної 

картини світу й впливають на характер її відображення представниками різних 

націй та культур. Наприклад, спільними прямими і конотативними значеннями 

топонімів-концептів Україна, la France та England є такі конотації: 

«територія»: …намагалися прокинути крізь дроти бодай варену картоплину 

або окраєць хліба, такого тепер несподівано рідкісного в Києві і на Україні. 

[Загребельний, 86]; Подумати тільки – біженців з України. [Костенко, 214]; 

«держава»: Депутат-юрист заявив, що життя в Україні його дістало і він 

емігрує. [Костенко, 64]; Presque tous ces enfants étaient français, nes en France. 

[Rosnay, 49]; 
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«країна, республіка»: Україна вже зруйнована військами фюрера. 

[Загребельний, 317]; En 41 et 42, il y a eu une exposition au palais Berlitz, si je me 

souviens bien, sur le boulevard des Italiens, intitulée "Les Juifs et la France". [Rosnay, 

107]; 

«народ»: Але дивилася вся Україна,і вдома перед телевізором, і в пабах, і в 

кав'ярнях, кого де застало. [Костенко, 388] 

А відмінними є такі: 

«мати»: Там був конкурс дитячих малюнків на асфальті під девізом: 

"Подаруй мені дитинство, Україно!" [Костенко, 149];  

«люди»: C’est n’est plus la France que j’ai connu lorsque j’étais enfant [Rosnay, 

280] у романі французької письменниці Т. де Росней;  

«свідомість»: I was running away from England, from my childhood, from the 

winter, from a sequence of untidy, unattractive love-affairs, from the few sticks of 

furniture and jumble of over worn clothes that my London life had collected around 

me… [Flemming (а), 1]. 

Мовна картина світу об'єктивно відображає сприйняття світу представ-

никами певної культури, проте відображення людиною цього процесу 

здебільшого носить творчий характер і саме тому є суб'єктивним. Таке 

сприйняття світу здебільшого залежить не лише від культурної приналежності 

індивіда, а й від його соціальної самоідентифікації. Тобто, у формуванні мовної 

картини світу бере активну участь і соціолінгвістика. 

До онтологічних характеристик мовної картини світу слід віднести такі 

ознаки: 

1) наявність назв (імен) концептів; 

2) нерівноцінна концептуалізація різних фрагментів дійсності залежно від 

того, наскільки вони важливі для життя відповідного етносу; 

3) специфічна комбінаторика асоціативних ознак цих концептів; 

4) специфічна кваліфікація певних областей; 

5) специфічна орієнтація областей на ту чи іншу сферу спілкування. 
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Наведені вище ознаки мовної картини світу свідчать про те, що остання 

значною мірою залежить від багатьох соціологічних чинників, основним з яких 

є культурна і національна приналежність індивіда. 

Поняття мовної картини світу найчастіше вживається у контексті польової 

структури топонімів-концептів, зокрема їхньої приядерної зони. Семантика 

лексем, що входять до семантичної сфери топонімів-концептів, зокрема 

хороніма Україна, відображає численні аспекти взаємодії назви країни та 

етимології її походження, що вказує на наявність близьких або віддалених, 

видимих або уявних просторових сегментів. Розширення сфери денотації, що 

веде до розширення конотативних рядів топонімів-концептів, імен сигналізує 

про подальше освоєння й осмислення простору, в якому існує носій мови 

[Радзієвська, 177]. Семантичний аспект існування у мові топонімів-концептів 

тісно пов'язаний з ментальною свідомістю індивіда. Відповідно до цього 

формується ментальний простір, який Т. В. Радзієвська пропонує розглядати як 

«результат концептуалізації свідомістю носія мови мисленнєвої сфери, 

утвореного семантикою імен та предикатів, співвідносних з поняттям мислення» 

[Радзієвська, 192]. Такий аспект реалізації топонімів-концептів активно впливає 

на формування у свідомості індивідів конотацій, які, у нашому випадку, 

позиціонуються як конотативні оніми. Фактично, як ментальна свідомість, так і 

конотації аналізованих топонімів-концептів активно впливають на формування 

мовної картини світу. 

Такий погляд на мовну картину світу є особливо характерним для 

дослідження топонімів-концептів у текстах художньої літератури. Це 

аргументується тим, що у такому випадку всі топоніми-концепти сприймаються 

як через призму авторського бачення, так і через світогляд героїв його творів, які, 

у свою чергу, відображають авторське бачення і сприйняття світу: 

Якби я був художником, намалював би цей сюр-глухий зелений паркан, 

оранжеві метелики жилетів, а вгорі над Майданом фрагменти нашої 

Незалежності в залізному дзьобі крана [Костенко, 163];  
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До самого Києва вели ще одні ворота, обкуті залізом, чорні, мов кабанячі 

крила [Загребельний, 91]…;  

Nous prenons juste des jolies photos de ce qui reste du Véld’Hiv. [Rosnay, 97];  

The message we have got is that British troops landed on South Georgia this 

afternoon, shortly after 4 p.m. London time [Mantel, 6].  

За свідченнями Б. А. Серебреннікова, той факт, що людський мозок здатний 

відображати картину світу, далеко не завжди означає, що ця картина світу 

відображена правильно [Серебренников, 104]. Це пояснюється тим, що будь-яка 

мовна картина світу, перед тим як виникнути у свідомості певного індивіда, 

проходить крізь призму соціо- та психолінгвальних чинників, до яких належать 

віковий, гендерний, соціальний статуси творця мовної картини світу. Тому в 

представників навіть однієї культури й нації мовні картини світу відрізняються. 

На основі сукупності мовної та художньої картин світу, про яку йтиметься 

далі, формується концептуальна картина світу, яка ґрунтується на понятті 

концепт, що робить її значно ширшою у порівнянні з іншими картинами світу. З 

цього погляду В. В. Жайворонок характеризує концептуальну карину світу як 

«не лише систему понять про сукупність реалій довкілля, але й систему смислів, 

що втілюються у цій реалії через слово-знак, слово-концепт» [Жайворонок, 52]. 

Українська та французька, так само як і британська концептуальна картина 

світу формуються з таких елементів, як: традиції, вірування, ритуали, обряди, 

цінності, знання, поняття, уявлення, моделі поведінки, стереотипи та ін. Ключові 

поняття будь-якої картини світу утворюють її центр [Городецька, 52]. У романі 

Дж. Оруелла «1984» на прикладі англійського соціуму відображено стереотипи і 

моделі радянського суспільства 1948 року. Тут західноєвропейське суспільство 

зображене в дусі чужої для Заходу картини світу. Для радянської картини світу 

притаманними є атеїзм, нівелювання всіх традицій та ідея відсутності власного 

простору. Таким чином, можна говорити як про зіставлення реалій життя двох 

культур, так і про ставлення представників західного світу до реалій існування 

представників східноєвропейської культури на певному історичному етапі її 
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існування. Фактично у романі британського письменника маємо свого роду 

«пародію» на радянське суспільство, про що свідчить сама назва роману. 

На відміну від української мовної й художньої картин світу, у французів 

картина світу дуже схожа на британську. Це пояснюється приналежністю обох 

країн до західноєвропейського демократичного світу.  

У мовній картині світу будь-якого конкретного твору чітко вимальовуються 

вербальні засоби об'єктивації концепту й простежуються сполучні 

характеристики імені концепту, які утворюють цілісність, повноту образу 

концептуалізації та лексикалізації. Ім'я концепту разом зі словами-

консоціантами утворюють домен, у межах якого концепт знаходить своє 

відображення у творі [Єсипенко, 31]. 

Таким чином, мовна картина світу є вербальним відображенням 

концептуальної картини світу, а також лінгвістичним та вербальним 

відображенням особливостей мислення, культури й традицій певної нації, 

народу або, навіть, етнічної групи.  

 

2.1.2. Художня картина світу 

 

Оскільки джерелом матеріалу дослідження є тексти художньої літератури, то 

доцільним буде згадати і про такий підвид картини світу, як художня картина 

світу, що існує поруч з мовною картиною світу. Вона тісно пов'язана з такими 

поняттями, як дискурс і текст. Зокрема, у художньому тексті картина світу 

передається виключно мовними засобами й лексичними елементами, 

властивими певній мові або культурі. Метою художньої картини світу є ство-

рення художнього враження та певної моделі рідної для письменника країни. 

Раніше ми вже говорили про розуміння поняття дискурсу, його зв'язок з 

тексто і види дискурсу. У лінгвістичній термінології виділяють кілька типів 

дискурсу, одним із яких є художній дискурс, що поєднує віртуальний та 

актуальний, латентний і дійсний плани буття, або функціонування. Предмет 
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художнього повідомлення існує в умовно реальному чи вигаданому світі уяви 

автора і читача [Бурбело, 96]. 

Художню картину світу, певною мірою, також можна уважати 

опосередкованою. У розумінні російських дослідників художня картина світу, 

так само як і мовна, є другорядною. Вона виникає у свідомості читача під час 

сприйняття ним художнього твору. Причому вона є індивідуальною як з боку 

автора художнього тексту, так і з боку читача. Аналізуючи через таку призму 

досліджувані нами тексти художньої літератури щодо особливостей уживання 

хоронімів-концептів Україна, la France та England переконуємося, що всі вони 

мають під собою історичне підгрунтя. Причому у деяких творах знаходимо прямі 

вказівки на час тієї чи іншої історичної події (Л. В. Костенко, О. де Бальзак, 

Дж. Оруэлл), тоді як у інших лише описані події вказують на час дії у творі 

(П. А. Загребельний, О. Т. Гончар, І. І. Багряний, О. С. Забужко, І. Карпа, 

Т. де Росней). У деяких авторів, зокрема британських, взагалі не знаходимо 

жодних вказівок на час дії (А. Крісті, В. Вулф, Я. Флемінг): 

Ralph's description had been wired to every port and railway station in England 

[Christie (a), 61]; 

He went to France to save an England which consisted almost entirely of 

Shakespeare's plays and Miss Isabel Pole in a green dress walking in a square. [Woolf 

(б), 71]; 

In this tight little world of England, I was a Canadian, and therefore a foreigner, 

an outsider—fair game. [Flemming (а), 9] 

Картина світу в художньому тексті створюється мовними засобами і при 

цьому відображає індивідуальну картину світу, сформовану у свідомості 

письменника. Художня картина світу втілюється такими засобами: 

1) підбором елементів змісту художнього твору (у нашому випадку такими 

елементами є досліджувані нами топоніми-концепти, як хороніми, так і ойконіми 

та гідроніми); 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Бурбело%2C%20Валентина%20Броніславівна
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2) підбором мовних засобів, до яких входить використання певних 

тематичних груп мовних одиниць, підвищення або зниження частотності їх 

уживання або цілих груп, індивідуально-авторські мовні засоби і т. ін.; 

3) індивідуальне використання образних засобів [Попова, Стернин, 57]. 

Оскільки художня картина світу виявляється безпосередньо у текстах 

художньої літератури, то варто зазначити, що, за словами Т. Б. Гриценко, «у 

структурі художнього тексту власним назвам як численним і високочастотним 

одиницям належить одне з провідних місць: вони окреслюють межі твору щодо 

відображуваного модусу і часу, з їх допомогою чітко визначається буття тих пос-

татей, які становлять головний об'єкт зображення» [Гриценко, 273]. У зв'язку з 

цим місце усіх власних назв в ономастиконі письменників визначити складно, 

оскільки автори використовують оніми не з однаковою частотою. Це допомагає 

виділити лише найбільш та найменш часто уживані назви в системі творів одного 

письменника. Такий підхід також допомагає визначити, який з уживаних 

автором топонімів має найбільшу кількість конотацій, а також які саме з них є 

спільними та відмінними для аналізованих творів. Про деякі спільні та відмінні 

конотації досліджуваних топонімів-концептів говорилося вище (див. п.п. 2.1). 

Будь-яка картина світу є результатом творчого процесу, і художня картина 

світу не є винятком. Але, на відміну від мовної та наукової картин світу, які 

грунтуються на наукових розробках або на асоціативному експерименті, базою 

для створення художньої картини світу є художній текст. За словами 

Н. В. Сапригіної, художній текст є одночасно мистецтвом і процесом 

мовленнєвої діяльності людини, бо текст – це зафіксоване шляхом вторинного 

кодування у письмовому вигляді висловлювання [Сапрыгина, 25].  

Метою художньої інформації та, відповідно, художнього тексту, є створення 

художнього враження, до якого входять уявлення про героїв й об'єкти, 

інформація про цінності героїв і значущість об'єктів, емоційна напруженість й 

розуміння естетичних закономірностей [Сапрыгина, 31]. 
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Особливістю художньої картини світу є її різнопланове сприйняття пред-

ставниками різних націй. Британська мовна картина світу розглядається як одна 

з картин світу окремої нації, але її дослідження ускладнюється існуванням ще 

кількох англомовних (американської, австралійської, новозеландської та ін.) 

мовних картин світу. До основних елементів саме британської мовної картини 

світу належать слова та словосполучення. Художня картина світу, створюючись 

на основі мовної картини світу, тісно пов'язана з явищем концептуалізації 

дійсності, яке, за словами І. О. Голубовської, є багатоканальним й цілісним. Ця 

особливість забезпечується одночасною роботою всіх компонентів людської 

свідомості [Голубовська, 25]. 

Ще одним засобом творення художньої картини світу є явище художнього 

концепту. До таких належать поетоніми, які дослідники вважають однією з 

універсальних категорій художнього тексту. Ця категорія бере участь у реалізації 

авторської концепції світобачення, оскільки ономастична лексика, крім 

номінації, створює ще й історичний культурний фон текстових подій, наповнює 

його різнохарактерним образним змістом [Литвин, 1-2].  

Поетоніми, або художня онімія, є основою художньої картини світу. Таким 

чином, українська, французька та англійська художня онімія є частиною індиві-

дуально-авторських ономастиконів, сформованих на основі онімів певного ху-

дожнього тексту. 

За функціональною роллю в художньому тексті поетоніми можуть бути іме-

нами-актантами, які називають людей, тварин, об'єкти, імена-фони, що 

виконують роль тла для розгортання подій, а також елементами оточуючого 

середовища, та іменами-характеризаторами, які не є актантами твору, проте 

входять до складу стилістичних прийомів, харктеризуючи, тим чи іншим чином, 

персонажа, об'єкт чи подію [Литвин, 3-4].  

Відповідно до цього, аналізовані топоніми-концепти разом з усіма допоміж-

ними онімами, мають багатошарову структуру. 
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2.2. Ядерна зона топонімів-концептів 

 

Ядерна зона є однією з чотирьох виділених В. А. Ніколаєвою зон (ядерна, 

приядерна, ближня (ближча) та дальня (дальша) периферія), що формують 

польову структуру топонімів-концептів. З погляду іншої вітчизняної дослідниці 

Н. В. Іваненко, до неї належать одиниці, які характеризуються високою 

частотністю, максимальною абстрактністю, семантичною змістовністю, 

загальною свідомістю, широкою поєднувальністю і стилістичною нейтральністю 

[Іваненко, 31-32]. 

За Т. В. Космедою, ядерна зона відображає семантику досліджуваних 

топонімів-концептів. Основним засобом реалізації у мові семантичного аспекту 

аналізу хоронімів Україна, la France та England, ойконімів Київ, Paris, London 

і гідронімів Дніпро, Seine, Thames, на думку дослідниці, є конотація 

[Космеда, 186]. Остання активізується при аналізі ближньої периферії 

аналізованих концептів. Проте з такою функцією ядерної зони складно 

погодитися, оскільки розкриття походження і первинного значення хоронімів-

концептів Україна, la France та England розкривається у приядерній зоні 

польової структури. Натомість, на думку В. І. Болотова й Г. В. Зимовець, ядерна 

зона топонімів-концептів формується на основі енциклопедичних значень 

власних назв, тому її властивістю є здатність до формування конотацій [Болотов, 

333-345; Зимовець, 258]. 

За твердженням З. Д. Попової та І. А. Стерніна, ядерній зоні притаманна 

наявність центру [Попова, Стернин, 180-181], визначити який для хоронімів 

Україна й la France не дуже складно, оскільки основне значення цих топонімів-

концептів і є основою їхньої ядерної зони. Дещо відмінна ситуація з хоронімом-

концептом England, оскільки у аналізованих творах А. Крісті, В. Вулф, 

Я. Флемінга і Дж. Оруелла центром ядерної зони є і сам хоронім, і ойконім, що 

його заміняє – London: "Fellows," said Scaramanga, mock boisterous, "meet my 

personal assistant, Mr. Mark Hazard, from London, England [Fleming (б), 20]. 
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Окрім цього, якщо у хоронімів Україна та la France лише один варіант назви, 

то у хороніма England їх кілька. У творах Дж. Оруелла можна побачити як назву 

England, так і назву Britain по відношенню до однієї країни. При цьому, у творах 

А. Крісті і Я. Флемінга саме досліджуваний хоронім-концепт England 

уживається у значенні Great Britain: 

Dumb and staring though they had all sat, the six children whom they used to call 

after the Kings and Queens of England—the Red, the Fair, the Wicked, the Ruth-less—

she felt how they raged under it. [Woolf (а), 125]; 

 …Hugh Whitbread and all his colleagues, the gentlemen of England, that night in 

Buckingham Palace [Woolf (б), 14]. 

Окрім Т. В. Космеди, про семантичне наповнення ядерної зони говорила і 

В. А. Ніколаєва. За її твердженням, ядерну семантику будь-якого концепту, у 

нашому випадку хоронімів-концептів, формує як сучасна назва держави, так і 

назви країни в її історичному минулому. Тобто до ядерної зони концепту вхо-

дять дефініції з тлумачних словників та енциклопедичних видань [Николаева 

автореф., 6]. Відповідно до цього доцільним буде навести деякі довідки щодо 

аналізованих хоронімів-концептів. Відштовхуючись від такого погляду, слід 

зауважити, що найсильніше ця особливість представлена на прикладі топонімів 

Україна і Русь (Київська). Це ілюструється фігуруванням обох назв нашої країни 

у романі П. А. Загребельного «Диво».  

Назви деяких країн, як буде наведено нижче, мають відетнонімне 

походження, проте це стосується не всіх аналізованих хоронімів-концептів. 

Зокрема, як сама назва Україна, так і деякі інші топоніми нашої держави мають 

назви, що не є племінними, слугуючи позначенням певного історично виділеного 

регіону країни та його мешканців [Карпенко (в), 3]. 

Польські дослідники стверджують, що «до середини XVII ст. переважало 

позначення нинішньої території України назвою «Малоросія», хоча іноді 

вживалося і власне хоронім Україна. Більше того, навіть у пізнішу епоху 

паралельно існували обидві ці назви». Також в польській історичній літературі 
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ще в другій половині XVII ст. було зазначено, що назва Україна означала 

прикордоння Польщі [Семенко, 9;10]. Внутрішня форма хороніма «наділена 

порубіжна земля» випливає з його етимології (детальніше див. п. 2.3). 

Російський і німецький дослідники І. А. Ефрон та Ф. А. Брокгауз у 

«Энциклопедическом словаре» так говорять про Україну: «Україна – так нази-

валася південно-східна руська земля Речі Посполитої. Ця назва ніколи не була 

офіційною; вона уживалася лише у побутовому спілкуванні й стала звичною для 

використання у народній поезії. Межі земель, які були відомі під назвою 

«украинных», складно визначити, тим паче, що ця назва не була сталою і в різний 

час слугувала для найменування неоднакової території. Кращий знавець історії 

України в польску добу, А. Яблоновський уважає, що в середині XVII ст. 

територія під назвою «Україна» займала на Подніпров'ї повіт київський разом з 

містом Києвом, а також дикі поля нижньої течії Дніпра, включаючи Запоріжжя; 

на Побужжі – всю стару Звенигородщину на «Синіх водах», повіт брацлавський, 

що об'єднувався з очаківським полем, і східну частину повіту вінницького; 

західна частина цього повіту, на самому Бузі, називалася Поділлям, брацлавське 

межиріччя між Дністром від устя Мурахви й Бугом – Побережжям» [Брокгауз и 

Ефрон, Т. XXXIVa, 633]. З наведених словникових статей щодо хороніма-

концепту Україна випливають як різне сприйняття нашої держави російськими 

та європейськими дослідниками, так і різні підходи до дослідження етимології 

хороніма-концепту Україна. 

У енциклопедичних статтях, присвячених Україні та Києву, часто згадується 

й інша назва нашої держави – Київська Русь. Ця назва посідає важливе місце у 

романі українського письменника П. А. Загребельного, зокрема в його романі 

«Диво»: …так, ніби зібрало воно в себе весь камінь Руської землі… 

[Загребельний, 93]; Який інтерес являє для них відлюдькуватий професор, що 

ламав собі голову над якимись там мистецькими таємницями часів Київської 

Русі? [Загребельний, 179]; …спокійно й ненароком відтворював він у своїй уяві 

золотий вік Київської Русі [Загребельний, 182]. Таким чином, історична назва 
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України, а саме Київська Русь має важливий вплив на формування ядерної зони 

аналізованого хороніма-концепту. 

У словниках назву Київська Русь визначають як «середньовічну державу 

східних слов'ян 9 – 13 ст. Вона існувала в центрі Європи й історичним центром 

мала Середнє Подніпров'я, де традиції політичного розвитку сягали ще скіфсь-

ких часів. У вітчизняних писемних джерелах вона називається Руською землею, 

Руссю, а в іноземних фігурує лише назва Русь [ЕІУ, Т.4, 230]. У тексті твору 

П. А. Загребельного вживається не лише назва Руська земля або Русь, а й Київ-

ська Русь. Причому остання у тексті трапляється набагато частіше, аніж її сино-

німи. Наприклад, Откуду єсть пошла Русская земля і откуду малометражні 

квартири стали єсть [Загребельний, 23]. 

Отже, Україна як держава має давню та досить складну історію, що відоб-

ражено у енциклопедичних виданнях. Відповідно багатогранною є і його ядерна 

зона. 

Топонім-концепт Україна є важливим не лише для істориків, а й для 

письменників. В останніх це проявляється через призму творчості, зокрема через 

персонажів аналізованих текстів. Також це свідчить про те, що цей хоронім-

концепт є важливим і для пересічних українців, якими вважаються персонажі 

творів (див п. п. 2.4). Окрім усього вищесказаного, для ядерної зони хороніма-

концепту Україна важливими є і деякі оніми з периферійної зони, наприклад, 

Київ. Це пояснюється тим, що вони дозволяють краще розкрити і зрозуміти 

наповнення основної зони головного концепту українців. 

Автори згаданого «Энциклопедического словаря» наводять таку інформацію 

про Київ: «Київ – губернське місто Київської губернії у східній частині губернії, 

на правому березі р. Дніпро. Значна частина нинішніх вулиць проходить ярами, 

що розділяли місто на кілька окремих частин. Одна з них – якою проходить 

головна вулиця міста Хрещатик» [Брокгауз, Ефрон, Т. XV, 266]. Окрім власне 

хоронімів-концептів, така інформація щодо дотичних ойконімів та гідронімів 

доповнює семантику про тогочасну країну, названу відповідним хоронімом. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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Тобто, в деяких культурах, таких як українська, а іноді й французька та 

англійська, вони є допоміжними чинниками у формуванні образу відповідної 

країни. При цьому саме допоміжні оніми часто стають визначальним чинником 

щодо хронологічного сприйняття змісту хороніма. 

Наприклад, «Енциклопедія історії України» так характеризує столицю нашої 

держави: «Київ – столиця України, центр Київської області. Розташований на 

обох берегах Дніпра. Поділяється на 10 районів – Голосіївський, Дарницький, 

Деснянський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, 

Солом'янський, Шевченківський; Київ давній виник на межі двох епох – 

стародавньої та середньовічної й понад 7 століть перебував у центрі розвитку 

східнослов'янського світу» [ЕІУ, Т. 4, 201]. Порівняйте у 

П. А. Загребельного:…то Андріївська чудо-церква на краю Старокиївської 

гори,…то схована у розхилу ярів коло самих ніг професора Шнурре Кирилівська 

церква, а далі, за Подолом і Куренівкою, за покритою низькими осінніми 

хмарами стародавньою Оболонню, сталево зблискував Дніпро [Загребельний, 

75]. 

Як бачимо з наведених статтей щодо ойконіма Київ, інформація про столи-

цю України дещо різниться. На це впливає, по-перше, хронологічність даних, а 

по-друге, культурна й національна приналежність енциклопедистів, що разом 

доповнює уявлення про тогочасну Україну.  

Дещо відмінними від поглядів енциклопедистів на хоронім-концепт Україна 

й пов'язані з ним топоніми, спостерігаємо у випадку з топонімом-концептом la 

France. Загалом топонімічну систему la France, а також England можна 

охарактеризувати наявністю в них дуже давніх топонімів. Що, загалом, і не 

дивно, оскільки історичний шлях розвитку цих країн значно відрізняється від 

України. Це пояснюється також позицією la France й England як могутніх 

імперій та країн-колонізаторів [Жучкевич, 290]. У словнику І. А. Ефрона та 

Ф. А. Брокгауза до хороніма-концепту la France наводиться 

загальногеографічна інформація про країну, релігійний, соціологічний, а саме 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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демографічний, а також економічний аспекти життя країни. Такий підхід у статті 

спричинений тим, що у свідомості й, відповідно, картині світу укладачів la 

France, на відміну від України, завжди сприймалася як самостійна, незалежна 

країна. Що ж до України, то, як вже зазначалося, інформація у словниковій статті 

подана у діаметрально протилежному ключі 

[http://dlib.rsl.ru/viewer/01003924188#?page=3, 140]. 

У словнику І. А. Ефрона та Ф. А. Брокгауза до ойконіма Paris знаходимо 

схожу інформацію, як і про хоронім-концепт la France загалом. У словниковій 

статті вказано лише, що Paris є столицею країни, а також наведена інформація 

про музеї, заклади харчування й готелі. Таким чином, інформація про ойконім 

Paris більше нагадує путівник містом [Брокгауз и Ефрон, Т. ХХІІа, 796-809]. Так 

само, як і Paris, сприймається й англійський ойконім London. Про зміст ойконіма 

так написано у словнику: «місто в провінції Онтаріо британської Канади на р. 

Темза» [Брокгауз, Ефрон, Т. XVІІa, 959]. 

У словнику російського та німецького дослідників про головний гідронім 

України Дніпро говориться так: «Дніпро (у грековъ Бористенъ, у римлянъ 

Данаприсъ, у турокъ Узу или Узы) — одна з найважливіших річок Європейскої 

Росії, бере початок у північній частині Смоленської губернії, у Бельському 

повіті, на одному з найвисокогірніших пунктів Валдайського 

плоскогір'я…Дніпро перетинає територію дев'яти густо населених губерній: 

Смоленської, Могилівської, Мінської, Чернігівської, Київської, Полтавської, 

Катеринославської, Херсонської та Таврійської. Дніпро протікає майже по 

середині Смоленської губернії; зачіпає північно-західну частину Могилівської 

губернії, на території якої знаходяться його обидва береги; на півдні ж 

Могилівської й у всіх інших губерніях, за винятком Катеринославської, Дніпро 

здебільшого є кордоном (межею) між губерніями й належить кожній з них лише 

одним зі своїх берегів, причому правий берег проходить по території: Мінської, 

Київської та Херсонської губерній, а лівий – Чернігівської, Полтавської й 

Таврійської губерній. Для останньої Дніпро не має особливого значення, 
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оскільки проходить по незначній частині її території» [Ефрон, Брокгауз, Т. Xa, 

805]. 

Про важливий для розуміння хороніма la France та ойконіма Paris гідронім 

Seine у словнику зазначено, що це назви давніх міст, одне з яких було засноване 

Сенонами в Умбрії на березі Адріатичного моря, а інше було римською колонією 

в Етрусії [Брокгауз и Ефрон, Т. XXX,501]. На відміну від цього гідроніма, який 

дослідники трактують як поселення, головна водна артерія Англії завжди 

сприймалася як гідронім: «Thames – річка у південній частині England, яка є 

притокою Північного моря й складається з 7-ми струмків» 

[Брокгауз, Ефрон, Т. XXXIІa, 832-833]. Аналізуючи наведену інформацію, 

спостерігаємо, що загалом усі топоніми мають прозору вказівку на їхній розряд. 

Виняток становлять лише гідронім Seine, який дослідники більше пов'язують з 

ойконімом. 

Як бачимо, «Энциклопедический словарь» І. А. Ефрона та Ф. А. Брокгауза 

наводить як загальну інформацію про топоніми, так і, частково, їхню 

етимологію, що за змістом перетинається з приядерною зоною. 

 

2.3. Приядерна зона топонімів-концептів 

 

Зміст топонімів-концептів приядерної зони визначається через аналіз історії 

власних назв з позиції етимології, що глибше розкриває картину світу певної 

країни. У нашому випадку йдеться про топоніми-концепти Україна, la France та 

England. Відображення мовної картини світу у топонімах-концептах цих країн 

досить добре можна простежити, дослідивши походження їхніх назв. 

Особливості походження топонімів-концептів Україна – Київ – Дніпро важливо 

врахувати в порівнянні та пошуку спільних рис із системами топонімів-

концептів інших аналізованих країн. До таких систем належать топонімічні 

зв'язки хоронімів la France та England. Цей аспект повніше розкривається у 

приядерній зоні, тоді як ядерна зона оперує енциклопедичними даними щодо 
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топонімів-концептів. З приядерною зоною досліджуваних топонімів-концептів 

Україна, la France та England пов'язані й деякі їхні функції у текстах художньої 

літератури. Зокрема, такою функцією є еліптична. За твердженням 

західноєвропейських дослідників, вона віддзеркалена в його етимології та 

пов'язана з чотирма значеннями поняття концепт. Такими значеннями є: 1) сума, 

система; 2) сховище; 3) зачаття і 4) словесний вираз [цит. за Кагановська, 40]. 

Такий аналіз допомагає також простежити основні історичні етапи розвитку 

країн. Особливо це стосується топонімів-концептів системи Україна, Київ, 

Дніпро. Походження хороніма Україна відрізняється від назв інших країн 

більшою складністю та наявністю кількох версій виникнення назви нашої країни, 

що пояснюється її довгою і складною історією. За однією з версій походження 

назви Україна, запропонованої вітчизняними дослідниками Ю. О. Карпенком, 

В. Г. Скляренком, пов'язують із загальною назвою Україна «край», тож у цьому 

випадку доцільно говорити про відзагальноіменникове походження хороніма. В 

«Етимологічному словнику топонімів України» про хоронім-концепт Україна 

говорять так: «Україна – держава в Східній Європі, територія населена 

українським народом; уперше згадується в Іпатіївському літописі стосовно 

Переяславської та Київської землі як Оукраина (1187), Украина, Украина 

Киевская (1187), «ко Оукраинъ Галичьскои» (1189), «к Литовской Украйнъ» 

(1399), «на Украине» (1587), Украйна (1670), «въ Польськой Украинъ» 

(VXIIIст.), від давньоруського Ϫкраина у Волинській землі, «всю Оукраиноу» 

(1213) та ін.» [ЕСТУ 2014, 485]. Проте це не єдина версія походження назви 

нашої країни. На підтвердження цієї та наведених нижче тез зазначимо й інші 

гіпотези походження назви нашої Батьківщини. 

Узагалі вперше назву нашої держави Україна було згадано в Іпатіївському 

літописі ХІІ ст. До того, як твірне слово україна стало спершу топонімом, а 

згодом і топонімом-концептом, воно означало «порубіжна земля, кордон». 

Цьому іменнику передувало, як твірне, дієслово украяти, тобто «відрізати». 

Етимологічно дієслово украяти пов'язане з формою укроїти [Карпенко 1997, 82, 
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84]. У «Етимологічному словнику літописних географічних назв Південної Русі» 

наведені відомі версії походження хороніма-концепту Україна, зокрема:  

1) контамінація хороніма й апелятива країна (Україна = Країна);  

2) з тією ж семантикою, що й анти, оскільки «залишається найбільш 

імпонуючим зближення з давньоіндійським «кінець, край» бездоганно 

фонетично та семантично, тому, що так звані анти справді займали південно-

східний край слов'янства, відомий згодом під назвою Україна» та ін. [ЕСЛГНПР, 

167]. 

Отже, приядерна семантика хороніма-концепту Україна пов'язана з 

географічною просторовою ознакою «наділена земля», на основі якої 

сформувалася суспільно-політична семантика «край, адміністративно-

територіальне утворення». 

На відміну від хороніма Україна, топоніми la France та England походять від 

назв племен, що населяли ці території у різні періоди розвитку країн. Говорячи 

про хоронім la France, радянський дослідник В. А. Ніконов так характеризує цю 

країну та походження її назви: «Франція (франц. France) – держава у Західній 

Європі, в основі назви якої лежить етнонім західногерманського племені франки 

(згад. з 258 р.). Етимологія етноніма «вільні». Держава франків наприкінці V ст. 

займала Рейнську область, територію сучасної Бельгії й незначну частину на 

північному заході Франції. З розпадом імперії Карла Великого за Верденським 

договором 843 р. її західна частина стала ядром майбутньої Франції, назва якої 

установилася у IX – X ст. й поширювалася відповідно до розширення кордонів 

держави». Щодо слов'янського закінчення -ія, то воно пояснюється тим, що наз-

ва країни прийшла в нашу мову через польську [Никонов, 447]. 

Географічно хоронім England охоплює територію, що складається з 

південної та середньої частини о. Великобританія. Ця ж назва належить усій 

державі Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Сучасна 

назва країни походить від давньоанглійського Engenaland, що означає «країна 

англів». Англами називалося германське плем'я, яке переселилося на цей острів 
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у V – VI ст. Етнонім «англи» походить від давньогерманського ang, що означало 

«куток». Це пояснюється тим, що до переселення це плем'я займало територію 

біля Фленсбурзької затоки Балтійського моря, що сполучала Ютландію з 

материком через перешийок. За значенням етнонім «англи» був аналогічним 

основі слов'янського етноніма «угличі» [Никонов, 25]. 

Не менш важливим, аніж походження назв країн, є етимологія ключових 

ойконімів та гідронімів. Це пояснюється, як зазначалося вище, важливістю їхньої 

ролі у формуванні образу відповідної країни, а відтак, у наповненні змісту 

хоронімів-концептів Україна, la France, England. 

У системі аналізованих онімів другим за значенням є ойконім Київ. Саме 

місто у «Етимологічному словнику літописних географічних назв Південної 

Русі» визначають як «місто на Дніпрі; столиця Київської Русі; сучасне місто-

герой» [ЕСЛГНПР, 77]. Щодо походження назви міста, то виділити одну версію 

досить складно, оскільки варіантів виникнення й еволюції назви міста багато. 

Якщо у походженні назви столиці України дотримуватися відантропонімної 

версії походження, наведеної у літописах, то виявиться, що легенда про Кия, 

трьох його братів і сестру мала місце, але з однією правкою. За версією укладачів 

ЕСЛГНПР, Кий був не князем, а перевізником на Дніпрі саме з боку сучасного 

Києва [ЕСЛГНПР, 77]. Проте жодних доказів цієї версії немає, тому слід шукати 

інше обгрунтування назви міста Києва.  

Ускладнює завдання й наявність контроверз: 1) неантропонімічність 

«родичів» Кия; 2) відсутність згадок про Кия у візантійських джерелах; 

3) пізність топонімів на -ев-//-ов- та ранні історичні горизонти життя в Києві; 

4) схожість «діянь» Кия та Святослава Ігоревича; 5) «незакономірність» 

відойконімних похідних; 6) можливість штучного введення прототопоніма в 

словотвірний ряд на -єв-; 7) деякі літописні свідчення, витлумачені як указівки 

на можливість пов'язування Кия і його «братів» із неслов'янським етносом 

[ЕСЛГНПР, 78]. 
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Контроверзи до літописної версії породжують ряд наукових концепцій 

походження: 1) фінікійська (від kahf//keihf, що означали «печера», «житло, 

видовбане в горі»; «пристанище»; 2) сарматська (в основі так зване ківі «гори»); 

3) фінська (о-в Кій, р. Кія, м. Кійськ); 4) гунська; 5) хозарська та інші версії, які, 

у свою чергу, теж викликали заперечення у таких дослідників, як 

М. В. Ломоносов, М. М. Карамзін, М. І. Костомаров, О. І. Соболевський та ін. Ці 

версії наштовхують дослідників на думку про те, що назва м. Київ має 

географічне походження. 

Варіації назви української столиці можна відмітити й у арабських, грецьких, 

польських, західноукраїнських джерелах [ЕСЛГНПР, 78-79]. Це пояснює той 

факт, що історія походження Києва ставить перед дослідниками більше питань, 

аніж дає відповідей. Отже, ойконім Київ, так само як і хоронім Україна, як заз-

начають укладачі «Етимологічного словника літописних географічних назв 

Південної Русі», має кілька версій походження.   

Свою версію етимології ойконіма Київ має російський дослідник 

О. М. Трубачев, а також німецький мовознавець Г. Шрам. На думку останнього, 

назва столиці України має тюркське походження від племінної назви Kün. 

Натомість російський дослідник дотримується іншої концепції, яка підтверджує 

відантропонімне походження назви м. Київ і пов'язана з іменем київського князя 

Кий [Трубачёв, 145-149]. Така версія мовознавця дуже схожа на висновок 

вітчизняних дослідників, досвід яких узагальнює В. В. Лучик в «Етимологічно-

му словнику топонімів України». На думку вченого, мотиваційно-семантичні, 

культурно-історичні, фонетичні, словотвірні та морфологічні чинники надійно 

свідчать про автохтонне (пізньопраслов'янське) відантропонімічне походження 

ойконіма Київ [ЕСТУ, 259]. 

На відміну від походження назви Київ, етимологія ойконімів Paris та London 

значно прозоріша, оскільки вона, так само як і відповідні хороніми, пов'язана з 

історією розвитку цих територій у зв'язку з племенами, що населяли їх. Про 

ойконім Paris і його походження В. А. Ніконов говорить, що на рубежі нашої ери 
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місто носило назву Lucretia Parisiorum й було головним містом гальського 

племені парізії. Щодо основи етноніма, то вона кельтського походження й 

означає, за однією версією, «корабель» (par), таким чином парізії – 

корабельники, що проживали на р. Сена. За іншою версією, парізії – 

«порубіжний народ». У 358 р. місто почало називатися Civitas Parisiorum й 

означало «місто парізіїв». Згодом утворилася сучасна форма назви Paris шляхом 

усічення основи назви й випадіння у вимові останнього звука s. Причому цей 

звук зберігся в орфографії [Никонов, 321]. 

Походження ойконіма London за складністю більш наближена до назви Київ, 

аніж до ойконіма Paris. В. А. Ніконов пояснює етимологію ойконіма London 

наступним чином. У 115 році у Тацита фігурувала назва Lodinium, бри-тська 

форма Lundayn та англосаксонський варіант Lindens. Між собою кон-курують 

кілька гіпотез щодо походження назви столиці Великобританії, або England: 1) 

ймовірно походить від кельтського слова londo, що означало «дикий»; 2) має 

відантропонімне походження або відетнонімне Londinos. Окрім цього ймовірно 

назва столиці може походити від кельтського Ilwyndinas зі значенням «лісове 

місто»; від кельтького londun у значенні «укріплення на пагорбі», від кельтського 

llyndun з тлумаченням «укріплення біля води, пристань» і від кельтського llong-

dinas, що означало «корабельна гавань» [Никонов, 240]. Зі спроб ідентифікувати 

вихідну форму сучасної назви London можна зробити висновок, що однозначним 

є лише приналежність до кельтської мови, з якої пішла назва, і наявність у цій 

мові кількох імовірних твірних слів з переважно географічним значенням.  

Важливим для розуміння змісту хороніма Україна є і головний гідронім 

України – Дніпро. За даними укладачів «Етимологічного словника літописних 

географічних назв Південної Русі», уперше назва Дніпро була зафіксована у 

давньогрецьких філософів Геродота, Птолемея, Страбона та ін. Існує кілька ва-

ріацій давньої назви головної річки країни: Danapris (Географ Равенський), 

Danaper (у Іордана VI ст. н. е.), Danaprin (у Феофана, VIII - IX ст. н. е.), Boristhenes 

(у Плінія), Var, Varon (гунський варіант), OSU Uzu (тюркський варіант), Nusacus 
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(у середньовічній латині) та ін. [ЕСЛГНПР, 55]. У картографічних виданнях XVI 

- XVII ст. було зафіксовано такі назви річки Дніпро: Boristhenes, Borysthenes, 

Neper, Dniper, Nieper, Niepor, Niper. 

При поясненні літописних варіантів назви річки Дъньпрь виходять з форми 

Danaper, пов'язуючи її з Danuvius//Danubius. Також дослідники не відкидають 

сарматське (спільноіранське) походження гідроніма, де він складається з двох 

слів: don, що означає «річка», та ipr, що, гіпотетично, теж може мати таке зна-

чення; скіфську (від Danapris у значені «швидкоплинний»), яка заперечується 

скіфсько-балканським Dana-apara зі значенням "задня річка". Також існує вер-сія 

про існування між формами Danapris, Danaper, Danastris та їхніми варіаціями 

даксько-фракійського проміжку [ЕСЛГНПР, 55].  

Гідронім Дніпро виник, за словами А. О. Білецького, на основі української 

назви Дніпр унаслідок наближення такої форми до категорії власних чоловічих 

імен [Білецький, 61]. Річка Дніпро мала первісну назву Борисфен (у 

східнослов'янській вимові та орфографії), яка згадувалася ще у Геродота. У 

давньогрецького філософа цей онім функціонував як назва однієї з великих рік 

Скіфії, яка простягалася від річки Істру (давня назва р. Дунай), на заході, до річки 

Танаїду (стародавня назва Дону) на сході [ЕСТУ, 185]. Крім великої скіфської 

ріки Бористена, Геродот згадує також про місто бористенеїтів (вони називали 

себе також альбіополітами або мілетянами). Отже, з тексту «Історій» Геродота 

випливає, що Бористенес – інша назва міста Ольвія [Білецький, 55]. 

Як видно з наведених етимологій, основні назви річки Дніпро були пов'язані 

з внутрішніми властивостями річки в нижній і середній її течії, де панували 

головним чином давні іранські племена. 

Порівняно з українським гідронімом, етимологія головних водних артерій la 

France та England до певної міри простіша. За «Кратким топонимическим 

словарем» Seine – річка у Франції, яка на межі н. е. мала назву Секвана, а з 593 

року – Siguna. Походить гідронім, за версією автора словника, від кельтського 
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sog-han, що означало «тиха ріка». Сучасна ж форма гідроніма є результатом 

фонетичних змін [Никонов, 377]. 

Назва річки Thames згадувалася ще у Юлія Цезаря у формі Tamesis, а у 

Тацита фігурувала як Tamesa. Також проводили паралель між кельтським словом 

зі значенням «темний» і санскритським Тамасса (притока р. Ганг) як «темна 

вода». Проте Ю. Покорний припускає докельтське й доіндоєвропейське 

походження Thames [Pokorny, 1]. Окрім цього, існують й інші версії походження 

назви річки: 1) німецький дослідник В. Х. Флуснаммен указує на схожі гідроніми 

у німецькій Фламандії; 2) походить від слова tam у значенні «той, що 

розшорюється»; 3) Еукол наводить свою версію, згідно з якою в основі гідроніма 

Thames перебуває слово ta, яке означає «танути» і має значення «рідина», «вода» 

[Никонов, 414].  

З проаналізованих етимологічних систем рядів топонімів-концептів трьох 

мов походження українських назв Україна – Київ – Дніпро відрізняється від двох 

інших систем більшою складністю, що пояснюється складнішою і більш 

залежною історією нашої країни, а також більшою кількістю різних за 

характером досліджень. У зв'язку з цим можна говорити про те, що приядерний 

характер топонімів-концептів Україна, Київ, Дніпро є прихованішим для 

дослідження у порівнянні з такими ж топонімними рядами la France, Paris, Seine 

й England, London, Thames, але в кожному з цих топонімів-концептів 

етимологічне значення майже не актуалізується. 

Окрім досліджуваних топонімів-концептів, приядерну зону формують також 

відтопонімні утворення. Усі деривати, які наведені у "Великому тлумачному 

словнику української мови», можна об'єднати в такі лексико-семантичні групи:  

1) історичні етноніми (англи, англосакси, паризії) [ВТССУМ, 29, 887];  

2) назви з почуттям любові/нелюбові до народності чи певної нації, названих 

відповідними композитами (англоман, англофіл, англофільство, англофоб, 

англофобство, українофіл, українофільство, українофоб, українофобство) 

[ВТССУМ, 29, 1502];  
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3) назви, що вказують на національну приналежність (англієць/англійці, 

українці, французи) [ВТССУМ, 29, 1502, 1549];  

4) назви релігійних течій (англіканство) [ВТССУМ, 29];  

5) назви зі сфери науково-дослідницьких галузей (україніка, україністика, 

українознавець) і назви людей, що цим займаються (україніст, українознавець) 

[ВТССУМ, 1502];  

6) назви культурних напрямків (франкофонія) [ВТССУМ, 1549];  

7) лінгвістичні запозичення (англіцизм, українізм) [ВТССУМ, 29, 1502];  

8) відносні прикметники (англомовний, лондонський, паризький, україно-

знавчий, україномовний, український, французький) [ВТССУМ, 29, 626, 887, 

1502, 1549];  

9) ойконіми, що називають мешканців міста (кияни, лондонець, парижани) 

[ВТССУМ, 538, 626, 887];  

10) назви подій соціально-політичного життя (українізація, українізувати, 

українізуватися) [ВТССУМ, 1502];  

11) особи чи ознаки за володінням мовою (англоканадець, англомовний, 

україномовний, франкомовний) [ВТССУМ, 29, 1502, 1549]. 

Значне переважання дериватів з основами українських топонімів зумовлене 

відповідним джерелом матеріалу. На відміну від матеріалу українських слов-

ників, у франко- та англомовних джерелах система відтопонімних дериватів, які 

безпосередньо чи опосередковано характеризують людей, предмети, ознаки, дії 

і т. ін. стосовно об'єктів, названих ключовими топонімами-концептами, менш 

розгалужена. У франкомовних джерелах до топонімів-концептів la France, Paris, 

Seine як додаткові можна виділити такі деривати: les franciscain (les frères d'ordre 

religieux mediativ) [DE, 806], fransik (francs de la parole, qui, en principe, peut être 

récupéré) [DE, 604], empire colonial français (l'ensemble des pays d'outre-mer, qui a 

conduit par la France) [GLT3, 1290], franque (un ancien dialecte nord de la France, 

qui a déclaré la région Ile de France) [DE, 604], école parisienne (nom d'un groupe 

d'artistes travaillant à Paris après 1918) [DE, 1134; PR, 1642], Traité de Paris (connu 
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sous le nom des traités signés à Paris un accord signé entre Louis IX et Raymond VII 

de Toulouse en 1229) [DE, 1134; PR, 1642], parisien (style de vie propre à Paris) [DE, 

1136], Conférence de Paris (Conférence de la paix après la Première Guerre mondiale, 

le nom commun des trois conférences tenues avec succès à Paris pour résoudre les 

problèmes qui sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, une conférence 

internationale secrète dont le but était de mettre fin à la guerre du Vietnam) [PR, 1642; 

GLT4, 2309]. При цьому проаналізовані словникові статті французьких видань 

не наводять жодного деривата по відношенню до гідроніма Seine й вказують 

виключно на те, що це власна назва водної арте-рії [DE, 1398; PR, 1979; GLT5, 

2791]. Щодо топонімів-концептів Україна, Київ, Дніпро, французькі видання 

наводять свідчення як виключно про територію або столицю і єдиним наведеним 

дериватом є той, що вказує на приналежність хороніма або ойконіма (ukrenien, 

kievien) [DE, 1551, 844; PR, 2196, 1170; GLT5, 3098]. У англійських словниках 

відтопонімних дериватів дещо менше, ніж у французьких. До таких належать, 

наприклад, englishman [The Oxford dictionary of English etymology, 314]. 

Аналізуючи походження топонімів-концептів Україна, la France та England, 

слід зазначити, що при характеристиці периферійної зони й особливостей функ-

ціонування топонімів у художніх текстах помітити актуалізацію етимології назв 

країн, як суміжних об'єктів у цих аспектах практично неможливо. Згадки про 

походження назви нашої Батьківщини, хоч і рідко, але трапляються в асоціатив-

них полях і в художніх текстах, зокрема іронічні міркування в повісті 

Л. В. Костенко «Записки українського самашедшого»: Етимології України –

"украна", бо украдена в Індії, перенесена через гори й доли і гепнута тут. 

[Костенко, 26]. Проте, що стосується відбиття етимології в асоціаціях і творах, 

пов'язаних з хоронімами-концептами la France та England, то вони узагалі 

відсутні. Така ситуація пояснюється давністю хоронімів і частковою втратою 

ними внутрішньої форми. 

Отже, можна визначити, що приядерна зона не є дуже важливою при аналізі 

зазначених вище хоронімів-концептів. Проте вона є найбільш суперечливою для 
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аналізу за змістом. Проаналізувавши етимологію досліджуваних топонімів-

концептів, доходимо висновку, що простішим, порівняно з топонімами України 

та England, є топоніми la France, а саме ойконім Paris. А от ойконіми Київ та 

Лондон є складнішими для проведення етимологічного аналізу. Щодо похо-

дження хоронімів, то тут складнішою є назва Україна, на відміну від хоронімів 

la France та England.   

 

2.4. Периферійна зона топонімів-концептів 

 

Спираючись на модель, запропоновану В. А. Ніколаєвою, периферійну зону 

топонімів-концептів слід поділити на дві підзони: ближню та дальню перифе-

рію. Ця зона є завершальною у польовій структурі концепту. 

Периферійна зона топонімів-концептів складається зі слабо структурованих 

предикацій, що відображають інтерпретацію окремих концептуальних ознак та 

їхніх сукупностей у вигляді тверджень, які витікають з менталітету різних пред-

ставників певної культури [Попова, Стернин, 71]. 

Ближня периферія топонімів-концептів представлена асоціаціями, поданими 

у словникових статтях "Українського асоціативного словника" і виявлених 

унаслідок асоціативного експерименту. На основі психолінгвістичного 

експерименту А. М. Приходько пропонує розрізняти деривативні й нейтральні 

концептти [Приходько, 239]. Щодо дальньої периферії, то її формує авторське 

бачення країни та значущих онімів [Николаева (б), 6]. У досліджуваному 

матеріалі це стосується назв столиці та основних водних артерій. Зонами 

дальньої периферії стають, на думку Г. П. Лукаш, особистісні знання людини. У 

нашому випадку йтиметься про автора та читача художніх текстів, що 

акумулюють її попередній досвід, ерудицію, почуття, емоції. Ступінь свідомості 

топонімів-концептів, що утворюють конотоніми, є різною і залежить від 

свідомості, ерудованості, стереотипів мислення, соціального поширення власної 

назви [Лукаш (в), 11].  
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2.4.1. Ближня периферія 

 

До ближньої периферії В. А. Ніколаєва пропонує зараховувати асоціативи, 

подані у словникових статтях «Українського асоціативного словника», а також 

«реакції на слова-стимули, отримані в результаті проведеного 

психолінгвістичного експерименту» [Николаева (б), 6]. Зважаючи на такий 

підхід, основним матеріалом для аналізу стають саме результати асоціативного 

експерименту, хоч свідчення словників теж враховуються. Такий підхід можна 

виправдати тим, що в асоціативних словниках здебільшого наведені 

найчастотніші асоціації. 

Оскільки до ближньої периферії топонімів-концептів належать асоціації, 

наведені у словниках, то цікаво порівняти асціативні ряди Українського й 

Російського асоціативних словників. Якщо в «Українському асоціативному 

словнику» всі асоціації пов'язані з державністю, незалежністю, волею, 

історичним минулим країни, то «Русский ассоциативный словарь» пропонує 

співвідносити Україну з Росією, сприймати нашу країну як частину сусідньої 

держави, як республіку давно вже неіснуючої країни. Асоціації цього словника 

також свідчать про несприйняття та невизнання росіянами такої держави, як 

Україна й такого народу, як українці. У їхній картині світу й свідомості ми все 

ще «хохли», у яких відсутнє щось своє.  

 

2.4.1.1. Асоціативні ряди топонімів-концептів за результатами 

психолінгвістичного експерименту 

 

На з'ясування глибинних, підсвідомих асоціативних зв'язків слів, що 

вербалізують концепти у мовній свідомості як індивіда, так і колективу, 

спрямована методика Л. Чернейко. Дослідниця вважає, що саме концептуальний 

аналіз забезпечує відтворення усіх тих знань та уявлень, які поєднані між собою 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Николаева%2C%20Вера%20Анатольевна
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певним абстрактним іменем і простежується в його сполучуваності з 

предикатами [Чернейко, 77]. 

Утворені в результаті психолінгвістичного експерименту асоціативні ряди 

також беруть активну участь у формуванні конотативного аспекту топонімів-

концептів. Відповідно до цього вітчизняний дослідник Р. І. Стефурак стверджує, 

що проблема системної конотонімії торкається, з одного боку, форм і законів 

універсуму, а з іншого – форм і законів їх сприймання людиною. На засадах 

когнітивної ономастики сьогодні доведена ефективність апелювання до 

людської свідомості, що видно на основі проведенного психолінгвістичного 

(асоціативного) експерименту, в якій поєднуються мовні та позамовні чинники, 

наприклад, умови життя людини, професія, стать, освіта, вік, культурний рівень 

носія мови [Стефурак, 5]. 

У результаті проведенного асоціативного експерименту для кожного 

хороніма-концепту можна виділити певне асоціативне поле. Цей термін у 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре» трактується так: «Асоціативні 

поля, досліджувані в межах психолінгвістики й психології, для яких характерним 

є об'єднання навколо слова-стимула певних груп слів-асоціантів; останні, 

незважаючи на їхній варіативний склад у різних інформантів, виявляють значний 

ступінь спільності/подібності. Слова одного асоціативного поля 

характеризуються семантичною близькістю» [ЛЭС, 381]. Щоправда, це не 

завжди підтерджується, оскільки в одного й того ж реципієнта асоціативне поле 

одного слова-стимула може містити як позитивні, так і негативні асоціації; 

порівняйте: Південний берег Криму – мальовнича природа, Карпати – 

милозвучність, патріотизм, Хрещатик – барикади, тітушки. 

Асоціатитвний експеримент було проведено зі студентами Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

унаслідок чого було отримано 5930 асоціацій. З них 2287 щодо хороніма 

Україна, 1823 – щодо хороніма la France та 1820 – щодо хороніма England. 

Звідси видно, що кількість реакцій, наведених до назв західноєвропейських 
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країн, приблизно однакова й дещо менша, порівняно з кількістю асоціацій до 

хороніма-концепту Україна (див. рис. 1, дод. 1.). Це свідчить про те, що як би 

добре рецепієнти не були ознайомлені з історією та культурою інших країн, 

знання та кількість асоціацій щодо рідної країни завжди є багатшими. Водночас 

фахова спеціалізація інформантів частково позначається на характері асоціацій, 

тому за відсутності груп з французьких та англійських студентів результати 

протиставлялися в межах іноземної філології з врахуванням спеціалізації 

українських студентів. 

Студентами кафедри сучасної української мови було наведено 2279 

асоціацій, з яких 942 до хороніма Україна, 657 реакцій до концепту la France й 

698 слів до хороніма-концепту England (див. Рис. 1, дод. 1). 

Аналіз результатів асоціативного експерименту, проведеного серед студентів 

французького відділення, показав, що ними було наведено загалом 1728 

асоціацій до усіх трьох країн. Серед них – 627 асоціацій до хороніма-концепту 

Україна, 602 – до хороніма-концепту la France та 499 – до хороніма-концепту 

England.  

Серед асоціативних рядів, утворених студентами кафедри англійської 

філології, найширшим є ряд до хороніма Україна, який представлений 712 

асоціаціями, далі за кількістю йде концепт England з 622 реакціями й останнє 

місце посідає la France з 567 асоціаціями. Усього студенти кафедри навели 1901 

асоціацію. Як бачимо, найбільше асоціацій на аналізовані топоніми-концепти 

навели студенти відділення сучасної української мови, а найменше – студенти 

кафедри французької філології (див. Рис. 2, дод. 1).  

Асоціативні поля, наведені, зокрема, до України, допомагають визначити, з 

якої частини країни походить реципієнт і як він ставиться до подій, що 

відбуваються на території нашої Батьківщини. Це пояснюється тим, що у 

багатьох рядах наявні такі асоціації, як: Батьківщина, АТО, Майдан, війна. 

Також наводять асоціації, що відображають реальність нашої країни і, навіть, 

ставлення до сусідньої держави: Росія, Донбас, кров, кордон, ПТН-ПНХ. Такі 
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висновки можна зробити, аналізуючи асоціативні ряди виключно хороніма-

концепту Україна. У асоціативних рядах до топонімів-концептів la France та 

England, здебільшого звертається увага саме на характер асоціацій, з чого 

робимо висновок про сфери інтересів студентів відповідних кафедр. Наприклад, 

у асоціативних рядах, утворених студентами трьох кафедр щодо хороніма 

Україна переважають реакції, пов'язані з сьогоденням країни (війна, Майдан, 

незалежність, революція), її культурою (Шевченко, вишиванка, 

Батьківщина, рушник, козак, вінок, жовто-синій прапор, борщ).  

Для асоціативних рядів хороніма-концепту la France основними асоціаціями 

студентів кафедри французької філології є ті, що пов'язані з «класичним» 

уявленням про країну (Париж, мода, сир, вино, круасани, Лувр), тоді як 

асоціативний ряд студентів кафедри англійської філології теж базується на 

такому ж типі асоціацій, що й у випадку з рядами студентів кафедри французької 

філології, але є дещо ширшим (Ейфелева вежа, круасан, кафе, Лувр, 

вишуканість, кохання, Прованс, сир, романтика, парфуми, вино). 

Асоціативний ряд студентів кафедри Сучасної української мови акумулює в собі 

вищенаведені асоціації (мода, Єлисейські поля, круасани, Париж, вино, 

Прованс, романтика, парфуми, Лувр). 

Серед асоціацій, наведених до хороніма-концепту Україна студентами 

кафедр сучасної української мови та французької філології на першому місці 

стоїть реакція вишиванка, а в асоціативному полі студентів кафедри англійської 

філології – Батьківщина. На одному з перших місць асоціативного ряду у 

студентів кафедри сучасної української мови перебуває реакція війна, тоді як у 

студентів кафедри англійської філології вона посідає ледь не останнє місце, а у 

студентів кафедри французької філології ця асоціація взагалі відсутня. 

Щодо реакції Шевченко, то в асоціативному полі студентів кафедр 

французької та англійської філології вона розташована на початку й усередині 

списку відповідно, тоді як в асоціативному полі студентів кафедри сучасної 

української мови така реакція узагалі відсутня. Такий розподіл асоціацій, 
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особливо останньої, дивний, оскільки для українців і, відповідно, тих, для кого 

українська мова є основною спеціальністю, Т. Шевченко є ключовою постаттю 

культури українського народу. А от реакція Київ як столиця України присутня в 

асоціативних полях, наведених студентами усіх трьох кафедр. 

У наведеному переліку найчастотніших асоціацій до головного топоніма 

країни поруч стоять такі, як Київ і Майдан, а також війна й патріотизм, що 

символізують волю та боротьбу за самоідентифікацію, право голосу, 

незалежність в усіх значеннях цього слова. У зв'язку з цим варто зауважити, що 

хоча Майдан, на перший погляд, є лише урбанонімом, проте він часто 

уживається у значенні «окремої демократичної республіки». Про це свідчать не 

лише результати асоціативного експерименту, а й аналіз текстів художньої 

літератури, присвячених Україні. Причому, в останніх така особливість цього 

урбаноніма простежується найяскравіше: Україна скучила за тобою. Майдан – 

це простір, де вона себе зустріла [Костенко, 399].; Він тепер, як велике серце 

Києва – гуготить, пульсує, б'ється у ритмі барабанів Революці. [Костенко, 392]. 

До топоніма-концепту Україна було також наведено багато асоціацій, які не 

є часто уживаними (до 10 разів). Такі асоціації свідчать про те, що, окрім 

спільних цінностей та образу, у свідомості кожного реципієнта вимальовується 

його власний образ та власне бачення України на світовій арені та у спільноті 

європейських країн. Причому, цей образ може бути як позитивним, так і 

негативним, на що вказують результати асоціативного експерименту (Майдан, 

війна, незалежність, Карпати). Асоціації, наведені студентами французької 

філології вказують на більшу одноманітність слів-реакцій на хоронім-концепт 

Україна, аніж на хоронім-концепт la France (Ейфелева вежа, Париж, мода, 

вино, круасан). 

Розвиток мови і, відповідно, частотність тих чи інших асоціацій залежить від 

тих змін, які проходять у країні та суспільстві. У зв'язку з цим можна говорити 

не лише про акцентуалізацію певних асоціацій, а й про зміну свідомості сучасної 

молоді, зокрема студентів. Отримані результати вказують на те, що молодь 
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акцентуалізує увагу на всьому, що пов'язане зі змінами, адже будь-яка революція 

– прагнення до змін на краще та вимога бути почутими. Саме тому у студентів 

кафедри сучасної української мови в асоціативному полі України має місце така 

асоціація як зміни.  

Реакція Ейфелева вежа у системі асоціацій до хороніма-концепту la France 

посідає перше місце як у студентів кафедри сучасної української мови, так і 

кафедр французької та англійської філології. На початку асоціативних рядів 

представників усіх трьох кафедр стоять також ойконім Париж і реакції вино та 

мода. А от реакції Лувр, кохання та Єлисейські поля посідають останнє місце 

лише в системі асоціацій студентів кафедри сучасної української мови. Так само, 

як і у студентів-україністів, реакція Лувр стоїть на останньому місці в 

асоціативних рядах студентів кафедр французької та англійської філології. 

Окрім цього, останнє місце серед студентів цих кафедр посідає реакція 

романтика. У студентів двох кафедр західноєвропейських мов реакція сири та 

парфуми, відповідно, посідають останнє місце. 

Для хороніма England студенти кафедр сучасної української мови та 

французької філології наводять асоціації Біг Бен, королева, дощ та чай. 

Студенти кафедри англійської філології поставили реакцію чай разом з 

антропонімом Шекспір на останнє місце серед частотних асоціацій. 

До менш частотних представники кафедри французької філології віднесли 

реакції Оксфорд, дощ, а студенти кафедри англійської філології внесли до 

ассоціацій такого типу реакцію Шерлок Холмс, яка є спільною за частотністю і 

для студентів, що вивчають французьку мову. 

Усі наведені асоціації щодо хороніма-концепту Україна є проявом розуміння 

геополітичної ситуаціїї в країні та самоідентифікації як вільного народу з 

власною історією, визначними постатями, територією та культурою. Інші ж 

асоціації, наприклад, щодо Франції, базуються на відомих антропонімах цієї 

країни (Коко Шанель, Франсуа Оланд, Джо Дассен), власних відчуттях і 

сприйнятті la France.  
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Варто зазначити, що найрізноплановішими серед студентів є реакції на такі 

хороніми-концепти, як Україна та England, а от щодо la France наводилися або 

узагальнені асоціації, або власні відчуття чи емоції реципієнтів до цієї країни та 

населення. Цікавим є той факт, що у асоціативних полях України та la France на 

першому місці стоять речі, а в асоціативному полі для хороніма England – 

символом, який посідає перше місце в асоціативному полі цієї країни, жива 

людина – королева. 

Таку частоту наведених асоціацій серед студентів відділення західної 

філології та кафедри сучасної української мови можна пояснити останніми 

подіями в країні, а також, поглибленням почуття патріотизму у нації, зокрема у 

молоді, на що, власне, вказує наявність в асоціативному полі хороніма Україна 

таких асоціацій, з-поміж яких як загальні, так і власні назви (антропоніми та 

ойконіми). 

З цього видно, що мовна картина світу України формується головним чином 

на патріотичному піднесенні нашої країни і грунтується на ситуації, що склалася. 

Щодо мовної картини світу la France, то вона базується переважно на згадці про 

історичне минуле країни. Мовна картина світу England створюється на базі як 

історії країни, так і стереотипних уявлень про цю країну. Психолінгвістичний 

аналіз хоронімів-концептів на основі формування асоціативних рядів дає 

можливість проаналізувати й порівняти картини світу України, Франції та Англії 

через призму світосприйняття молоді. Для прикладу, хоронім-концепт Україна 

у свідомості представників різних кафедр має різне асоціативне наповнення, що 

видно з табл.1 (див. дод. 1). Як видно з табл. 1 (див. дод. 1), в асоціативних рядах 

хороніма-концепту Україна, утворених українськими студентами, наявна значна 

кількість асоціацій.  

Незважаючи на те, що у нашому дослідженні представлені результати 

експерименту, проведеного не лише серед носіїв французької та англійської мов, 

а й серед наших співвітчизників, вони не є однаковими для опитуваних студентів 

трьох кафедр. 
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Якщо реакція Майдан, вишиванка, Батьківщина, борщ, Київ, 

незалежність наведені як студентами-україністами, так і студентами-

франкофонами та студентами-англійцями, то такі реакції як Шевченко, воля, 

родина присутні ли-ше в асоціативних рядах студентів кафедр французької та 

англійської філології. Інший асоціативний ряд, до якого входять такі реакції, як 

сало, козак, Львів, утворений представниками кафедр сучасної української мови 

й французької філології. При цьому в асоціативних рядах виділяються асоціації, 

наведені студентами лише кафедри сучасної української мови, а саме Дніпро, 

пшениця, свобода. 

Спільними реакціями для студентів кафедр французької та англійської 

філології є воля й родина. Індивідуальний асоціативний ряд студентів-

україністів складається із згаданих асоціацій Дніпро, пшениця, свобода й за 

кількістю наближається до індивідуального ряду асоціацій студентів, що 

вивчають французьку мову. Так само, як і в ряді студентів-україністів, у 

студентів-франкофонів можна виділити індивідуально їхні асоціації, до яких 

належать: боротьба, вареники, єдність, жовто-синій прапор, пісня, Карпати, 

вінок, Крим. Ряд індивідуальних асоціацій у студентів-англійців, порівняно з 

«французами», дещо вужчий і включає в себе такі індивідуальні реакції, як 

прапор та революція. 

Спільними для студентів трьох кафедр є асоціації, пов'язані з недавніми 

подіями в Україні (патріотизм, Київ, Майдан, Батьківщина), а також ті, що 

відображають особливості культури нашої країни (вишиванка, борщ). Більшість 

найчастотніших асоціацій, наведених студентами кафедр французької та 

англійської філології, тісно пов'язані не лише з теперішнім України, а й з її 

минулим. Такі асоціативні ряди відображають усвідомлення тісного зв'язку 

минулого й сучасного. 

Щодо асоціацій війна і Крим, які присутні в «асоціативних полях» студентів 

кафедр сучасної української мови та французької філології, то їх, зважаючи на 

події останніх років в Україні, можна уважати синонімічними. Хоча, з іншого 
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боку, якщо у свідомості мовців поняття війна асоціюється з вогнепальною 

зброєю, військовою технікою і знищенням, то поняття Крим у даному випадку 

більше розкриває суть терміна «холодна війна». Якщо ж проаналізувати ці 

поняття з позиції соціології та історії, то побачимо багато спільного. По-перше, 

і у звичайній війні, і в Криму страждають люди, і там, і там керівництво нічого 

не робить для їх порятунку. І в прямому розумінні поняття війна, і в сприйнятті 

Криму мають місце людські страждання. І в обох випадках це насамперед 

страждання моральні.  

Асоціативний ряд, утворений студентами кафедри англійської філології, на 

відміну від двох інших, базується виключно на розумінні традицій та культури 

нашої країни. Особливістю цього асоціативного ряду є його тісний зв'язок з 

теперішнім України (див. табл. 1, дод. 1). Відповідно до цього наведене 

асоціативне поле відображає настрої сучасного суспільства й, певною мірою, є 

популістським. 

Унаслідок аналізу наведених вище трьох асоціативних полів формується 

доволі цілісний образ України як хороніма-концепту. Найістотніші асоціативні 

ряди, утворені внаслідок реакції на топонім-концепт la France, становлять 

меншу кількість порівняно з попереднім асоціативним полем. Особливо це 

стосується реципієнтів з англійської філології, які назвали лише 8 частотних 

асоціацій. Загальну картину частотних асоціативних рядів, що виникли як 

реакція на топонім-концепт la France, виражає табл. 2 (див. дод. 1). 

Упадає у вічі, що в наведених асоціативних рядах до хороніма-концепту la 

France значну кількість становлять спільні для реципієнтів трьох кафедр 

асоціації, до яких належать: Ейфелева вежа, Прованс, мода, круасани, Лувр, 

романтика. Окрім цього, можна виокремити асоціації, притаманні 

представникам лише двох кафедр. Наприклад, спільними для студентів кафедр 

сучасної української мови й французької філології є такі асоціації як сир та 

Прованс. А от для студентів, що вивчають французьку та англійську мови, 
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спільною є лише одна асоціація – жаби. Для студентів, що вивчають українську 

та англійську мови об'єднуючою є асоціація парфуми. 

Окрім спільних, можна виділити також індивідуальні асоціації. Для 

представників кафедри сучасної української мови характерними до хороніма-

концепту la France є такі асоціації, як Єлисейські поля, кохання та шампанське, 

які відсутні в асоціативних рядах студентів кафедри французької філології. 

Натомість, у асоціативних полях представників цієї кафедри наявні асоціації, що 

відсутні у рядах представників кафедри сучасної української мови, а саме Едіт 

Піаф, берет, революція, свобода. Дві останні асоціації перетинаються з 

індивідуальними асоціаціями до хороніма-концепту Україна в представників 

кафедри сучасної української філології.  

Цікавим є те, що у студентів англійської філології узагалі відсутні 

індивідуальні асоціації до хороніма-концепту la France. Для цього топоніма-

концепту найістотнішими є асоціації, пов'язані з визначними місцями (Париж, 

Лувр, Ейфелева вежа), історичним минулим (революція), зі світом моди (мода, 

парфуми, берет) та кухні (сири, круасани) і з романтичним образом країни 

(романтика). 

На відміну від образу концептуУкраїна, уявлення про хоронім la France є 

дещо стереотипізованішим (див. табл. 2 дод. 1.). Це пояснюється тим, що в 

експерименті брали участь і українські студенти, які вивчають іноземні мови. 

Таким чином, унаслідок цього дослідження доцільно акцентувати увагу саме на 

образі трьох країн через призму сприйняття українських студентів. 

В основному повторюються закономірності формування асоціативних рядів 

і у зв'язку з топонімом-концептом England, що видно з табл. 3 (див. дод. 1). Для 

хороніма-концепту England відмінним від проаналізованих асоціативних рядів 

хоронімів Україна та la France є те, що індивідуальні асоціації переважають над 

спільними (Біг Бен, королева, дощ, чай та ін.). Спільні асоціації можна виділити 

як для представників усіх трьох кафедр (Біг Бен, королева, дощ, Лондон, 

футбол), так і для представників двох кафедр. Наприклад, асоціація чай 
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присутня у асоціативних рядах студентів кафедр сучасної української мови та 

французької філології, асоціація Темза – кафедр англійської філології та 

сучасної української мови, а реакція Шерлок Холмс входить до асоціативних 

полів лише студентів кафедр французької та англійської філології. 

Щодо згаданих вище індивідуальних асоціацій, вони наявні в асоціативних 

рядах студентів кафедр сучасної української мови та англійської філології. До 

індивідуальних асоціацій студентів кафедри сучасної української мови належать 

стриманість, Гаррі Поттер, монархія, англійська мова, пунктуальність. А 

в асоціативному полі студентів кафедри англійської філології присутні такі 

індивідуальні реакції, як музика, Оксфорд, скали, BigBen, університет, 

Кембридж, двоповерхові автобуси. 

Серед найчастотніших асоціацій до хороніма-концепту England можна 

віднести такі: Лондон, Біг Бен, дощ, чай та деякі інші. Такий ряд, як і у випадку 

з хоронімом-концептом la France, є дещо стереотипізованим.   

Відмінні образи la France та England створюються не лише студентами, що 

брали участь в експерименті, а й письменниками-представниками відповідних 

країн (див. табл. 3, дод. 1). Так, у творчості Дж. Оруелла England постає 

могутньою країною-колонізатором, яка могла порівнятися лише з Радянським 

Союзом. При цьому й у Англії були складні періоди історії (див. розділ ІІІ). 

У зв'язку з проведеним експериментом виявлено особливість, пов'язану з 

допоміжними топонімами-концептами. Ідеться про те, що ойконіми Київ, Paris, 

London належать до найчастотніших асоціацій, які активно доповнюють образи 

відповідних країн, а гідроніми-асоціації або зовсім відсутні (це стосується назви 

р. Seine), або представлені лише частково (Дніпро, Thames), відповідно 

доповнюючи зміст хоронімів. 

Існує й інший варіант аналізу результатів асоціативного експерименту. Він 

полягає в тому, щоб порівняти картини світу України, la France та England у 

представників трьох різних кафедр окремо. 
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Зіставляючи асоціативні ряди для хоронімів-концептів Україна, la France та 

England, утворені студентами кафедри сучасної української мови (див. табл. 4, 

дод. 1), відзначаємо, що асоціативне поле для нашої Батьківщини поєднує в со-

бі асоціації культури та історії. Щодо асоціативних рядів хоронімів la France та 

England, то вони є результатом гарного знання як літератури, так і культури та 

історії цих країн. 

Порівнюючи асоціативні ряди аналізованих хоронімів-концептів, помічаємо, 

що у свідомості студентів формуються протилежні образи країн. Україна, 

наприклад, постає як борець за свою свободу й готова захищати свої ідеали й 

культуру, що відбивається у таких асоціаціях, як війна та Майдан. 

На відміну від назви нашої Батьківщини, образна наповненість хоронімів-

концептів la France та England свідчить про їхню вірність традиціям (Paris, сир, 

круасан, вино, чай, монархія, Біг Бен) й формування образу «країни-казки» 

(Париж, туман, кохання, Єлисейські поля, Ейфелева вежа, Гаррі Поттер) 

(див. табл. 4 дод. 1). 

Ключові хороніми Україна, la France та England у сприйнятті студентів 

кафедри французької філології викликали трохи інші асоціації або частково 

відмінну частотність тих самих асоціацій, про що свідчить табл. 5 (див. дод. 1). 

Утворюючи асоціативні ряди до хоронімів-концептів Україна, la France та 

England, студенти кафедри французької філології, окрім традиційних асоціацій, 

увели і відомих особистостей для кожної з трьох країн (Едіт Піаф, Шерлок 

Холмс, Шекспір та Шевченко). 

У студентів цього відділення також спостерігається більша прив'язаність й 

обізнаність з подіями в Україні, порівняно зі студентами інших кафедр. Такий 

підхід пояснюється тим, що на певному етапі хід розвитку історії України та 

Франції став дещо схожим (згадаємо останні події у столиці Франції). Ще одним 

поясненням цьому може бути те, що в асоціативному полі до хороніма-концепту 

Україна наявні такі асоціації, як Крим, незалежність, боротьба, воля, єдність, 

родина та ін. 
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Щодо асоціативного поля концептів la France та England, то тут 

переважають традиційні асоціації, які семантично майже не перетинаються з 

асоціативним рядом концептy Україна. Виняток становлять лише асоціація 

свобода з ассоціативного поля la France, яка на певному семантичному рівні 

доповнює ассоціацію боротьба. 

Асоціативний ряд хороніма-концепту England характеризується 

стабільністю й відсутністю семантично подібних асоціацій до відповідних 

компонентів систем хоронімів-концептів Україна та la France (див. табл. 5 дод. 

1). 

При відносній подібності у підходах до формування асоціативних рядів на 

англійській філології наявні й специфічні риси, що видно з табл. 6 (див. дод. 1). 

Характер асоціацій до концепту Україна має як спільні, так і відмінні риси з 

асоціативними рядами інших хоронімів-концептів.  

Асоціативний ряд хороніма-концепту la France є доволі традиційним і в 

ньому можна виділити такі категорії, як пам'ятки архітектури (Ейфелева вежа, 

Лувр, Париж), кухня (жаби, круасани), мода (власне поняття мода, парфуми). 

Асоціативне поле хороніма-концепту England у студентів кафедри 

англійської філології характеризується глибшими знаннями про цю країну 

порівняно зі студентами інших кафедр. До асоціативного ряду аналізованого 

концепту входять як імена відомих особистостей (Шерлок Холмс, Шекспір), 

назви навчальних закладів (Оксфорд, Кембридж), традиційні асоціації (туман, 

Лондон, чай, двоповерхові автобуси), так і асоціації, що відображають 

державний устрій Англії (монархія, королева).  

Спільною рисою для всіх трьох країн є наявність в їхньому асоціативному 

полі назви столиці (Київ, Париж, Лондон). Інші асоціації носять здебільшого 

відмінний характер. Порівняно з асоціаціями до хоронімів-концептів Україна, la 

France та England носіїв української мови, асоціативні ряди до цих назв носіїв 

французької та англійської мов мають індивідуальний характер. 

Найчастотнішими асоціативами до хороніма-концептy Україна серед носіїв 



122 

 

французької мови виділяємо Kiev (8.7%), la révolution (8.7%), les belles filles 

(8.7%) і les fleurs (8.7%) (див. табл. 7, дод. 1). Щодо носіїв англійської мови, їх 

асоціації до хороніма Україна є виключно індивідуальними. 

Серед часто уживаних реакцій до хороніма-концепту la France у 

асоціативних рядах носіїв французької мови є les grèves (8.3%) і l'amour (5.5%). 

У асоціативних рядах до хороніма-концепту la France серед носіїв англійської 

мови наявні лише дві частотні асоціації, vine (23%) і chease (15.4%) (див. табл. 8, 

дод. 1). 

Щодо носіїв англійської мови, то до хороніма-концепту England було 

наведено лише одну частотну асоціацію football (12.5%). Представники ж 

французької мови до хороніма-концепту England навели такі найчастотніші 

асоціації як La Reine (7.1%), Londres (7.1%), Les mauvais temps (7.1%) і Big Ben 

(7.1%) (див. табл. 9, дод. 1). 

На основі асоціативного експерименту можна зробити висновок, що 

асоціативні ряди хоронімів-концептів Україна та England мають трохи більше 

спільних рис, аніж ряди України й la France або la France та England. Подібність 

цих асоціативних полів полягає у наявності в них, як зазначалося, назв столиць 

країн Україна, la France та England, імен відомих особистостей, що здебільшого 

стосується саме України та England, пам'яток культури, що простежується в 

асоціативних рядах топонімів la France та England (див. табл. 6). 

 

2.4.1.2. Асоціативні ряди топонімів-концептів за матеріалами словників 

 

Ще однією частиною ближньої периферії польової структури топонімів-

концептів є асоціативні ряди, подані в "Українському асоціативному словнику". 

У цьому словнику С. Мартінек пропонує такі асоціативні ряди до аналізованих 

топонімів-концептів:  

Україна: країна, незалежність, держава, незалежний, калина, край, бідність, 

козак, самостійність, бідно, вільний, воля, назва, мова, свобода, співучо, ярмо, 
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бентежити, вільно, ворог, громада, далечінь, жаль, залежність, зневіряти, мати, 

місто, народний, новітній, пісня, полюбити, родина, село, уряд, звичай, молодь, 

таланти, помаранчевий [Мартінек, 419]. 

Київ: місто, вечірній, вибирати, вибір, далекий, далечінь, держава, 

керівництво, майбутнє, перемога, погостювати, рада, язик [Мартінек, 184]. 

Дніпро: вітер [Мартінек, 108]. 

Франція: мрія, чоловік [Мартінек, 426]. 

Париж: бувати, місто, побувати [Мартінек, 290]. 

Сена: відсутні асоціації. 

Англія: країна [Мартінек, 12]. 

В «Українському асоціативному словнику» поруч з концептом England 

наводяться асоціації до топоніма Great Britain, який є повнішою назвою країни 

й асоціюється з величчю та урядом [Мартінек, 45]. 

London: товариш [Мартінек, 207]. 

До гідроніма Thames, так само, як і до гідроніма Seine у словнику відсутні 

будь-які асоціації, що зайвий раз підтверджує незначну роль назв головних річок 

la France та England у формуванні змісту топонімів-концептів.  

Якщо порівняти асоціації студентів з асоціативними рядами словників, то 

можна побачити, що останні є значно біднішими (крім хороніма Україна) і більш 

узагальненими. Крім того, асоціації студентів мають більш комбінований 

характер. Тобто, вони відображають як загальне знання про країну, так 

обізнаність у сучасних реаліях життя країн і через асоціації виражають ставлення 

як до власне країн, так і до подій, що в них відбуваються. 

 

2.4.2. Дальня периферія 

 

На думку В. А. Ніколаєвої, до дальньої периферії слід віднести авторське 

сприйняття топонімів-концептів, що не зовсім правильно, оскільки на 

сприйняття та трактування цього лінгвістичного явища впливає історія країни, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Мартінек%2C%20Світлана
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Мартінек%2C%20Світлана
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регіон проживання автора й розуміння ним історії як своєї країни, так і контексту 

описуваних у творі подій. Таким чином, дальня периферія певною мірою 

об'єднує інформацію трьох попередніх зон польової структури топонімів-

концептів. Важливо також пам'ятати про те, що в кожної людини своє 

сприйняття цих по-дій і свій імпліцитний зміст, який відображається у 

топонімах-концептах. Для прикладу, роки Другої світової війни в Україні та la 

France по-різному відтворюються французькими та українськими 

письменниками. Зокрема, якщо П. А. Загребельний у романі «Диво» здебільшого 

акцентує увагу на столиці України Києві, то французька письменниця 

Т. де Росней у творі «ЇЇ звали Сара» акцентує увагу на долі всієї країни. 

У контексті художньої картини світу доцільно говорити і про явище 

художнього або текстового концепту, про яке йдеться в праці, пропонує 

говорити А. М. Кагановська. Цей термін включає в себе згадане вище поняття 

поетоніма. Оскільки аналіз ядерної зони топонімів-концептів Україна, la France 

та England проводиться на основі текстів художньої літератури, то доцільно 

говорити про явище художнього, або текстового, концепту. Текстовий концепт є 

«кодовим мовленнєво-розумовим утворенням змістового плану, яке зумовлене 

багатосмисловою напруженістю художнього твору». Імпліцитний характер 

текстових концептів зумовлений знаковими властивостями тексту [Кагановська, 

158]. Говорячи про художній концепт, можна зауважити те, що він проявляється 

по-різному. 

Оскільки дальня периферія тісно пов'язана з авторським сприйняттям 

топонімів, то тут замість терміна «концепт» доцільніше використати синонімічне 

поняття конотативного топоніма. Хоча останній термін дещо вужчий, проте він 

повніше відображає місце топонімів та їхніх імпліцитних значень у текстах 

художньої літератури. 

В авторському сприйнятті кожного з трьох конотативних топонімів 

виявляється можливим простежити наявність індивідуального топонімічного 

фрейму або індивідуальної топонімії. Такий її вид базується, за словами 
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О. Ю. Карпенко, «на параметрі «територія», а в ньому – на ознаці «близьке – 

далеке», причому в даному випадку цю ознаку слід тлумачити як у прямому, так 

і переносному сенсі» [Карпенко, 133]. Відповідно до цього, дослідниця пропонує 

виділяти кілька кіл фрейму. Особливо чітко індивідуальний топонімічний фрейм 

виділяється у романі французької письменниці Т. дe Росней «Її звали Сара». Ця 

ознака виявляється у такому співвідношенні топонімів, як хоронім – ойконім, а 

точніше – у діаді назва країни та її столиці. Відповідно до цього «близьким» тут 

є столиця, а «далеким» – країна.  

Відштовхуючись від визначення дальньої периферії, запропонованої 

В. А. Ніколаєвою, до цієї зони також входять і контекстуальні значення 

топонімів-концептів. Такими значеннями для хороніма Україна є давніша назва 

Київська Русь, а також пізніша – Радянська Україна або УРСР, для хороніма la 

France – друга частина офіційної назви країни la République, а для хороніма 

England – власне назва країни, але у контексті аналізованих нами художніх 

текстів мається на увазі її значення Great Britain. При цьому у романі 

Дж. Оруелла «1984» згадується лише ойконім-концепт London. 

Важливим аспектом у дослідженні як ближньої периферії концептів, так і їх 

функціонування у текстах художньої літератури (див. розділ ІІІ) є бачення 

аналізованих конотативних топонімів через призму соціо- та психолінгвістики. 

У багатьох енциклопедичних виданнях поряд з хоронімом Україна 

згадується також, як його гіпонім, ойконім Київ, у контексті якого часто можна 

помітити й уживання гідроніма Дніпро: …то Андріївська чудо-церква на краю 

Старокиївської гори,… то схована у розхилу ярів коло самих ніг професора 

Шнурре Кирилівська церква, а далі, за Подолом і Куренівкою, за покритою 

низькими осінніми хмарами стародавньою Оболонню, сталево зблискував 

Дніпро [Загребельний, 75].  

Аналізуючи історичний роман П. А. Загребельного «Диво», варто відзна-

чити, що Україна часів Київської Русі викликала захват: … дух мудрості і 

громадянства тих, хто вибудував державність Київської Русі [Загребельний, 
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126 

 

324]. В основному значення хороніма передається через ойконім-концепт Київ: 

Іду на Київ і ви зі мною теж [Загребельний, 376]. Натомість у радянські часи, 

зокрема у роки Другої світової, Київ більше лякає і справляє негативне враження: 

… ця оселя стала одним з осередків блаженного тепла в замерзлому, голодному, 

вмираючому Києві [Загребельний, 329]. 

Окрім цього, на відміну від часів Київської Русі, Радянська Україна 

передається не лише ойконімом Київ:…всіх, хто намагався провезти до Києва 

будь-які продукти. [Загребельний, 312]; … вони в своїй безсилій злобі встигнуть 

висадити в повітря весь Київ. [Загребельний, 320]; Києва не евакуюєш 

[Загребельний, 395].  

Хоча для доповнення змісту хороніма-концепту Україна ойконім лишається 

основним, але й за допомогою інших ойконімів та інших урбаністичних онімів 

відбулася конкретизація такого змісту: Для прикладу ваш Хрещатик. Його 

також висаджено в повітря [Загребельний, 313]. Варто зауважити, що у даних 

контекстах назву міста можна вважати частиною ядерної зони хороніма-

концепту Україна, оскільки в деяких випадках ойконім замінює назву країни. 

Хоча згадані власні назви й належать до четвертої зони, а саме дальньої 

периферії хороніма Україна, використання їх при аналізі ядерної зони цього 

топоніма пояснюється тим, що вони доповнюють досліджуваний концепт. 

Композиційним центром нового архітектурного ансамблю міста став 

Софіївський собор, зведений близько 1037 року: Отава, тоді ще доцент, 

показував їм Софію … Софію вже освячено дев'ятсотлітнім визнанням. 

[Загребельний, 263]; Відкрита професором Отавою в Софіївському соборі в 

Києві. [Загребельний, 318; ЕІУ, Т. 4, 202]. Проте варто зазначити, що хоча назва 

Софія і не вживається у значенні хороніма Україна і належить, так само, як і 

ойконім Київ та гідронім Дніпро до дальньої периферії, вона є допоміжною у 

розкритті образу аналізованого топоніма-концепту.  

Далеко не останнє місце у творчості П. А. Загребельного, зокрема у романі 

«Диво», займає і назва столиці України – Київ: Тепер я пропоную за Київ! 
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Прекрасне місто! [Загребельний, 16]; Хто з Києва? – Отава, і народився в Києві, 

і виріс, і батьки, і діди – всі з Києва, ще, мабуть, від князів. [Загребельний, 16]; 

Київ обставав його з усіх боків…, здавалося Гордієві Отаві, що Київ ще 

простягає до них свої руки і ще підтримує їх бодай на духу…[Загребельний, 80]. 

Цей ойконім-концепт є важливим у творчості не лише автора історичного 

роману, а й у текстах Л. В. Костенко, а саме у повісті «Записки українського 

самашедшого»: Київ заклекотів. На Майдані мітинги. [Костенко, 14]; У Києві 

раптом об'явився орден тамплієрів, ліквідований у Франції ще років шістсот 

тому, а він візьми й об'явись тут, у нас, на території православного монастиря, 

та ще й зареєстрований Мін'юстом [Костенко, 35]. 

Далеко не останню роль у формуванні образу відіграють частини Києва, 

зокрема Майдан Незалежності: На Майдані протистояння сягає апогею. 

[Костенко, 40];  На Майдані відкрили Монумент Незалежності. [Костенко, 170];  

Треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей Майдан [Костенко, 414].  

Щодо хороніма Україна у творі письменниці, то він уживається переважно у 

значеннях «нація» та «держава». Наприклад: 

Президент ставить Україну перед фактом. [Костенко, 276]; 

Так його звали друзі, а тепер уже й вся Україна. [Костенко, 34]; 

… Президент України, який закриває Чорнобиль, заслуговує, як мінімум, на 

нобелівську премію миру. [Костенко, 19]; 

Це ж треба так не любити Україну, щоб зробити таку провокацію! І таки 

дуже багато хто не любить Україну [Костенко, 41]. 

Щодо особливостей уживання хороніма-концепту Україна у творчості 

Л. В. Костенко варто зазначити, що у «Записках українського самашедшого» 

образ країни реалізується ще у кількох іпостасях. Окрім наведених вище образів 

«держава» й «нація», уживаються й такі, як: 

«влада»: Франція, Німеччина і Росія проти війни в Іраку, а ми як ми. 

«Офіційної позиції України» поки що немає. [Костенко, 264]; 

«і жінка, і держава»: Це ж були діти твої, Україно! [Костенко, 171]; 
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«і держава, і нація»: Від чого ж воно не залежить, майбутнє України. 

[Костенко, 44]; 

«місце культури»: Але чомусь закривали не на самій станції, а в палаці 

культури «Україна». [Костенко, 31]; 

«істота»: Виїли Україну з середини, як лисиця бік у спартанця, ще й 

дивуються – чого ж вона така скособочена? [Костенко, 23].  

Окремим гіпонімом хороніма-концепту Україна є Майдан, або Майдан 

Незалежності, який належить до периферійної зони, так само як і ойконім Київ. 

Хоча цей агронім уживається у тексті української письменниці Л. В. Костенко 

«Записки українського самашедшого» рідше, ніж хоронім-концепт Україна (для 

порівняння, Україна вживається у 223 контекстах, а Майдан – у 47), але при 

цьому він не втрачає своєї ваги та важливості для всіх українців: Вирував Майдан 

Незалежності, фонтанував шампанським, – люди урочисто і радісно входили у 

нове століття [Костенко, 53]; …так і всього світу: Майдан – уже як всесвітній 

центр тяжіння [Костенко, 408].  

Усі контексти уживання назви головної вулиці й площі столиці зводяться до 

розуміння його як серця всієї України, назва якої тут передається через назву 

столиці: Він тепер як велике серце Києва – гуготить, пульсує, б'ється у ритмі 

барабанів Революції [Костенко, 392].  

До того ж, це те місце, де змінюється історія, вектори розвитку та ідеали всієї 

держави і де кожен має право на власну думку, яку можна вільно висловити, 

наприклад: Зрештою, це Майдан, це віче, це давня традиція – сюди можуть 

прийти всі, крім тих, хто за гроші, і кожен може висловити свою думку і спільно 

вирішувати всі проблеми [Костенко, 404].   

Оскільки головним для України є ойконім Київ, то можна провести паралель 

і порівняти Київ часів Київської Русі П. А. Загребельного та сучасну 

столицю Л. В. Костенко. Зіставляючи їх, важко зрозуміти, чим саме вони 

відрізняються. Мабуть, чи не єдина відмінність між двома образами Києва у 

тому, що гамірний, з бійками і сутичками Київ П. А. Загребельного – це його 
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буденність, а у Л. В. Костенко столиця України постає такою лише в періоди 

революцій. 

 У французькій художній літературі, так само як і в українській, 

соціолінгвістичні та психолінгвістичні фактори існування топонімів-концептів 

доволі чітко виражені. Особливо це простежується у романі Т. де Росней «Її 

звали Сара». У цьому романі Paris і вся la Franceсприймаються у двох планах: 

історичному (1942 рік) і сучасному авторові. Причому в історичному плані 

ойконім Paris передається через світосприйняття 10-річної дівчинки і 

асоціюється з допоміжними мікротопонімами Vélodrome d’Hiv та la gare 

d’Austerlits, але це світосприйняття передає сама авторка роману. Він, Paris 1942 

року, зображений у сірих та чорних тонах (хоч це не показано, але відчувається) 

і в тому воєнному Paris фігурує лише два допоміжні урбаноніми (la gare 

d’Austerlits та Vélodrome d’Hiver, який дещо нагадує Бабин Яр у Києві). 

Сучасний Paris яскравий, з новими будівлями і його концептуальне коло 

ширше (Seine, Montmartre, les Champs-Elysées та ін.): Appris comment conduire 

place de l’Etiole. [Rosnay, 57]; Je pensai furtivement à ma concierge du boulevard 

Montparnasse... [Rosnay, 128]; … à deux pas des Champs-Elysées. [Rosnay, 44]. Але 

водночас сучасна la France нерозривно пов'язана з la France 1942 року. 

Щоправда, така паралель проводиться лише на основі ойконіма Paris та назв його 

околиць. 

У романі Т. де Росней «Її звали Сара» дівчинка сприймає всі події через 

переживання, страх, сльози: Il est à Paris. Tout seul... Sa voix se brisa [Rosnay, 137]; 

Elle n’avait que rarement quité Paris [Rosnay, 89]. 

Якщо порівнювати сучасне сприйняття топонімів концептів Україна, Київ, 

Дніпро, то у цьому випадку прикладом є повість Л. В. Костенко «Записки 

українського самашедшого», де головний герой, через бачення якого ми 

спостерігаємо і згадуємо життя нашої Батьківщини, вже повністю сформована 

особистість зі своїм непохитним світовідчуттям і, певною мірою, гумористичним 

ставленням до життя. Для нього Київ не просто ойконім, він живий: 
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Весь Київ поспішає на Майдан. [Костенко, http://www.e-reading.org.ua];  

Він тепер, як велике серце Києва — гуготить, пульсує, б’ється у ритмі 

барабанів Революції. [Костенко, http://www.e-reading.org.ua];  

І все, що накипіло за ці роки, вибухнуло і зірвало дах. Київ заклекотів. На 

Майдані мітинги. [Костенко, http://www.e-reading.org.ua]. 

У романі української письменниці концептуальне коло столиці України ще 

ширше, ніж це саме коло для столиці la France у французької письменниці. На 

основі проведеного аналізу робимо висновок, що дальня периферія хоронімів-

концептів Україна та la Franceя схожі між собою, чого не можемо сказати про 

досліджуваний хоронім England. Їхня перша і чи не головна відмінність полягає 

у періодах історії, відображених у творах. На цьому етапі дальня периферія 

хоронімів-концептів Україна й England схожі. У творі П. А. Загребельного 

«Диво» відображено два періоди розвитку країни, з яких у другому виділяємо 

два під-періоди (воєнний і повоєнний). У цьому контексті хоронім-концепт la 

France перебуває посередині між хоронімами-концептами Україна та England. 

Щодо соціо- та психолінгвістичного аспекту у текстах англійської літератури 

ХХ ст., то чітке їх вираження у творах британських письменників відсутнє. 

Проте ці твори створюють дещо відмінний від України та la France образ 

England ХХ ст. Приблизно так само чітко соціо- та психолінгвістичний чинники 

простежуються й у творах українських письменників П. А. Загребельного та 

Л. В. Костенко.  

Порівняно з вищезгаданими творами роман французької письменниці 

Т. дe Росней «Її звали Сара» теж має чітку соціологічну складову, проте 

проявляється вона дещо інакше. На це сильний вплив має віковий аспект героїв 

творів, якщо герої творів українських, французького та британських 

письменників – це особистості повністю сформовані з визначеним місцем у 

суспільстві, то герої роману французької письменниці соціально не визначені й 

не сформовані. На противагу французькій письменниці, у соціо- та 

http://www.e-reading.org.ua/
http://www.e-reading.org.ua/
http://www.e-reading.org.ua/
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психолінгвістичному аспектах герої аналізованих творів британських 

письменників, так само як і у Л. В. Костенко, повністю сформовані особистості. 

Також важливим моментом соціо- та психолінгвістичного аспектів 

сприйняття країни є її аутоімідж, тобто сприйняття країни безпосередньо її 

мешканцями. Зокрема, у творах Я. Флемінга сприймається не лише як окремий 

світ і щось рідне: 

To become a public person, a person, in the snobbish world of England, of any 

country, who would be called upon to open things, lay foundation stones, make 

afterdinner speeches, brought the sweat to his armpits. [Fleming (б), 40]; 

I flew back to England, stayed at the new circular Ariel Hotel near London Airport 

until I had got rid of my few small belongings and paid my bills, and then I made an 

appointment with the nearest Vespa dealer, in Hammersmith, and went to see him. 

[Fleming (а), 12], а й як країна загалом і її фауна: 

The police would have checked the car with Canada and then the numbers of the 

guns with England, and that would have identified me. [Fleming (а), 27]; 

So far as Crab Key is concerned, it's only the guanay, otherwise known as the green 

cormorant, same bird as you find in England. [Fleming (в), 15]. 

Отже, соціо- та психолінгвістика, що зародилися поза межами Європейського 

континенту, будучи суміжними з мовознавством дисциплінами, беруть активну 

участь у дослідженні мовних явищ, зокрема такого лінгвістичного явища, як 

концепт. 

На особливості уживання топонімів-концептів значною мірою впливає тип 

дискурсу, в якому вони досліджуються. Найширшою палітрою значень та 

контекстів уживання топонімів-концептів є художня література, де відбиваються 

і соціо- та психолінгвістичні аспекти.  

Соціо- та психолінгвістичний аспекти хоронімів-концептів Україна та la 

France, а також допоміжних онімів, таких, як ойконіми Київ і Париж й гідроніма 

Дніпро відображений у таких творах, як Л. В. Костенко «Записки українського 

самашедшого» та Т. де Росней «Її звали Сара», у яких ці аспекти відбиті через 
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призму віку, соціального становища, зовнішніх і внутрішніх умов життя. 

Меншою мірою ці аспекти топонімів-концептів спостерігаються в істо-ричному 

романі П. А. Загребельного «Диво», творах деяких французьких та всіх 

аналізованих британських письменників.  

 

Висновки до розділу ІІ 

 

Картину світу поділяють на мовну, художню, наукову й концептуальну, яка 

є найширшою. Мовна картина світу являє собою створений представниками 

певної нації образ світу, який найчастіше вибудовується на основі уявлень та 

стереотипів відносно до певної нації.  

Художня картина світу тісно пов'язана з такими поняттями, як дискурс і 

текст. У художньому тексті картина світу передається виключно мовними 

засобами й лексичними елементами, властивими певній мові або культурі.  

Основою дослідження змісту топонімів-концептів Україна, la France та 

England є польова структура, яка складається з чотирьох зон (ядерної, при 

ядерної ближньої та дальньої периферії). Ця модель відображає та упорядковує 

всі знання людини про власні назви, включаючи їхні особливості 

функціонування в художніх текстах.  

Ядерна зона топонімів-концептів формується на основі енциклопедичних 

знань, складає уявлення про історичне минуле країни та її частин, їхнє 

географічне походження й акумулюється в енциклопедичних виданнях. 

У приядерній зоні концептів закладено інформацію стосовно етимології 

досліджуваних власних назв. У цій зоні досліджується й наводяться версії 

походження топонімів-концептів. 

Периферійна зона польової структури включає результати асоціативного 

експерименту, а також вказує на особливості конотативних значень у текстах 

художньої літератури. Ближня периферія грунтується на результатах 

асоціативного експерименту. 
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У дослідженні основним матеріалом формування ближньої периферії є 

результати асоціативного експерименту, проведеного серед студентів трьох 

кафедр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Institut français d’Ukraine та British Council. Реципієнтами загалом 

було наведено 6066 асоціацій, з яких – 2318 до хороніма-концепту Україна, 1890 

– до хороніма-концепту la France і 1848 – до хороніма-концепту England.  

Серед найчастотніших асоціацій до хороніма-концепту Україна носіями 

української мови було наведено такі: вишиванка, незалежність, Львів, Київ, 

Батьківщина, війна, Майдан, патріотизм (68, 37, 19, 38, 28, 49 і 33 

відповідно); до хороніма-концепту la France – Ейфелева вежа, Париж, вино, 

мода, круасани, романтика (97, 72, 30, 51, 49 і 36  відповідно) і до хороніма-

концепту England ряд найчастотніших асоціацій був сформований наступними 

реакціями: королева, Біг Бен, Лондон, чай, дощ, футбол (72, 79, 55, 46, 48 і 27 

відповідно).  

Асоціативні ряди до хороніма-концепту Україна носіями французької мови 

формується з таких понять, як: Kiev, la révolution, les belles filles, les fleurs, 

patriotes, églises, Les Carpates та ін 

До хороніма-концепту la France носії французької мови найчастіше наводять 

такі асоціації: les grèves, l'amour, les Alpes, la mer, région de Provance та ін. 

До хороніма-концепту England носіями французької мови було наведено 

наступні асоціації: La Reine, Londres, Les parapluis, Les mauvais temps, Big Ben, 

les pluis та ін.  

Представники англійської мови формують свої знання про хоронім Україна 

на основі наступних асоціацій: blue/gold, Kiev, hospitality, skiing, work, love, 

borsch, Roshen sweets і т. д. 

У носіїв англійської мови хоронім la France асоціюється з такими реаліями: 

Vine, chease, Love, fashion, see і т. ін.  

Самі англійці сприймають хоронім-концепт England через призму таких 

уявлень: football, rain, Fish and chips, childhood, Brexit, Islanders та ін.  
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Дальня ж периферія, будучи перехідною, пов'язана з уживанням топонімів-

концептів із позиції авторського бачення. Сам автор визначає, який саме 

топонім-концепт виділяти у макроконцепт, а який залишити як фоновий. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМІВ-

КОНЦЕПТІВ УКРАЇНА, LA FRANCE ТА ENGLAND У ТЕКСТАХ 

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основним джерелом матеріалу в цьому розділі є художні тексти, а метою 

роботи – висвітлення особливості функціонування в них ключових топонімів-

концептів Україна, la France та England. Отже, увагу зосередимо саме на цьому 

аспекті функціонування власних назв у художніх текстах відповідних країн. 

Частково цей аспект висвітлювався під час аналізу дальньої периферії польової 

структури топонімів-концептів, тому наголос тут буде зроблено здебільшого на 

літературній ономастиці. 

Інформаційний потенціал топонімів-концептів повніше розкривається у 

текстах художньої літератури, оскільки у них висвітлюється онімне та 

конотативне значення хоронімів Україна, la France та England, ойконімів Київ, 

Paris, London і гідронімів Дніпро, Seine, Thames [Лавер, 4]. Оскільки одним з 

головних завдань літератури є осягнення світу через його емоційно-естетичне 

переживання, то наявність конотативної семантики стає однією з характерних 

особивостей мови художніх творів. Одним із засобів вираження конотації, за 

В. І. Кононенком, є асоціативні ряди, які формуються як через проведення 

психолінг-вістичного експерименту, так і через смисловий аналіз художніх 

творів [Кононенко 2004, 15-19]. У художніх текстах усі топоніми-концепти 

переходять у клас поетонімів, чиє функціонування підпорядковане особливостям 

певного функціонального стилю. Поетоніми, на відміну від звичайних онімів, 

зазвичай не диференціюють на топоніми, антропоніми, теоніми, хрононіми та 

інші види онімів, бо цей аспект не є істотним у поетонімах. 

Як і будь-які лексичні одиниці, топоніми-концепти виконують у художніх 

текстах ряд функцій. Погляди різних дослідників на визначення системи функцій 

топонімів-концептів у художніх текстах різняться між собою. Зокрема, 

Л. В. Литвин і В. М. Калінкін виділяють номінативну, емотивну, соціальну, 
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характеризуючу функції. Причому кожна з цих функцій має свої особливості 

вираження. Окрім цього, у текстах художньої літератури всі топоніми-концепти 

набувають нових конотативних значень. Вони проявляються виключно у 

контекстах і можуть як розширювати й конкретизувати додаткові значення 

певних топонімів-концептів, так і звужувати. Тобто, конотативні ряди можуть як 

доповнюватися новими значеннями, так і деякі з них можуть або випадати, або 

включатися в інші конотації. 

Для текстів художньої літератури й визначення у них місця топонімів-

концептів основним є, за словами Н. Г. Єсипенко, деталізація позначуваного 

фрагмента дійсності, множинні варіативні позначення й складні смислові 

відтінки вираження концептів. У такому випадку здебільшого мають на увазі 

саме виділення знань та уявлень, що лягли в основу певного топоніма-концепту 

[Єсипенко,49].  

Прикладом такого підходу до аналізу концептів у художніх текстах є 

сприйняття концепту England як держави-колонізатора, могутньої імперії й 

острівної держави. Відповідно до такого бачення концептів у художніх текстах, 

де зображено хоронім la France основою для формування концепту стало 

сприйняття країни у контексті моди, історії, мушкетерів, двору, Лувру, 

літератури, музики, провінції, столиці, війни, геноциду, співчуття. Концепт 

Україна базується здебільшого на сучасному сприйнятті країни, що видно з 

результатів проведеного нами асоціативного експерименту. Але що стосується 

розкриття цього концепту виключно у художніх творах, то тут можна виділити 

наступні контексти: Київ, історія, революція, Майдан, Помаранчева 

Революція, війна, концентраційні табори, голод, фашизм, протистояння, 

знищення, Хрещатик, руйнування та ін. 

У текстах художньої літератури топоніми не єдиний засіб ідентифікації 

топографічних об'єктів. Як у художніх текстах, так і поза художньою реальністю 

останні можуть бути представлені апелятивами-топонімами, що функціонують у 

семантичному просторі художнього твору [Удовиченко, 106]. Як зауважують 
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деякі дослідники, у художній літературі набуває стилістичної значущості 

мовна/лінгвістична і енциклопедична інформація імені [Суперанська, 328]. 

Експресивність власних назв, а саме топонімів-концептів Україна, la France та 

England, формується на основі додаткової мовної і мовленнєвої інформації і, 

формуючи сюжет, відображає емоційне та оцінне ставлення мовця до об'єкта 

найменування [Юрченко, 514]. Окрім цього, науковці довели, що семантичне 

поле топоніма-концепту у художньому творі є певним сектором лексики, 

об'єднаним відношенням паралелізму (синоніми), контрасту (антоніми), 

прирощеннями (переносним, метонімічним) значення-супроводу. Залежно від 

особливостей топоніма, його місця в онімічному полі, взаємодії таких полів, 

призначення топонімів відповідно до авторського задуму, їхнім екстенсивним 

виміром може стати мікроконтекст безпосереднього вживання: епізод твору, 

контекст історичного твору в цілому і навіть контекст усієї творчості 

письменника [Удовиченко, 106].  

Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники визначають поетоніми як «власні 

назви, що функціонують у системі художніх творів» [Литвин, 1]. Власні назви, 

за переконаннями Ю. О. Карпенка «містять незміряний, величезний обсяг 

інформації» [Карпенко, 61], тобто є національно маркованими мовними 

одиницями з чітко вираженим експресивним потенціалом. З позиції 

особливостей уживання топонімів-концептів в художніх творах дослідники 

характеризують дані одиниці з урахуванням таких ознак: 1) походження 

(реальне, вигадане, реально-зашифроване); 2) парадигматика (тип оніма – 

макротопоніми чи мікротопоніми з подальшим членуванням); 3) синтагматика 

(роль топоніма в сюжетному розгортанні подій, у долі персонажів); 4) 

стилістична роль (нейтральні та стилістично забарвлені) [Лукаш, 8]. Будучи 

невід'ємними компонентами художнього тексту, топоніми-концепти 

забезпечують насамперед реальність відтворення певних подій, тобто реалізують 

своє топонімійне значення, окреслюючи при цьому певний простір, у межах 

якого розвивається сюжет, діють головні й другорядні персонажі. Як зазначають 
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дослідники літературної топонімії Ю. О. Карпенко, Г. П. Лукаш, 

О. Ф. Немировська, О. В. Саврей, топоніми локалізують місце дії. 

Відштовхуючись від такого алгоритму аналізу місця топонімів-концептів 

Україна, la France та England у текстах художньої літератури, відмічаємо, що 

всі вони є реальними макротопонімами, які є, переважно, стилістично 

нейтральними. Щодо синтагматичного аспекту функціонування топонімів-

концептів, то він, здебільшого, залежить від сюжету і жанрової спрямованості 

художнього твору. Наприклад, у серії британського письменника Я. Флемінга, 

присвяченій відомому агенту Джеймсу Бонду, відомоve також як агент 007, 

ойконім London відіграє ключову роль, оскільки саме тут розташоване головне 

управліня офісу М17. Відповідно, ця власна назва фігурує у тексті у значенні 

керівництво й організація, наприклад: 

JAMES BOND spent most of Saturday in his air-conditioned room at the Astor, 

avoiding the heat, sleeping, and composing a hundred-group cable addressed to the 

Chairman, Universal Export, London. [Fleming (г),20]; 

або: 

By this time Strangways was interested and he made a full report to London 

[Fleming (е), 44]. 

Будучи одиницею художнього тексту, топоніми-концепти, як зазначала 

Г. П. Лукаш, відзначаються певними стилістичними характеристиками. 

Приналежність літературно-художніх топонімів до експресивних одиниць не 

викликає суперечностей серед мовознавців. Такого погляду дотримуються 

Ю. О. Карпенко, О. Ф. Немировська, О. В. Саврей та ін. Зокрема, 

О. Ф. Немировська зазначає, що топоніми в художньому тексті є категорією 

експресивності [Немировська, 93], а О. В. Саврей висловлює думку про 

персоніфікування окремих топонімів і перетворення їх на символи [Саврей, 106]. 

Окрім цього, з категорією контексту тісно пов'язаний конотативний аспект 

топонімійної назви [Лукаш, 9]. 

Дослідники виділили кілька спільних для всіх поетонімів рис, а саме:  
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1) використання онімів у метафоричному значенні, яке є прийомом вторинної 

номінації (до функціонування конотативних онімів у художньому тексті);  

2) конотативні оніми з набутими вторинними означеннями стають 

ономастичними універсаліями;  

3) стилістичній конотації в онімах притаманна асиметричність, яка полягає у 

відповідному співвідношенні позитивних та негативних оцінок;  

4) оніми з розвинутими референтними значеннями й надалі функціонують у 

мові як її пропріальні одиниці;  

5) конотоніми поділяються на два великі розряди: інтралінгвальні (тобто такі, 

що функціонують в межах лише однієї мови) та інтерлінгвальні, або такі, що 

вважаються міжмовними й міжкультурними [Филатова, 20- 22]. 

Останнім часом значну увагу дослідників привернули конотоніми, 

трактування яких досить широке. Їх розуміють як імена (В. В. Красних, 

Д. М. Гудков, І. В. Захаренко), імена-метафори (І. Є. Ратнікова), поетоніми 

(Є. С. Отін, В. М. Калінкін). У дослідженні топонімів-концептів 

найзначущішими є два останніх аспекти розуміння конотонімів [Филатова, 32]. 

У літературній ономастиці поетоніми за походженням ділять на дві групи: 1) 

оніми, що не мають конотем поза художнім текстом і 2) оніми, що мають добре 

розвинену конотативну структуру ще до потрапляння оніма у систему 

художнього тексту [Филатова, 33]. 

Узагалі будь-які поетоніми у художньому тексті або виявляють свої 

специфічні особливості, або функціонують як звичайні слова, виконуючи лише 

номінативну функцію. Оскільки в художньому творі власне ім'я функціонує як 

важливий органічний елемент його стилістичної системи, виконуючи активну 

роль у створенні загальної образності твору, то такі конотативні топоніми 

становлять особливу філологічну проблему [Литвин, 1].  

Особливість художньої комунікації та, відповідно, художнього тексту 

полягає в тому, що референтним простором тут є квазіреальність, яка 
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осмислюється через денотативну структуру, яка, у свою чергу, лінгвістично 

означена текстом [Колагаева, 33].  

Хоча в розділі І вже йшлося про конотативні оніми й поетоніми, проте 

доцільнішим буде все-таки зберегти вже існуючу назву топоніми-концепти, 

оскільки у роботі ми говоримо саме про ключові топоніми певних країн, які в 

окремих значеннях не містять конотацій. А от поетонімами можуть бути будь-

які власні назви, які потрапляють у художній текст, при цьому вони не завжди є 

ключовими. Назви місць дії в художніх текстах можуть не лише вказуватися 

конкретно, а й замінятися, наприклад, якоюсь літерою латинського алфавіту. 

У художньому тексті конотативний онім може мати як один поетонім (роман 

Т. де Росней, твори О. де Бальзака та Г. Леру, Дж. Оруелла), так і кілька 

(поетоніми роману П. А. Загребельного, творів Я. Флемінга, В. Вульф, 

А. Крісті , О. де Бальзака, повісті Л. В. Костенко, О. С. Забужко). Наприклад, 

поетонімами-відповідниками конотативного хороніма Україна, який і сам може 

бути поетонімом, є Київська Русь, Київ, Майдан: 

Це так прекрасно: білі берези як спогад про колишню Русь. А на місці Києва? 

[Загребельний, 317]; 

От уже рік виходить у Києві газета "Світ про Україну"… [Забужко]; 

Треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей Майдан [Костенко, 414]. 

У творах Я. Флемінга, А. Крісті й В. Вульф поетонімом до England є Great 

Britain: 

Sir Ernest Heavywether, who was famous all over England for the unscrupulous 

manner in which he bullied witnesses, only asked two questions. [Christie (б), 163];  

"Not for the Queen of England," said Mrs Ramsay emphatically. [Woolf (а), 67]; 

It's the old business of thinking you're the King of England,',or the President of the 

United States, or God [Fleming (в), 45] . 

Поетоніми, що стосуються одного оніма, за твердженням української 

дослідниці М. В. Буєвської, створюють підсистему, яка здатна брати участь у 

породженні синергетичної семантики [Буєвська, 9]. 



141 

 

Окрім сприйняття будь-якого художнього тексту як свого роду контексту для 

формування конотативних значень топонімів-концептів Україна, la France та 

England, слід мати на увазі ще й другу його роль: він може бути основою для 

створення квазітексту. Зокрема, про це говорить І. М. Колегаєва. Кількість 

онімів у тексті художнього спрямування залежить від сприйняття тексту як 

автором, так і читачем. Сприйняття художнього тексту читачем значно 

відрізняється від авторського, адже читач створює власний квазі-текст на основі 

створеного автором літературного твору [Колегаева, 35]. Це саме можна сказати 

й про конотативні топоніми, або поетоніми, відштовхуючись від того, що вони 

самі є носіями певного змісту.  

У текстах художньої літератури важливу роль відіграє конотація, яку 

поділяють на позитивну та негативну. Зокрема, автор роману «1984» вкладає 

негативну конотацію не лише в ойконім London, а й у хоронім England, хоча у 

читачів таке враження прив'язується виключно до столиці: 

You were not safer in the country than in London [Orwell, 24]. 

Будь-які конотації створюють додатковий аспект сприйняття художнього 

тексту. Найглибше цей аспект був розроблений у західноєвропейському 

літературознавстві початку ХІХ ст., де називається «крізь призму сприйняття» 

[Храпченко, 229]. Особливо яскраво цей принцип простежується на прикладі 

топоніма-концепту la France й ойконіма-концепту Paris у творах О. де Бальзака. 

У текстах цього письменника образ Paris створюється і сприймається через 

призму змін, які сталися з героями після їхнього перебування у місті та у 

порівнянні з життям французької провінції: Adolphe rejoignit des Grassins à Paris, 

et y devint, dit-on, fort mauvais sujet [Balzac (в), 258]. 

Особливістю сприйняття паризької реальності у порівнянні з реальністю 

провінції нестандартним розумінням цих аспектів є також те, що провінція 

сприймається як щось високе, а столиця – низьке.  
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3.1. Топоніми-концепти як різновид поетонімів 

 

Думка об'єднати всі оніми, що використовуються у художньому тексті, в 

один клас поетонімів належить вітчизняній дослідниці Л. В. Литвин. Таким 

чином, поетоніми, будучи тісно пов'язаними з топонімами-концептами, теж 

мають певні особливості функціонування в текстах художньої літератури. 

Відповідно, йдеться вже не окремо про функції топонімів, антропонімів, 

ойконімів чи хоронімів, а загалом про поетоніми в художніх текстах.  

У термінологічній системі сучасної лінгвістичної науки поетоніми мають 

загальноприйняте трактування. Поетоніми – єдиний вид онімів, що тісно 

пов'язаний з художніми текстами різного жанрового спрямування. Н. В. Усова у 

праці «Реализация фонетических возможностей в поэтическом произведении» 

зауважує, що «художній твір – це складна система, всі рівні й елементи якої 

організовані таким чином, щоб максимально слугувати для передачі авторської 

думки» [Усова 2005,171]. У відповідності до цього О. В. Суперанська уважає, що 

«імена у художньому творі займають проміжне місце між іменами реальних і 

вигаданих предметів, оскільки: а) їхні денотати формуються на основі досвіду 

художника або письменника, але не існують у реальній дійсності; б) вони 

створюються на основі реальних і нереальних предметів з урахуванням їхньої 

приналежності до певного ономастичного поля» [Суперанская, 336]. 

Фактично поетоніми це ті самі конотативні топоніми або топоніми-концепти, 

але в контексті художньої літератури: 

Il avait cru ces moeurs impossibles en France, et n’avait admis leur existence 

qu’en Allemagne, encore n’était-ce que fabuleusement et dans les romans d’Auguste 

Lafontaine… [Balzac (в), 238]; 

Перуна прив'язали до кінського хвоста й волокли вниз до Ручея, а потім 

кинули в Дніпро…хто й волік Перуна та кинув його в Дніпро, а багато люду 

стояло та плакало і бігло уздовж Дніпра і кричало… [Загребельний, 101]; 
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Там сиділи на лаві під ліловими хмарами бузку, дивилися на "чуден Днепр при 

тихой погоде" і уминали сухі канапки. [Костенко, 127]; 

What on earth could Poirot be doing in London! [Christie (б), 142]; 

Ils traversèrent un pont, elle vit laSeine qui scintillait [Rosnay, 41].  

Для поетонімів важливим аспектом функціонування є контекст, чого не 

можна сказати про функціонування топонімів-концептів, які виявляються більш 

незалежними від контексту через свою відомість. З поняттям поетоніма тісно 

пов'язані поняття конотата й денотата. Окрім цього, на перехід топонімів з 

розряду конотативних у розряд поетонімів упливає метафоричність і 

метонімічність і стильова приналежність художніх текстів. 

Свого роду поетонімами можна уважати і таке явище сучасної лінгвістики, 

як художній концепт. Зокрема, В. А. Ніконов визначає поетонім як «один із 

засобів, що створюють художній образ; він може характеризувати соціальну 

приналежність персонажа, передавати національний та місцевий колорит, а якщо 

дія відбувається у минулому, то відтворює історичну правду (або спростовує її у 

випадку, якщо ім'я вигадане)» [Никонов 1974, 234 ].  

За твердженнями інших дослідників, таке розуміння прийнятне лише у тому 

випадку, якщо між власними назвами художнього тексту й суспільством існує 

тісний зв'язок. Довгий час у лінгвістичній термінології на позначення поетонімів 

уживався термін «літературний концепт», який трактували як такий, що називає 

усіх персонажів художнього твору [Силаева 1977, 152]. 

 

3.2. Функції та конотативні значення топонімів-концептів 

у художніх текстах 

Функціонування будь-яких онімів, зокрема топонімів-концептів, у текстах 

художньої літератури зумовлене певними особливостями художнього стилю. 

Топоніми, функціонуючи в тексті, можуть нести в собі імпліцитну інформацію 

та бути символом. Семантика і функціонування символічних власних назв 
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суттєво відрізняється від семантики та функціонування звичайних ономастичних 

слів. 

Топоніми-символи в художньому тексті виконують характеристичну, фонову 

і описово-зображальну функції. Характеристична функція полягає у 

використанні топонімів-символів в художньому тексті літературного твору як 

засобу вказівки на будь-яку ознаку або стан, характеристики для об'єктів, явищ, 

а також персонажів [Удовиченко, 106-107]. 

Проблематика функціонування географічних назв у художніх творах 

порушувалася починаючи з періоду початкового виокремлення літературної 

ономастики як окремого напрямку ономастичних досліджень. Учені-

ономастологи досліджують питання стилістично-функціонального 

навантаження у межах художніх творів, доцільності введення географічних назв 

до мовленнєвої палітри художніх текстів, умови перетворення топонімів на 

дієвий поетичний прийом у відображенні національної мовно-художньої 

картини світу, вплив онімної лексики на особливості авторського стилю тощо. 

За допомогою топонімів автор збагачує художнє мовлення, наснажує твір 

виразністю, експресивністю, доносить до реципієнтів ідею творів, висловлює 

своє бачення навколишнього світу і зображує складні життєві проблеми. 

Ю. О. Карпенко наголошував на тому, що функції географічних назв у художній 

літературі досить різноманітні і не зводяться виключно до вказівки місця дії 

[Миронова, 184; Карпенко, 17-20]. 

Топоніми, як і інші слова у мові, мають свою, відмінну від інших семантику 

і визначаються як особливий вид семантики, де екстралінгвальна інформація не 

обмежується лише енциклопедичними відомостями, а оніми відображають як 

суб'єктивні (особливості світосприйняття), так і об'єктивні (соціально зумовлені) 

фактори, що визначають ставлення автора до референта, і емоції [Єрмоленко, 

431]. 

Залежно від виконуваних функцій у художніх текстах виділяють дві групи 

топонімів. До першої входять стилістично нейтральні топоніми, що реалізують 
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у межах художніх текстів номінативну функцію. У структурі значення цієї групи 

топонімів актуалізуються обов'язкові семи: координат, одиничності, локальності 

(співвідношення з земною поверхнею), таксономічності (що розрізнює топоніми 

різного рангу). Ця група топонімів використовується для позначення реального, 

фізичного простору. За допомогою них називаються:  

а) реальні географічні об'єкти, що характеризуються в тексті. Наприклад: 

Оце твоя Україна, ось такою бачиш її. [Гончар (а), ЛК]; 

Сонячний Київ і бульвар Шевченка... [Багряний (в), ЛК]; 

Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, leplus joli fusil, le plus joli 

couteau, la plus jolie gaine de Paris. [Balzac (в),. 67]; 

Saturé des vices de Paris, il peut affecter la bonhomie de la province. [Balzac (б), 

7]; 

Ils avaient été aidés dans la réalisation de ce programme idéal et funèbre, par tout 

ce qui comptait alors à Paris dans la société et dans les arts. [Leroux (д), 33]; 

Le douzain est un antique usageencore en vigueur et saintement conservé 

dansquelques pays situés au centre de la France. [Balzac (в), 43]; 

Beaucoup de personnes ont dû rencontrer dans certaines provinces de France plus 

ou moins de chevaliers de Valois... [Balzac (а), 6]; 

'England is very beautiful,' said Poirot, his eyes straying over the prospect. 

[Christie (а), 45]; 

There was only one man in England who could make boots like that. [Woolf (а), 

129]; 

"In England," he said, "when a man, or occasionally a woman, comes over from 

the other side, from the Russian side, with important information, there's a fixed 

routine. [Fleming (а), 23]. 

б) межі простору, його кордони: 

Але нема на це ради - вірші твої, певно, лишилися в атмосферних полях 

України, московські ж поля виявилися надто щільними для їхнього солов'їного 

проникнення. [Андрухович (б), ЛК]; 
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Le troisième jour j’appris par un coup de téléphone de mon ami que son départ 

pour l’Asie Mineure étai avancé et qu’il quitterait la France avec Ivana... [Leroux (в), 

142]; 

Head of Station C, a quiet civil servant called Alec Hill, who had been flown out 

from London, stood near the door and kept his appraising eyes unwaveringly on Bond. 

[Fleming (б), 38]; 

Or we'll never see England again [Fleming (а), 4].  

в) просторові координати дій, явищ: 

Народився 1907 року 19 вересня (2 жовтня за новим стилем — Л. Ч.), в селі 

Куземин на Полтавщині (Україна), в Зіньківському повіті. [Багряний (в), ЛК]; 

En France, dans presque toutes les préfectures du second ordre, il existe un salon 

où se réunissent des personnes considérables et considérées, qui néanmoins ne sont 

pas encore la crème de la société. [Balzac (а), 79]; 

What passes for cookery in England is an abomination (they agreed). [Woolf (а), 

93].  

г) напрямки руху, переміщення в просторі: 

…підключити український імунітет до загальних вагонів найстрашнішого 

поїзда "Київ - Івано-Франківськ" часів її першого курсу… [Карпа]; 

...nous n’arriverons à Paris qu’à sept heures. [Leroux (а), 46]; 

…to be commanding battalions marching to Canada, and those good fellows 

walking across London, that territory of theirs, that little bit of carpet, Mayfair [Woolf 

(б), 92].  

д) географічні реалії: 

Voyageur, auquel on évita d’ailleurs la peine de s’engager dans un des plus joyeux 

cantons de la France... [Balzac (б), 86].  

е) просторові ознаки предмета, особи: 

Allez dans cette Turquie de la France, vous y resterez paresseux, oisif, heureux 

[Balzac (б), 38]. 
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Другу групу формують стилістично марковані топоніми, що реалізують у 

художньому контексті свої потенційні, приховані семи. Останні дають 

географічним назвам можливість стилістично актуалізуватися. Основою до 

цього положення є теорія К. М. Ірісханової про екстралінгвістичні і лінгвістичні 

параметри характеристик, якими топоніми, як мовні одиниці, наділені 

онтологічно. Ця культурно-історична і національна співвіднесеність топонімів 

відбита через їхню семантику. Топоніми цієї групи – носії не лише актуальної 

інформації; вони акумулюють соціально-історичну, інтелектуальну, оцінну, 

експресивно-емоційну, естетичну, характеризуючу, ідеологічну, символічну 

інформацію загально гуманістичного і конкретно національного характеру. Ця 

інформація складає соціально-історичний, національно чи інтернаціонально 

зумовлений компонент смислової структури топонімів. Стилістично марковані 

топоніми виконують такі функції:  

1) хронотопну (з різними видами хронотопу): 

Який інтерес являє для них відлюдькуватий професор, що ламав собі голову 

над якимись там мистецькими таємницями часів Київської Русі? 

[Загребельний, 179], враховуючи те, що дія роману відбувається в Україні часів 

Радянського союзу; 

Сонячною, квітучою називали тебе, Україно недавня, вчорашня, а тепер? 

Якою назвати тебе сьогодні? Темно-багрова, в пожежах до хмар, в тужбі 

матерів і жагучому горі синовнім – така нині ти, Україно 41 року... [Гончар (а), 

ЛК] 

Et depuis que j’étais à Paris, depuis vingt-cinq ans, je n’avais pas lu grandes 

choses à ce sujet. [de Rosnay, 48]; 

The message we have got is that British troops landed on South Georgia this 

afternoon, shortly after 4 p.m. London time... [Mantel, 6]. 

2) символічну: 

І галерея Третьякова, і музей Ханенка в Києві, і фрески святої Софії та 

Печерської лаври… [Багряний (в), ЛК]; 
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...les plus exacts sur les grandes fortunes de Paris et des départements. [Balzac (в), 

251]; 

Milk delivered at your door in London positively brown with dirt. [Woolf (а), 48]; 

3) соціально-історичну;  

4) образно-тропеїчну;  

5) характеризуючу.  

Остання за змістом поділяється на:  

а) кваліфікативну, коли топонім відображає будь-яку властивість або якість 

описуваного предмета чи особи;  

б) соціально орієнтовану, коли топоніми передають соціально закріплену 

оцінку предмета чи особи, використовувану з метою характеристики: 

Нам казали: доля Німеччини вирішиться на Україні, вирішиться битвою на 

Дніпрі, казали, що за Дніпро ми не випустимо ваших армій. [Гончар (а), ЛК]; 

... à Paris, les grosses maisons le caressaient.[de Balzac (б), 13]; 

It did not strike you as peculiar that a famous London doctor should bury himself 

in a little village like this, and should be in the habit of walking about at all hours of 

the night, fully dressed? [Christie (б), 144].  

в) емоційно орієнтовану, коли топоніми вказують на емоційний стан того, хто 

говорить: 

Символ нової України, витвір нової, соціалістичної цивілізації [Гончар (а), 

ЛК]; 

Їхня молодість, його молодість по Києву, по столиці його землі, по бульвару 

Шевченка… [Багряний (в), ЛК]; 

А Paris, on est toujours au bal masqué et ce n’est point au foyer de la danse que 

des personnages aussі «avertis» que MM. Debienne et Poligny eussent commis la faute 

de montrer leur chagrin qui était réel. [Leroux (д), 44]; 

Aoh ! je voyagerai bien pour la France, pour traverser le boulevard... [Leroux (б), 

24]; 
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"I love walking in London," said Mrs. Dalloway. "Really it'sbetter than walking in 

the country" [Woolf (б), 5]; 

I was running away from England, from my childhood, from the winter, from a 

sequence of untidy, unattractive love-affairs, from the few sticks of furniture and jumble 

of overworn clothes that my London life had collected around me… [Fleming (а), 1].  

7) фонову, що залежить від способу емоційного вираження і поділяється на 

експліцитно-фонову та імпліцитно-фонову. Першу створюють національно-

стилізовані топоніми, а друга виникає на основі ємного екстралінгвістичного 

змісту, імплікованого алюзивним різновидом стилістично маркованих топонімів, 

наприклад, соціально-апробовані топоніми;  

8) описувально-зображальну, виконувану топонімами, здатними зробити 

повне описання зорово відчутним, рельєфним [Ирисханова, 22]. 

Здебільшого такі значення набуваються топонімами-концептами виключно у 

контекстах певних літературних творів. 

Аби визначити основні особливості функціонування топонімів-концептів 

Україна, la France та England у художніх творах, важливо усвідомити, що мова 

художньої літератури відрізняється від мови текстів наукового, офіційно-

ділового та публіцистичного стилів. Це твердження суперечить думці деяких 

російських (І. Р. Гальперіна, Р. О. Будагова) та вітчизняних (М. Б. Храпченко) 

мовознавців. Такі особливості й відмінності полягають насамперед у тому, що, 

по-перше, художня мова сама по собі вже є функціональним стилем, а по-друге, 

мова художньої літератури завжди має художнє забарвлення [Єсипенко, 19]. Ця 

особливість художнього тексту й художньої мови поширюється на аналізовані 

топоніми-концепти, що розкривають свій зміст у текстах художньої літератури. 

Окрім цього, для таких текстів і трактування в них топонімів-концептів 

важливим є розуміння самого поняття «стиль», оскільки при аналізі місця 

концептів у творі саме стиль є одним з ключових показників особливостей 

функціонування поряд з імпліцитним змістом автора і читача. Для російського 
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науковця А. Ф. Лосєва стиль є «основою художнього твору», також синонімом 

віртуозності [Лосев, 88].  

Розуміння поняття стилю є важливим для трактування як власне топонімів-

концептів, так і для аналізу їхнього функціонування у текстах художньої 

літератури. Це пояснюється тим, що кожний функціональний стиль має свої 

лексичні, граматичні та інші особливості, і знання цих особливостей відкриває 

шляхи та можливості для кращого розуміння змісту конотативних топонімів. Це 

сприяє тому, що маючи свої особливості, кожен стиль автоматично «закладає» 

свій імпліцитний зміст у лексику, на який згодом нашаровуються імліцитні 

змісти автора й читача. Виходячи з цього, говорити про розділення авторського 

та «стильового» змісту складно й не зовсім доцільно, оскільки багато в чому вони 

схожі й підпорядковуються одне одному [Єсипенко 2007]. 

Одними з найскладніших для інтерпретації та визначення в них 

функціональних особливостей топонімів-концептів Україна, la France та 

England є, за словами А. В. Гижі, три стилі текстів, а саме літературні або 

художні, релігійні й філософські тексти [Гижа, 286]. У художній літературі 

тексти поділяють за жанровою чи стильовою належністю й за «складністю», у 

зв'язку з чим особливо важливо виділити так звані «складні тексти». Їхня 

особливість полягає у наявності імпліцитного змісту не лише у самому тексті, а 

й у використаних топонімах-концептах.  

Як зазначалося вище, мову художнього тексту характеризують як 

функціональний стиль. При цьому наявність топонімів-концептів у художніх 

текстах можна пов'язати з індивідуальним баченням місця топонімів-концептів 

у художньому тексті, що відображається у дальній периферії польової структури 

топонімів-концептів. 

Окрему специфіку щодо лексичного наповнення має як художній стиль 

загалом, так і мова художнього тексту й художній текст зокрема [Должикова, 

Терновська, 8]. Відповідно до цього будь-які топоніми, зокрема конотативні 

топоніми, функціонують у художніх текстах по-своєму й отримують 
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індивідуальне значеннєве наповнення. На особливості функціонування 

топонімів-концептів Україна, la France та England впливає описаний у тексті 

історичний період. Наприклад, для літератури повоєнної України та la France 

провідною темою є «пам'ять про недавнє минуле» і «зображення трагічних днів 

недавньої окупації» [Яхонтова, Черневич, Штейн, 427]. Проте в історичному 

романі П. А. Загребельного «Диво», окрім згадок про трагічні періоди окупації, 

має місце й згадка про героїчне минуле України періоду Київської Русі. На 

відміну від творів українського романіста й французької письменниці 

Т. де Росней, у досліджуваних творах англійських письменників А. Крісті, 

В. Вульф, Я. Флемінга й Дж. Оруелла історичне минуле England не 

висвітлюється. У творах О. де Бальзака й повісті Л. В. Костенко «Записки 

українського самашедшого» про минуле країни узагалі не згадується, а беруться 

до уваги лише сучасні авторам події. 

Для визначення основних напрямків, у яких зосереджено функціонування 

топонімів-концептів Україна, la France та England в художніх текстах передусім 

слід виділити основні функції аналізованих топонімів-концептів. У зв'язку з цим 

у другій половині ХХ ст. сформувався новий напрям дослідження власних імен, 

зокрема топонімів, на матеріалі художнього тексту. Цей напрям виник на стику 

ономастики й таких філологічних наук, як етнолінгвістика, поетика, лінгвістика 

тексту, лінгвістична семантика, семіотика та інші [Литвин автореф., 6]. У 

нашому випадку доцільніше звертати увагу саме на поетику й семантику, 

оскільки говорячи про текст і поетонім з позиції мовознавчої науки, ми 

визначаємо їх як знаки. 

Одним з найскладніших завдань у визначенні особливостей функціонування 

топонімів-концептів у текстах художньої літератури є створення системи 

функцій. Складність цього завдання полягає у тому, що різні дослідники 

створюють свої схеми і, відповідно, системи. Проте, незважаючи на це, деякі 

функції у різних дослідників збігаються. Це такі функції, як номінативна, 
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фонова, характеризуюча. Інші функції можуть бути або взагалі відсутні, або 

замінені іншими. 

Як зазначалося вище, Л. В. Литвин пропонує об'єднати всі оніми художнього 

тексту в один великий клас поетонімів. Окрім цього, дослідниця пропонує 

об'єднувати функції онімів в однини ці вищого порядку – гіперфункції, 

виділяючи такі гіперфункції поетонімів художнього тексту як, інформаційно-

стилістична, що об'єднує номінативну, ідентифікуючу, описову, локалізуючу, 

фонову й соціальну функції, та емоційно-стилістична, до якої входять 

характеризуюча, експресивна, алюзивна, символічна, емоційно-оцінна [Литвин, 

12].  

Аналіз особливостей функціонування конотативних топонімів у текстах 

художньої літератури пов'язують не лише з описом функцій топонімів-

концептів, а й з особливостями динаміки їх розгортання та особливостей 

вербалізації топонімів у художніх текстах [Кагановська, 33]. Що ж до 

функціонування поетонімів у художньому тексті, то тут доводиться говорити про 

відмінні підходи у розмежуванні наведених вище гіперфункцій.  

Однією з основних функцій топонімів-концептів у текстах художньої 

літератури є фонова. З цією функцією пов'язують також і імена-фони художнього 

тексту. До імен-фонів, на думку вітчизняної дослідниці Л. В. Кучерявої, слід 

відносити такі назви, що слугують тлом розгортання оповіді. Найчастіше, за 

словами дослідниці, таку функцію виконують саме топоніми [Кучерява, 135] – 

наведемо кілька прикладів: 

В лікарні у Львові померла ще одна людина [Костенко, 226];  

Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіша. І назви наші 

люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм: Київ, Чернігівка, 

Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка тощо. [Багряний (б), 48] 

...в «Дніпрі» кожен поверх мав свою барву [Загребельний, 271];  

Ils traversèrent un pont, elle vit la Seine qui scintillait. La pluie s'abattit sur Paris, 

si dense que le bus dut s'arrêter [Rosnay, 41]; 
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In fact I had come all the way from London to The Dreamy Pines Motor Court, 

which is ten miles west of Lake George, the famous American tourist resort in the 

Adirondacks — that vast expanse of mountains, lakes, and pine forests which forms 

most of the northern territory of New York State [Fleming (а), 1]; 

назвами артефактів, хрононімами. Провідними функціями для таких імен, у 

даному випадку топонімів-концептів, стають локалізуюча та фонова [Литвин, 

14]. При цьому локалізуючу функцію можна визначити як складову частину 

фонової. Якщо у текстах української та французької літератури фонова функція 

виконується топонімами-концептами Україна й la France, то в англійській 

художній літературі топонім England таку функцію не виконує, вона 

виконується топонімами, що географічно або є частиною країни, або 

перебувають поза її межами: And I felt that I, or at any rate my skin, had changed 

just as much—from the grimy sallowness that had been the badge of my London life to 

the snap and color and sparkle of living out of doors and going to bed early and all 

those other dear dull things that had been part of my life in Quebec before it was 

decided that I must go to England and learn to be a "lady" [Fleming (а), 1]. Поруч з 

фоновою функцією, такі топоніми впливають на формування образу країни у 

свідомості як носіїв мови, так і представників інших картин світу. 

Л. В. Литвин говорить лише про основні функції топонімів-концептів у 

художніх текстах. В. М. Калінкін теж стверджує, що у художньому тексті власне 

ім'я, а саме топонім-концепт, є багатофункціональним. Крім основних мовних 

функцій, до яких належать номінативна, ідентифікуюча, диференційна, на 

топоніми-концепти у текстах художньої літератури накладаються й інші, що 

виконують експресивні цілі, хоча основних функцій він виділяє три [Калинкин, 

499]. Така класифікація дуже схожа з класифікацією Л. В. Литвин і, частково, з 

поділом Л. В. Кучерявої. 

Таким чином всі відомі нам дослідники виділяють приблизно однакові 

функції топонімів-концептів у художніх текстах. На основі нашого матеріалу, 

результатів дослідження Л. В. Литвин та В. М. Калінкіна варто закцентувати 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Калинкин%2C%20Валерий%20Михайлович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Калинкин%2C%20Валерий%20Михайлович
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увагу на багатофункціональності топонімів-концептів Україна, la France та 

England у художніх текстах. Відштовхуючись від цього, маємо підстави 

звернути увагу на такі функції топонімів-концептів як номінативна, описова, 

символічна, соціальна, що є основними, але не єдиними у текстах художньої 

літератури. 

Окрім цього, можна говорити й про те, що деякі з наведених вітчизняними 

дослідниками функцій поетонімів чи конотативних топонімів збігаються з 

виділеними в інших класах слів. Йдеться саме про імена-актанти, імена-фони й 

імена-характеризатори. Такий поділ слів реалізує Л. В. Кучерява у низці праць, а 

саме: «Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі 

ХІХ – ХХ століть», «Імена-фони та їх функції у творах французьких авторів», 

«Шляхи вираження функцій поетонімів».  

 Першою функцією є номінативна, яка покликана називати місце події, ім'я 

персонажа і т. ін. Цю функцію виконують досліджувані топоніми-концепти усіх 

трьох країн: 

...завершив урочисту відправу на честь приєднання України до Росії. 

[Загребельний, 327];  

...лежать покладені за велінням Ярослава перші книги Київської Русі. 

[Загребельний, 328];  

У лісосмузі під Києвом якийсь дядько побачив вогнище, підійшов ближче, а 

там догорає людське тіло, вже тільки підошви потріскують. [Костенко, 105];  

Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n’est pas un doute, je n’ai pas 

centfrancs а moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. [de Balzac (в), 

209];  

Ils avaient été aidés dans la réalisation de ce programme idéal et funèbre, par 

tout ce qui comptait alors à Paris dans la société et dans les arts. [Leroux (д), 33];  

And if I may say so, sir, I submit that we should take steps to clear up Crab Key 

without waiting for approval from London [Fleming (в), 61]. Загалом ця функція є 

найбільшою за кількістю виражень топонімами-концептами.  
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Друга за значенням є ідентифікуюча функція топонімів-концептів, яка в 

текстах художньої літератури здебільшого використовується як визначення 

місця дії у творі й збігатися з номінативною: 

Déjà, l'ombre de la Shoah enve-loppait les innocents par qués au vélodrome 

d'Hiver... [Rosnay, 266]; 

A lady in England lost her life by taking a similar mixture: the precipitated 

strychnine collected at the bottom, and in taking the last dose she swallowed nearly all 

of it [Christie (б), 186]!; 

September found us all in London [Christie (б), 162].  

В українській художній літературі таку функцію може виконувати урбанонім 

Майдан Незалежності, власне хоронім-концепт Україна та ойконім Київ: 

А гарні й порядні люди по всій Україні, у яких мораль нікуди не падала, – 

слухають, сприймають і вже навіть звикли, що так і є, мораль впала, усі 

винуваті. [Костенко, 30];  

У Києві дощ, шість градусів вище нуля. [Костенко, 73];  

Це звучало смішно сьогодні, коли фашистам здано багатомільйонний Київ і 

всю Україну… [Загребельний, 187]. 

Такі функції, як диференційна, описова й соціальна, то вони покликані 

розрізняти у текстах художньої літератури місце й час дії. Такі функції чітко 

виражаються лише в текстах української та французької літератур і далеко не в 

усіх. Ці особливості функціонування топонімів-концептів можуть бути 

пов'язаними з таким маркером, як буття: 

Рік 1004. Весна. Київ [Загребельний, 88];  

Paris, juillet 1942 [Rosnay, 11],  

Назване топонімом-концептом буття може бути прив'язаними до певних 

подій у житті головних героїв твору, але при цьому сам топонім-концепт може 

бути охарактеризований опосередковано: Отава, тоді ще доцент, показував їм 

Софію [Загребельний, 263]. 
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В аналізованих нами творах британських письменників такі маркери 

відсутні. Це дає читачеві можливість  осучаснювати всі події твору, а авторові – 

бути сучасником для кожного покоління читачів. 

Однією з особливостей функціонування власне конотативного хороніма в 

текстах художньої літератури є сукупність певних конотативних значень 

хороніма Україна. Йдеться про такі значення які засвідчують 

багатофункціональність однієї назви: 

«країна», «держава», складова частина звання чи посади: Директор у 

прямому ефірі сказав: «Гаспадін прєзідєнт Украіни! Рєактор к аканчатєльному 

астанову гатов». [Костенко, 31]; 

назва культурно-мистецького закладу: Але чомусь закривали не на самій 

станції, а в палаці культури «Україна», в постановці відомого артиста, 

диригував теж народний артист. [Костенко, 31]; 

узагальнююча назва народу або нації: І я раптом подумав, що якщо українці 

ще здатні на День гніву, то Україна буде. [Костенко,75]. 

Якщо говорити про хоронім-концепт la France, тут можна виділити також 

кілька смислів, на відміну від гідроніма Seine. Для прикладу, аналізований 

хоронім може уживатися як власна назва країни, чим вказує безпосередньо на 

свою номінативну функцію в тексті: Presque tous ces enfants étaient français, nés 

en France [Rosnay, 49], так і заміняти назву жителів: J'ai apris que le reste de la 

France surnommait les Parisiens «Parigot têtes de veaux»et ne les partait pas dans 

son cœur [Rosnay, 57].  

Що ж до творів О. де Бальзака та Г. Леру, то в них гідронім Seine узагалі не 

згадується, натомість активно згадуються різні аспекти уживання хороніма la 

France і ойконіма Paris. Це саме стосується уживання гідроніма Thames у творах 

британських письменників. 

Щодо самого ойконіма London, то у творах як А. Крісті, так і Я. Флемінга, 

він функціонує здебільшого у номінативному аспекті: 
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I thought I would take it up to London with me when I went - and - and have it 

valued. [Christie (а), 72]; 

The hunting prints, copper and brass hunting horns, musket sand powder horns, 

on the walls could have come from the Parker Galleries in London [Fleming (б), 20]. 

На противагу творам А. Крісті, де функціональна  наповненість ойконіма 

London наближена до ойконіма Paris, у творах Я. Флемінга дещо більше 

іпостасей концепту London, що певною мірою наближає його до топонімів-

концептів Україна, Київ, Дніпро. 

Важливим є те, що емотивну функцію топоніми-концепти відображають не 

самі по собі, а в контексті. Це простежується також у творах українського та 

французького романістів:  

Тішимося, що Україна ще не вмерла. [Костенко, 129];  

Коли ж казати правду, то не вони вступали в Київ, а Київ наступав на них. 

[Загребельний, 92];  

Oui, j’aimais Paris, je l’avais toujours aimé, mais alors que je traversais le pont 

Alexandre III au coucher du soleil, face au dôme des Invalides qui étin ce lait comme 

un joyau démesuré, les Etat Unis me manquèrent si puissament que la douleur me brûla 

les entrailles [Rosnay, 254].  

За «наявність» номінативної функції у творі відповідають власне самі 

топоніми-концепти, а от щодо характеризувальної функції, то на їх прояв 

впливає контекст уживання топонімів-концептів. 

До функціональних особливостей топонімів-концептів Україна, la France та 

Endland можна віднести частоту уживання певних допоміжних топонімів. Для 

конотативних хоронімів Україна й la France такими часто уживаними 

топонімами є конотативні ойконіми Київ і Paris, а також інші назви міст України 

й la France відповідно: 

В лікарні у Львові померла ще одна людина [Костенко, 226].;  
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У Києві раптом об'явився орден тамплієрів, ліквідований у Франції ще років 

шістсот тому, а він візьми й об'явись тут, у нас, на території православного 

монастиря, та ще й зареєстрований Мін'юстом. [Костенко, 35];  

Elle se mettait assez bien, faisait venir ses modes de Paris, donnait le ton à la ville 

de Saumur... [de Balzac (в), 54] 

Якщо для зазначених вище хоронімів-концептів можемо виділити спільні 

риси їхнього функціонування у текстах відповідних літератур, то для топоніма-

концепту England характерним є часте вживання поряд з назвою країни назви її 

столиці – London. Така двоякість пояснюється різними акцентами у різних 

текстах англійського письменника Дж. Оруелла. Для прикладу, у романі «1984» 

письменник частіше уживає ойконім London. 

У романі французької письменниці Т. дe Росней «Її звали Сара» акцент 

робиться як на столиці Paris: Ma fille est françcaise, elle est née à Paris, pourquoi 

la voulez-vous, elle aussi? [Rosnay, 19],  

так і на всій країні: Nous étions justes deux concitoyens américains menant la 

bellevie en France [Rosnay, 82].  

Хоча назва la France у творі майже не уживається, проте активно 

використовуються назви регіонів країни та їхніх столиць, які в сукупності 

формують мовний образ la France: 

Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse 

tous en rond. [Rosnay, 74];  

Elle m'emmenait à Orléans chez son grand-père [Rosnay, 267]. 

На противагу хоронімові-концепту la France, для якого в романах 

французьких письменників уживаються три назви: 

En juillet 1995, Jacques Chirac fut le premier président de la République 

Française à attirer l’attention sur le rôle joué par le gouvernement française pendant 

l’Occupation. [Rosnay, 70]; 

Ma belle-mère, Colette, m’expliqua avec une sourire confit qu’en Francе une telle 

attitude était, comment dire...moderne. [Rosnay, 143]; 
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Sous le Consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement, 

vendange à mieux encore; sous l’Empire, il fut monsieur Grandet [de Balzac (в),14],  

а у творчості британських письменників А. Крісті, В. Вульф і Я. Флемінга 

спостерігається вживання хороніма England як офіційної назви країни: 

Sir Ernest Heavywether, who was famous all over England for the unscrupulous 

manner in which he bullied witnesses, only asked two questions. [Christie (б), 163]; 

"Not for the Queen of England," said Mrs Ramsay emphatically. [Woolf (а), 67]. 

Окрім розглянутих функціональних особливостей топонімів-концептів 

Україна, la France та England, ці поетоніми мають й певні особливості 

смислового навантаження, які проявляються у художньому тексті. Відповідно до 

стилістики того чи іншого письменника, конотативне навантаження топонімів 

може бути різним. Наприклад, у романіста П. А. Загребельного й багатьох інших 

українських письменників конотативний хоронім Україна вживається лише у 

сенсі «територія», «держава»: 

…намагалися прокинути крізь дроти бодай варену картоплину або окраєць 

хліба, такого тепер несподівано рідкісного в Києві і на Україні. [Загребельний, 

86];  

Так само ніхто не питав усіх, хто жив у Києві, на Україні… [Загребельний, 

310]; 

А попереду полку йде, рубаючи крок, людина мужньої і гордої постави; то 

йде з чорними вусами при своїй революційній зброї твій батько, герой 

революційних боїв на півдні України - старий Колосовський. [Гончар (а), ЛК]; 

Але Карл-Йозеф Цумбруннен не перестав їздити в Україну навіть після цього 

розриву. [Андрухович (а), ЛК]; 

А справу програно політичне на сході, і то саме на Україні, це починають усі 

усвідомлювати. [Багряний (г), ЛК]; 

Таке саме значення отримує й конотативний хоронім la France у романі 

Т. де Росней «Її звали Сара», у творах О. де Бальзака та Г. Леру: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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En France, une femme mariée se devait de porter le nom de son marі. 

[Rosnay,143]; 

Invitant les gens à ses souvenir de la responsabilité de la France dans les 

événements du Véld’Hiv. [Rosnay, 396]; 

...mais à mesure que j’avance vers le centre de la France, les têtes deviennent si 

regulièrement plus dûres, et conséquemment les millions infiniment plus rares [de 

Balzac (в), 31].  

Cependant, quand il était revenu en France... [Leroux (а), 112]. 

Стосовно попередньої доби в П. А. Загребельного вживається історична 

назва країни: 

…так, ніби зібрало воно в себе весь камінь Руської землі…[Загребельний, 93]; 

…спокійно й ненароком відтворював він у своїй уяві золотий вік Київської 

Русі. [Загребельний, 182]. 

Такий контекст уживання назви Україна характерний виключно для 

П. А. Загребельного. Хоча й у творах Ю. І. Андруховича теж можна знайти 

історичну назву нашої країни, проте поєднується з сучасною: - Ваша Королівська 

Милосте, – звертаюся до нього сповнений шацунку, – Володарю й Управнику 

Руси-України, Великий Князю Київський і Чернігівський, Королю Галицький та 

Володимирський… [Андрухович (б), ЛК]. 

У повісті Л. В. Костенко смислове навантаження цього 

багатофункціонального топоніма є набагато ширшим. У поетонімосферу повісті 

письменниці входить, як уже згадувалося, розуміння України як:  

«держави»: 

Що Захер-Мазох родом з України, і Малевич, і Конрад – теж факт 

[Костенко, 201- 202].; 

А сьогодні – що вона розкрила змову Ізраїлю з Москвою проти України 

шляхом схрещення космічних парабол, треба негайно вживати заходів, але вона 

вийти не може, вони беруть двері штурмом [Костенко, 205].;  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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Попередній почав відроджувати славу України як житниці Європи, цей 

продовжив і примножив цю славу, хоча після грибка в Бразилії французи у нашій 

пшениці виявили ще й дуст [Костенко, 252].;  

І знову пускають Україну під укіс, і тебе разом з нею [Костенко, 270].;  

Приїхав Сорос, каже, що Україна у світі має дуже погану репутацію, а до 

чого тут Україна, нам же її підмінили, а куди ж ми дивилися, так нам і треба  

[Костенко, 9]!;  

Приміром, таке: «Сьогоднішня ситуація в Україні – це відображення 

загального падіння моралі» [Костенко, 29].; 

Вперше в Україні така політична ідилія: об'єдналися ліві й праві, сірі, білі і 

волохаті, всі вимагають правди, всі несуть транспаранти [Костенко, 33]. 

«нації», «народу»:  

Так його звали друзі, а тепер уже й вся Україна [Костенко, 34].;  

Один всія України, і другий всія України [Костенко, 120]; 

А до чого тут ми? До чого тут Україна [Костенко, 197]?;  

Однак опозиція призначає громадянську акцію: «Повстань, Україно» 

[Костенко, 271]!; 

Президент ставить Україну перед фактом [Костенко, 276], 

«території»: Скрізь по всій Україні – на стовпах, на стінах, на 

транспарантах – чорний силует голови Гонгадзе [Костенко, 14]., 

«частина назви культурного закладу»: Але чомусь закривали не на самій 

станції, а в палаці культури «Україна», в постановці відомого артиста, 

диригував теж народний артист [Костенко, 31].;  

Форум представницький, приїхали українці зі всього світу, зібрався «в єдине 

ціле інтелект нації», як сказано в репортажі з палацу «Україна» [Костенко, 

167]., 

«національної свідомості»: Думаю, що в Україні фемінізм не на часі 

[Костенко, 142]., 
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Його філософська думка вилинула з Москви, потім поплила не просто на 

Україну, а обминула її, простуючи через Прагу, через Варшаву, потім через 

Білград; і потім тільки досягла до України [Нечуй-Левицький Хмари, 142]. 

«живої істоти»: Що ж ти дозволила, Україно, ломами підважити той граніт 

[Костенко, 171]., 

«частина назви нагород»: А за особливі заслуги – звання Героїв України 

[Костенко, 169].,  

«культурної одиниці»: Той рік був Роком України в Росії, цей – Рік Росії в 

Україні [Костенко, 288]., 

«армії»: Аргументи донів і шевальє такі: Україна неодмінно має бути 

присутня у миротворчих операціях [Костенко, 275]., 

«символу»: Проте чемпіон світу, інтелектуал від боксу Віталій Кличко, 

таки дав українську якість, в дуеті з відомим співаком прегарно проспівавши 

Гімн України [Костенко, 316]., 

«влади»: Україна обурилась: це провокація! – і виставила своїх 

прикордонників [Костенко, 328]., 

«комплексу, який формують поняття країни, нації, культури, мови»: Жити в 

Україні і не любити Україну [Костенко, 353]., 

«дитини»: До чого ж гарну пісню передають по радіо! "Я співаю при долині 

колискову Україні" [Костенко, 254]., 

«матері»: Там був конкурс дитячих малюнків на асфальті під девізом: 

«Подаруй мені дитинство, Україно!» [Костенко, 149]; 

Це ж були діти твої, Україно [Костенко, 171], 

«об'єкта духовних переживань»: Моя базова травма – Україна [Костенко, 

123].  

Таку особливість можна пояснити особливостями періоду написання та 

тематики текстів. Якщо роман П. А. Загребельного відображає еволюцію як 

нації, так і держави протягом кількох століть, то повість Л. В. Костенко охоплює 

виключно період відродження української держави, а саме період Помаранчевої 
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революції, під час якого всі аспекти життя почали сприйматися гостро і під 

різним кутом зору. Отже, на конотативний зміст топонімів у художніх текстах 

впливають й історичні події, що переживала та чи інша країна. Окрім того, що у 

контексті повісті Л. В. Костенко використовуються одиничні маркери змісту, 

деякі контексти продукують подвійне чи потрійне розуміння конотативного 

хороніма Україна у певних контекстах. Наприклад, у контекстах: А Україну 

таки докотили до прірви [Костенко, 327] і Мені вже не стане життя, щоб 

пережити ще один експеримент над Україною, – сказав батько [Костенко, 265] 

можна виділити смисл як «країна», так і «нація». А контексти: Вєрка Сердючка 

співає: "Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так!" [Костенко, 343] та До такої 

знаменної дати випущено сувенірну медаль з діамантами із серії «Президенти 

України» [Костенко, 348] продукують такі значення, як «держава», «країна», 

«жива істота» та «держава», «складова частина нагороди» відповідно. Також 

можна виділити категорію контекстів, які продукують особливий імпліцитний 

зміст не лише конотативного хороніма-концепту Україна, а й усього контексту 

його уживання. До таких контекстів належать: 

Переламати Україну через коліно. [Костенко, 78]; 

І знову баритони співали, що Україну не поставлять на коліна [Костенко, 

382]., які означають «знищити націю, її дух» та «незламність нації, духу свободи 

народу, його нескореність» відповідно. 

Дещо схожі контексти уживання хороніма-концепту Україна спостерігаємо і 

у текстах інших українських письменників. Наприклад: 

«держави»: 

Тут зоряно й тихо, а там, звідки прибули, – в димах Україна, в крові. [Гончар 

(а), ЛК]; 

Досі ще була рідна Максимові земля, батьківщина – Україна, за яку він спалив 

свою молодість. [Багряний (а), ЛК]; 
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Роблю відразу припущення, що то і є пан Перфецький, репрезентант 

України, якого прибуття всі тут з нетерпінням виглядаємо. [Андрухович (в), 

ЛК]; 

…мої синхронні рефлексії над тими культурними процесами, в Україні й поза 

Україною, котрих я була безпосередньою учасницею… [Забужко, ЛК]; 

«народу»: Бо війна йде, Україна визволяється, а степи розгасли, ніяким 

тягачам не пробитись... [Гончар (в), ЛК];  

Основний контингент його пасажирів – Україна, ота зірвана з місця і 

кидана по всіх світах – поза геттю. [Багряний (б), 49]; 

 «території»: Назустріч, до кордону, вільно бігли з України без числа - 

ешелони, навантажені збіжжям, городиною, м'ясом і всім, всім, що дає на землі 

невсипуща праця людей. [Барка, ЛК], 

«судно»: Цей штурман з крейсера «Червона Україна» — це був теж символ, 

уособлення яскраве й кричуще, хоч і понуре та мовчазне з поведінки. [Багряний 

(в), ЛК],  

«видання»: І тому якось не віриться в деякі факти, якими журнал «Україна» 

приголомшив своїх читачів: йдеться про нібито участь Івана Багряного в 

«робітничій опозиції» (за твердженням Олега Гаврильченка й Анатолія 

Ткаченка). [Багряний (в), ЛК]; 

Щось подібне вона вичитала тиждень тому в журналі "ELLE Україна". 

[Андрухович (а), ЛК]; 

Для молодих підпільників тепер важило не менше, а може, й більше, ніж його 

орден, те, що Сапіга звідкись дістав газету “За Радянську Україну”, яка 

випускалась спеціально для населення окупованої території, і давав цю газету 

читати деяким людям, в тому числі й Лялиним подругам. [Гончар (б), ЛК]; 

Україну трусила цензура. [Андрухович (г), ЛК], 

«підприємство»: Наче встала з небуття старорежимна п’яна парубота, 

пройшла вночі вулицями приморської артілі «Червона Україна» і, жорстоко 

розважаючись, наслідила, наквацювала... [Гончар (б), ЛК], 



165 

 

«живої істоти», «організації»: Ще б'ється енергетичне серце України 

Дніпрогес. [Гончар]; 

Протитанкові рови копала, земляними валами оперізувалася в ці дні Україна. 

[Гончар (а), ЛК]; 

«Дитячий світ» чекає, Кирило чекає, Україна чекає, втомившись без своєї 

газети в Москві, а ти тут розталяпуєш дурним язиком про святу необхідність 

кожному йти своїм окремим шляхом. [Андрухович (б), ЛК], 

«частина назви звань»: Снилося мені з п'ятниці на суботу, нібито я вечеряю 

з королем України Олельком Другим (Довгоруким-РІориковичем) [Андрухович 

(б), ЛК], 

«війна»: Ще ворог сам створює плацдарми, нестримно рветься через Дніпро 

на Лівобережну Україну, щоб із захоплених плацдармів розвивати наступ далі 

на схід, долати нові простори серед пожеж, серед спеки та куряви цього 

чорного літа... [Гончар (а), ЛК]; 

Для нас у Західній Україні це було щось на кшталт війни за незалежність 

[Андрухович (г), ЛК].; 

«катастрофа»: Бо це зараз я тримаю себе в руках і майже не хляю, а років 

так із три тому мій фас і профіль знали в усіх витверезниках України. 

[Андрухович (б), ЛК]; 

Не забуваймо, що Україна, на додачу, ще й пост-ядерно-катастрофічна 

країна, і навряд чи можна уявити собі щось більш "постмодерністичного", ніж 

закутушкана хустиною старенька бабця за копанням радіоактивної картоплі в 

безлюдному селі Чорнобильської зони. [Забужко, ЛК], 

«культура»: І хоч цей “експрес” ходив по маршруту “Владивосток –Москва”, 

але то була своїм мовним і пісенним фольклором та всім іншим –  Україна. 

[Багряний (б), 115]; 

Він різко озирнувся і в мить, коли ти застрибнув у розповзлі двері, вочевидь, 

допер, що ти справді ніякий не Владік, а, можливо, поет з України. [Андрухович 

(б), ЛК]. 



166 

 

На основі проведеного зіставлення робимо висновок, що на відміну від 

топоніма-концепту Україна, конотативна наповненість хороніма-концепту la 

France значно слабша. Проводячи порівняльний аналіз контекстів уживання 

хоронімів-концептів la France та England, можна відмітити, що для назв цих 

двох країн основним значенням є розуміння авторами цих хоронімів як назв 

країн, тобто, іншими словами, тут говоримо виключно про їхню номінативну 

функцію. Наприклад: 

La police française pensait probablement que les énfants des Juifs, même s’ils 

étaient nés en France, ne reste pas moins des Juifs. [Rosnay, 79]; 

Il vient ici de temps en temps et Zoë passe les vacances en France. [Rosnay, 401]; 

Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bien tôt quitter la France, 

pensa-t-elle. [de Balzac (в), 207]; 

Intrépide marin, il s’embarque, muni de quelques phrases, pour aller pécher cinq 

а six cent mille francs en des mers glacées, au pays des Iroquois, en France! [de Balzac 

(б), 12]; 

There was no harm in him, he added, and was just about to say that anyhow he was 

the only young man in England who admired his — when he choked it Back. [Woolf 

(а), 55]; 

"In England,"  he  said,  "when  a  man,  or  occasionally  a  woman,  comes  over  

from  the  other  side,  from  the  Russian  side,  with important information, there's a 

fixed routine [Fleming (а), 23].  

Окрім спільної для обох хоронімів, у кожного з них існують свої 

індивідуальні конотації. До таких конотацій належать: 

«влада»: Even the Prime Minister had had to give permission for him to operate, 

for just this one assignment, inside England. [Fleming (д), 33], 

«мешканці»: J’ai appris que le reste de la France surnommait les Parisiens 

«Parigots êtes de veau» et ne les portait pas dans son cœur. [Rosnay, 57], 

«мала Батьківщина»: In this tight little world of England, I was a Canadian, and 

therefore a foreigner, an outsider—fair game. [Fleming (а), 9], 
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«живий організм»: It's only England that's the loser. [Fleming (г), 4], 

«збірна країни»: Used to play chess for England. [Fleming (г), 13], 

«підкорена вершина», «мета»: England at my feet. [Fleming (г), 54], 

«дім»: I came back to England [Fleming (г), 54]. 

Окрім наведених рядів, конотативні значення хоронімів Україна й England 

включають у себе також поняття: 

«народ»:  

Прощальне моління в очах, зойки, стогін, канонада й тужба материнська – 

оце зараз твій голос, Україно. [Гончар (а), ЛК]; 

It was probably the cruelty of Drax's blow across her face that settled it, but 

suddenly she knew that somehow it would be a real warhead, an atomic warhead, and 

that Drax was an enemy of England and that tomorrow at noon he was going to destroy 

London. [Fleming (г), 46], 

«держава»:  

Під кінець дев'яностих Україна потрапила відразу до кількох чорних списків, 

проваджених надміру безсторонніми спостерігачами з усіляких міжнародних 

структур. [Андрухович (а), ЛК]; 

But I guess you have much the same problem in England. [Fleming (е), 10], 

«територія»:  

Він отак пройшов через міста й села України, незнаної й теж легендарної 

для нього землі, але вже до Італії, до свого прекрасного Палермо, мабуть, не 

дійде. [Багряний (а), ЛК]; 

The left-hand map showed the eastern quarter of England from Portsmouth to Hull 

and the adjoining waters from Latitude 50 to 55 [Fleming (г), 29]; 

Et puis rester en France, continuer de perdre un kilo par service et de le reprendre 

en bières juste après [Gavalda, 133].. 

Водночас у порівнянні з конотативним навантаженням хороніма-концепту 

Україна, у хороніма-концепту England воно простежується через ойконім-

концепт London. Наприклад:  



168 

 

Mats, camp beds, crazy ghosts of chairs and tables whose London life of service 

was done—they did well enough here; and a photograph or two, and books. Books, she 

thought, grew of themselves. [Woolf (а), 23]; 

A splendid achievement in its own way, after all, London; the season, civilization. 

[Woolf (б), 45];  

He had no illusions about the London police. [Woolf (б), 95];  

The 400 is the top nightclub in London, and I had never graduated higher than the 

cellar places in Chelsea. [Fleming (а), 5];  

This is a friend from London [Fleming (б), 10]. 

На відміну від хоронімів Україна й England, для топоніма la France 

характерними є такі конотації: 

«назва країни за її частиною»: Sarah est allée en Bretagne cet été avec mes petits-

fils et elle a visité le Mont-Saint-Michel. [Rosnay, 246], 

«країна як стиль життя»: J’avais le mal du pays – de ce qui était encore mon pays, 

même si j’avais passé plus de la moitié de ma vie en France [Rosnay, 254]., 

«люди» C’est une autre France que je reconnais pas. [Rosnay, 280], 

«територія на карті»: Je repoussai rapidement cette pensée en me concentrant sur 

une belle blond aux ongles manucuré dont les bras balayaient très professionnel-

lement une carte de France, couverte de petits soleils souriants. [Rosnay, 261]; 

«історія країни»: Aujourd’hui, 16 juillet 2002, sera célébré le soixantième 

anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv, au cours de la quelle plusieurs milliers de 

familles juives furent arrêtées par la police française, heures sombres de l’histoire de 

la France. [Rosnay, 261];  

Il était passionné d'histoire de France et lui avoua qu'il passait le plus clair de son 

temps dans les geôles de Louis XI, dans l'antichambre de François Ier, à la table de 

paysans vendéens au Moyen Âge ou à la Conciergerie avec Marie-Antoinette, femme 

pour laquelle il nourrissait une véritable passion [Gavalda, 42]; 

Le nom de chaque juif déporté de France. [Rosnay, 396],  
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«суспільство»: Personne en France ne se doute de l’incroyable puis san ce 

incessamment déployée par les Voyageurs... [de Balzac (б), 9],  

«держава»: Le douzain est un antique usageencore en vigueur et saintement 

conservé dansquelques pays situés au centre de la France. [de Balzac (б), 43];  

C’est une conduite qui pourrait la mener loin, et il y a des lois en France qui 

condamnent ces choses. [Leroux (б), 456], 

«частина назви установи»: А la Banque de France se trouvent, commechacun 

sait, les renseignements les plus exactssur les grandes fortunes de Paris et 

desdépartements. [de Balzac (в), 251], 

«уряд»: ...tous laissaient d’ailleurs le Bourbons en parfaite tranquillité sur le trône 

de France, car il est un peu trop avéré que Henri IV devint roi faute d’un héritier mвle 

dans la première branche d’Orléans, dite de Valois. [de Balzac (а), 6], 

«країна як географічний об'єкт»: Est ce à la joie du vignoble, est ce à la douceur 

harmonieuse des plus beaux paysages de la France... [de Balzac (б), 38], 

«культура»: Charlе ne savait presque rien de la France [Rosnay, 299]. Як можна 

помітити, конотативні ряди для топонімів-концептів la France та England значно 

вужчі, аніж для хороніма Україна.  

Щодо контекстуального наповнення конотативного хороніма Україна у 

творчості П. А. Загребельного, то воно є дещо вужчим у порівнянні з такою 

наповненістю твору Л. В. Костенко. У романі «Диво» хоронім Україна та його 

хронологічні варіанти зазвичай уживаються у значенні: 

«історичної назви країни»: Откуду єсть пошла Русская земля і откуду 

малометражні квартири стали єсть? [Загребельний, 23];  

…дух мудрості і громадянства тих, хто вибудовував державність Київської 

Русі…[Загребельний, 324], 

«території»:Так само ніхто не питав усіх, хто жив у Києві, на Україні… 

[Загребельний, 310], 

«країни»: Україна вже зруйнована військами фюрера. [Загребельний, 317], 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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«назви видання»: У Харкові я працював у газеті "Нова Україна" 

[Загребельний, 395]. 

Якщо говорити про конотативні значення ойконіма Київ у повісті 

Л. В. Костенко «Записки українського самашедшого» й у романі 

П. А. Загребельного «Диво», то тут теж є певні відмінності. Наприклад, у творі 

Л. В. Костенко досить часто можна помітити, що назва столиці передається в 

поєднанні з урбанонімом Майдан: Сьогодні чув на Майдані дивний звук – наче 

забивали віко труни. [Костенко, 32]; Заклопотаний люд бігає по магазинах, 

прокладаючи шлях навпрошки через Майдан. [Костенко, 39]; Але, відкинуті на 

маргінеси Майдану, намети все одно ростуть. [Костенко, 78]; Тим часом на 

Майдані кипить робота. [Костенко, 81].  

Натомість у П. А. Загребельного частіше відзначаємо пряму вказівку на Київ 

і в значенні виключно міста: Поїду, – подумав Отава, – завтра ж уранці поїду 

до Києва…[Загребельний, 24]; Але дні сунулися в невпинній сірості, хмари 

залягали весь Київ…[Загребельний, 80]; Він стояв десь збоку, дивився поза 

професором Шнурре, дивився на свій Київ… [Загребельний, 81]. 

Винятком є кілька конотацій: 

Київ обставав його з усіх боків…, здавалося Гордієві Отаві, що Київ ще 

простягає до них свої руки і ще підтримує їх бодай на духу… [Загребельний, 80].; 

Саме слово "Київ" малювало хлопцеві барву червону…[Загребельний, 108]; А ми 

– не Київ [Загребельний, 109].  

Так само, як щодо ойконіма Київ у романі П. А. Загребельного, у творчості І. 

С. Неуя-Левицького ойконім вживається у своєму прямому значенні: 

Недурно ж письменники звуть Київ городом-красунем [Нечуй-Левицький 

Вечір…, 16]. 

Враховуючи те, що твір Л. В. Костенко відображає події в Україні й, зокрема, 

у Києві сучасного періоду історії, не дивно, що урбанонім Майдан уживається 

автором частіше, аніж власне ойконім Київ. Відповідно до цього можна говорити 

про те, що цей урбанонім можна розглядати як допоміжний у формуванні образу 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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столиці та країни у період Помаранчевої революції. Зважаючи на те, що історія 

народу має здатність повторюватися, то й деякі контексти уживання ойконіма 

Київ, у тому числі його контекстуальний зміст, відповідають й недавнім подіям 

у столиці.  

Контекстуальне значення Майдану як частини Києва теж має свою 

особливість. Тут він бачиться не лише як: 

«головна площа міста»: На Майдані протистояння сягає апогею. [Костенко, 

40]; По дорозі додому заскочив на Майдан Незалежності. [Костенко, 53],  

«його центр»: Може, й назва Майдан Незалежності пішла саме від цього. 

[Костенко, 33]; Наймобільніші з киян віддали перевагу масовим дійствам, 

зустрічали Міленіум на Майдані, у новорічній феєрії Моста Тисячоліть 

[Костенко, 46]. 

Також урбанонім Майдан отримує такі додаткові значення як: 

«територія свободи»: Додому приходжу тільки на ніч, дома у нас теж хлопці 

з Майдану, одні заходять, інші виходять, перегріються, посплять пару годин і 

знову на Майдан. [Костенко, 392], 

«місце, де кожен може висловити свою думку»: Зрештою, це Майдан, це 

віче, це давня наша традиція – сюди можуть прийти всі, крім тих, хто за гроші, 

і кожен висловити свою думку, і спільно вирішувать свої проблеми. [Костенко, 

404], 

«народ і нація»: Майдан скандує і аплодує. [Костенко, 398]; А чую тільки 

відлуння Майдану. [Костенко, 392],  

«живий організм»: Тендітна співачка, найніжніший голос якої пронизує душу 

Майдану. [Костенко, 400], 

«воля»: Не люблю цього Майдану. Це вже зовсім інший Майдан. В ньому 

немає ні простору, ні свободи. В ньому немає Майдану. [Костенко, 232], 

«центр розваг»: І хай би які там робили реконструкції на Майдані, хоч би 

який монумент воздвигали, і льодову ковзанку навколо того монумента – 

посковзнулась наша Незалежність на плювку Сатани. [Костенко, 130], 
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«люди, ідеали»: Треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей Майдан. 

[Костенко, 414],  

«місце зустрічей та випробувань»: Ми з дружиною теж зустрілися на. 

Майдані [Костенко, 400], 

«місце, де відстоюють право на майбутнє»: Люди стоять на Майдані. На 

всіх Майданах України. Це вже суцільний Майдан. [Костенко, 403], 

«утілює в собі весь Київ»: Вирував Майдан Незалежності, фонтанував 

шампанським, – люди урочисто і радісно переходили у нове століття. 

[Костенко, 46];  

Якби я був художником, намалював би цей сюр – глухий зелений паркан, 

оранжеві метелики жилетів, а вгорі над Майданом фрагменти нашої 

Незалежності в залізному дзьобі крана. [Костенко, 163]. 

Майдан є серцем міста. Окрім цього, свою образність має й сама назва 

столиці України – Київ, хоча й розкрита вона в повісті української письменниці 

слабкіше, ніж урбаноніма Майдан. Виходячи з цього, можна говорити про те, що 

у цьому тексті за смисловою та стилістичною навантаженістю Майдан заміняє 

Київ. Основними конотативними значеннями назви столиці України в повісті 

«Записки українського самашедшого» можна назвати: 

«місто»: Мабуть, такого на весь Київ нема – чорне кругле одоробло, ще з 

довоєнних. [Костенко, 58], 

«культурна столиця»: У Києві проходить фестиваль «Ave Verdi» до сторіччя 

з дня смерті композитора. [Костенко, 75], 

«морг»: Але ж і в нашому Києві уже два роки лежить непоховане тіло. 

[Костенко, 236],  

«мала Батьківщина»: Вдова Сержа Лифаря передала його особисті речі на 

батьківщину в Київ. [Костенко, 260], 

«мешканці»: Я відчуваю гордість за Київ. [Костенко, 394]; 

Весь Київ поспішає на Майдан. [Костенко, 394];  

Київ заклекотів. На Майдані мітинги [Костенко, 14]. 
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В аналізованих контекстах можна помітити, що урбанонім Майдан 

нерозривно пов'язаний як з хоронімом Україна, так і з ойконімом Київ. Це вказує 

на нерозривність понять «країна», «столиця», «головна площа». Певною мірою 

ці поняття можна уважати взаємозамінними. 

Дещо відмінне бачення Києва спостерігаємо в історичному романі 

П. А. Загребельного «Диво». Тут столиця постає в таких іпостасях: 

«міста»: …клятого радянського професора, який так пильно знадобився 

штурмбанфюреру Шнурре, що прибув до Києва з надзвичайним повноваженням 

на чолі таємничої есесівської команди. [Загребельний, 78]; …вони жили окремо 

від дивного города (Києва), від сріблясто-зеленої гори, від Дніпра… 

[Загребельний, 89]. Ну а в якесь там літо пішов князь Володимир на ятвягів, і 

побив їх, і прийшов з дружиною до Києва, і були великі веселощі й поклоніння 

богам нашим… [Загребельний, 100], 

«живої істоти»:…ось чим обсідав Київ своїх прибульців. [Загребельний, 92]; 

Коли ж казати правду, то не вони вступали в Київ, а Київ наступав на них. 

[Загребельний, 92], 

«мертвого міста»: …в кабінеті горіла на столі одна-єдина свічка, електрики 

в Києві не було, як не було води, тепла, хліба, не було життя…[Загребельний, 

312]; Бо тоді Київ здавався їм великим, безмежним, цвинтарем, а хмари, собори, 

монастирі на його здощених пагорбах стояли, немов каплиці смутку. 

[Загребельний, 80], 

«мешканців»: Хтось був уже мертвий: або ж він, Гордій Отава, або й цілий 

Київ… [Загребельний, 80]; …Намагалися прокинути крізь дроти бодай варену 

картоплину або окраєць хліба, такого тепер несподівано рідкісного в Києві і на 

Україні. [Загребельний, 86]; 

«загального поняття»: Саме слово "Київ" малювало хлопцеві барву 

червону…[Загребельний, 108],  

«влади»: І велю так: не давати гривен Києву. [Загребельний, 199]; 

…готувати воїнів на весну, йтиму на Київ. [Загребельний, 206]; …послав проти 
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Києва ополчення одинадцяти північноруських князів… [Загребельний, 325]; 

Дискусія тривала, а водночас продовжувалося листування між Мельбурном і 

Києвом… [Загребельний, 85], 

«культурного центру Європи»: Бо виявилося, що ще на початку 

одинадцятого століття в Києві невідомі митці знали таке, що й не снилося 

Європі, знали барокко. [Загребельний, 265], 

«закритої території»: …суворо сказав Сивоок, бо вже вступали вони в Київ. 

[Загребельний, 92], 

«урбаноніма»: …і він став обходити всі готелі вже цілком свідомо, – спершу 

"Інтурист", потім "Київ", далі "Москва", "Дніпро" [Загребельний, 271].  

Окрім того, у письменника Київ в основному називається неопосередковано, 

наприклад: Скажімо, я з Києва. [Загребельний, 300]. Хоча і є приклади його 

опосередкованої назви: Над Хрещатиком тремтів прозорий травневий вечір. 

[Загребельний, 263]; …бо машина, поволі проїхавши нескінченну низку вулиць від 

Мельника і до Велико-Житомирської, повернула на Богданову Площу, з одного 

боку якої мовчазно стояла Софія, а з другого ще й досі курілися руїни будинків, 

швидко вимчала їх на Володимирську, пронесла повз Золоті ворота… 

[Загребельний, 112]; Він привіз мене з табору на Сирці. [Загребельний, 181]; Для 

прикладу ваш Хрещатик. Його висаджено в повітря…[Загребельний, 313].  

У романі «Диво» можна відстежити й образне уживання Києва, яке пов'язане 

загалом з хрещенням Київської Русі й великою кількістю християнських 

пам'яток, що створює образ міста-святині й певною мірою зближує його з 

Ватиканом. Наприклад: …все зробив для того, щоб не віддати ворогові Києва, 

який для мене особисто є найбільшою святинею нашої історії… [Загребельний, 

316]; Лишати Київ, лишати собори… [Загребельний, 595]. 

Київ справляє не лише враження постійного театру: На засніжених вулицях 

Києва відбувався великий спектакль маріонеток… [Загребельний, 309], а й 

тотальної ізоляції: 

…застави, якими було заткнуто всі виїзди з Києва… [Загребельний, 312];  
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…всіх, хто намагався вивезти з Києва будь-які продукти…[Загребельний, 

312].  

Тут, так само як і у повісті Л. В. Костенко «Записки українського 

самашедшого» можна відмітити зв'язок ойконіма з хоронімом Україна та 

гідронімом Дніпро.  

Таку кількість конотативних значень спостерігаємо виключно у повісті 

Л. В. Костенко «Записки українського самашедшого». Щодо творів інших 

українських письменників, тут ойконім здебільшого несе навантаження столиці 

або культурної столиці України:  

Зарудний, брат того Зарудного, боротьбиста, що його іменем названа одна 

вулиця в Києві. [Багряний (в), ЛК]; 

І галерея Третьякова, і музей Ханенка в Києві, і фрески святої Софії та 

Печерської лаври… [Багряний (в), ЛК]. 

На відміну від ойконіма Київ та урбаноніма Майдан у топонімічному полі 

хоронімів la France та England ойконіми виконують дещо інше смислове 

навантаження і не є настільки знаковими.  

На основі конотативних значень ойконімів-концептів Київ, Paris та London 

формуються конотативні ряди відповідних топонімів. Якщо приклад такого ряду 

для ойконіма-концепту Київ наведено вище, то конотативні ряди ойконімів 

London й Paris приблизно однакові й включають у себе значення «міста»: 

L’année scolaire de Zoë venait de s’achever et elle partait bien tôt pour Lons Island 

avec sa marraine, Alison, une de mes vieilles copines de Boston, qui faisait souvent la 

navette entre Manhattan et Paris. [Rosnay, 251]; 

J’ai, de Paris à Blois, placé près de deux millions... [de Balzac (б), 31]; 

Le mariage de M. Robert Darzac et de Mlle Mathilde Stangerson eut lieu à Paris, 

à Saint Nicolas du Chardonnet, le 6 avril 1895, dans la plus stricte intimité. [Leroux 

(а), 6], 

«столиці»:  

Oh, mais je n'ai pas envie de monter à Paris, moi [Gavalda, 22]... 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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Archive described him as a high-liver, so, on arrival in London, he must stick to 

the K.G.B. image of the high life. [Fleming (б), 1-2], 

«мешканців»: Personne ne pouvait aimer Paris plus qu’un vraie Parisien. 

[Rosnay, 57];  

Dans trois jours Paris dira... [de Balzac (в), 80]; 

Kurt Rainer was its first representative in London and when I met him he was on 

the lookout  for  an  English  Number  Two  to  read  the  papers  and  weeklies  for  

items  of  German  interest  while  he  did  the  high-level diplomatic stuff and covered 

outside assignments [Fleming (а), 10]. 

Окрім цього, в О. де Бальзака у конотативному контексті ойконім Paris зазнає 

звуження, конкретизації значення до ділової столиці: 

Je dois aller à Paris pour mes affaires,et je pourrais alors me charger de... [de 

Balzac (в), 197],  

«фінансового центру»: Tiens, voilа un napoléon tout neuf, je l’ai fait venir de 

Paris. [de Balzac (в), 271], 

«культурного центру»: Néanmoins, après août et octobre 1830, il quitta la 

chapellerie et l’article Paris... [de Balzac (б),15]; 

Oui, enterré sous les débris de ce qui avait été le grand Opéra de Paris! [Leroux 

(д), 377], 

«лотерея»: ...les plus exacts sur les grandes fortunes de Paris et des départements 

[de Balzac (в), 251]. 

У порівнянні з ойконімом Paris усі конотативні значення ойконіма London 

зводяться виключно до назви міста й країни, тож у цьому випадку говорити про 

розширення чи звуження значення не доволиться.  

Можна говорити про ще один аспект дослідження місця ойконіма-концепту 

у творчості письменників окремих країн. Порівнюючи Paris Т. де Роснeй та Paris 

О. де Бальзака, складається враження, що це два різних міста. Якщо у 

Т. де Роснeй столиця la France зображена у двох епохах, справляє враження 

сучасного мегаполіса з трагічною історією, з якою нерозривно пов'язане сучасне 
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життя Paris, то у О де Бальзака це місто здебільшого представлене не просто як 

столиця чи населений пункт, а в різних іпостасях. Певною мірою доцільно 

говорити про те, що в О. де Бальзака Paris – це окремий світ, який може захопити 

і не відпустити. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що ойконім 

Paris у Т. де Роснeй має конотації, що прирівнюються до його ядерного 

значення, тобто денотата. Щодо ойконіма Paris у О. де Бальзака, то у цього 

письменника конотативне поле назви значно ширше у порівнянні з 

денотативним.  

На відміну від Т. де Роснeй, про Paris О. де Бальзака можна також сказати, 

що це місто великих можливостей як фінансових і ділових, так і любовних. 

Також це те місце, де можна все знайти: 

Tiens, voilа un napoléon tout neuf, je l’ai fait venir de Paris. [de Balzac (в), 271];  

Va à Paris, ma petite, vas y aux dépens de la vanité d’un célibataire... [de Balzac 

(а), 36]; 

Enfin, quand arrivèrent les simples vêtements de deuil que Charles avait deman-

dés à Paris [de Balzac (в), 239]. 

Разом з тим, воно може змінити людину до непізнаваності: 

...Charles était un enfant de Paris, habitué par les moeurs de Paris... [de Balzac 

(в), 214]; 

...des Commis Voyageurs chargés de présenter avec adresse, urbi et orbi, à Paris 

et en province... [de Balzac (в), 17]. 

Таким чином, Paris О. де Бальзака можна назвати містом-хамелеоном, у 

зв'язку з чим у змісті хороніма можна простежити боротьбу між столицею та 

провінцією: monsieur Grandet de Paris envoie son fils а Saumur dans des intentions 

extrémement matrimoniales... [de Balzac (б), 91]. На певному етапі, остання є 

вищою ніж сам Paris. 

Окрім того, що конотація «столиця» для ойконіма Paris розширюється, в 

О. де Бальзака і, частково в А. Гавальди набуває розлогішого значення й поняття 

«місто». Його образ розкладається на: 
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«місто як щось недосяжне»: Voilа comme ils sont à Paris. [de Balzac (б), 71], 

«місто, що викликає захват»: Eh! dit madame des Grassins, mais c’est un plaisir 

que d’être à Paris. [de Balzac (б), 198], 

«місто красивих жінок»: Une fille de Paris, belle comme les anges, avait été 

chargée par la police de se faire aimer du marquis de Montauran, l’un des chefs 

envoyés par les Bourbons pour commander les Chouans... [de Balzac (б),  222],  

 «дороге для життя місто»:  

Chère Anna, si, pour me garder près de toi, dans Paris, tu sacrifiais toutes les 

jouissances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l’Opéra, nous n’arriverions pas encore au 

chiffre des dépenses necessaires à ma vie dissipée... [de Balzac (в),  211] 

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un cottage à Paris [Gavalda, 44]...,  

«місто, де всі про всіх все знають»: ... à Paris, les grosses maisons le caressaient. 

[de Balzac (б), 13], 

«місто як символ чогось нового»: Semblable à la chaste Suzanne de la Bible, que 

les vieillards avaient à peine entrevue, elle s’établissait heureuse et pleine d’espoir à 

Paris... [de Balzac (а), 78]; 

Mais l’impossibilité du résultat, la pauvreté d’Athanase, un vague espoir de 

s’enrichir, et de revenir de Paris les mains pleines en lui disant... [de Balzac (а), 74]; 

Le chagrin est entré chez moi avec la mort de mon frère pour lequel je dépense, à 

Paris, des sommes... [de Balzac (в), 311], 

«театр»: C’était, comme à Paris, la sortie d’un spectacle [de Вalzac (а), 94], 

«торгове місто»: Il lui en vient de Paris, de Froidfond, de Hollande! [de Вalzac 

(в), 269];  

Vous pourrez expédier directement le vin à Paris, à l’adresse indiquée, et vous 

ferez suivre en remboursement. [de Вalzac (б), 77], 

Oui, dit le fou, j’ai fondé la Banque Territoriale de la rue des Fossés Montmartre, 

à Paris, en 1798. [de Вalzac (б), 57], 

«перспективи»: Si le chevalier fût venu à Paris au moment où elle y brillait, elle 

eût certes tout quitté pour lui. [de Вalzac (а), 78], 
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«місто для життя»: En effet, un banquier de la ville lui comptait, tous les trois 

mois, cent cinquante livres envoyées par un monsieur Bordin de Paris, le dernier des 

Procureurs du Chlet [Châtelet]. [de Вalzac (а), 16], 

«місто як стиль життя»: Ah! Nanon, pourquoi revient-il par Paris, quand il s’en 

est allé par Saumur? [de Вalzac (а), 343] 

Mais qu'il est beau! Ah! on voit que tu t'habilles à Paris, toi [Gavalda, 144]!,  

«місто-оцінка»: Il n’admet rien de Paris san un long examen, se refuse au 

cachemires aussi bien qu’aux inscriptions sur le Grand Livre, se moque des 

nouveautés, ne lit rien et veut tout ignorer: science, littérature, inventions industrielles 

[de Вalzac (а), 80]. 

Загалом ойконім Paris у Т. де Роснeй та в О. де Бальзака значно 

відрізняються змістом і кількістю створених письменниками образів. 

Свій окремий образ Paris створюється й у французького письменника 

Г. Леру. У нього ойконім представлений у іпостасях: 

«великий ярмарок»: …et voilà que, de retour du Canada, où il venait de passer 

quinze ans, sa première démarche à Paris avait été pour venir chercher un fauteuil de 

faveur au secrétariat de l’Opéra. [Leroux (д), 6], 

«дім»: L’instruction établit plus tard que c’étaient les coupés de la Carlotta, 

revenue soudain à Paris, de la Sorelli, et en tête, du comte Philippe de Chagny. [Leroux 

(д), 224]; 

Et moi, c’est Arnoldson, s’écria-t-il, qui m’a ordonné de me rendre à Paris ce soir! 

[Leroux (д), 566], 

«класика»: Elle me disait: “Il faut attendre…vous verrez! Nous étonnerons Paris! 

[Leroux (д),181], 

«як синонім перспективи»: Dans la salle, on se rappelait le malheur arrivé, à la 

fin de cet acte, à la Carlotta, et le «couac» historique qui avait momentanément 

suspendu sa carrière à Paris. [Leroux (д), 226], 

«синонім спокою»: Á Paris, elle était toujours tranquille et claire. [Leroux (г), 

28], 
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«видавничий центр»: Devant le café de Sofia qui fermait, car il allait être dix 

heures et l’on était en état de siège, Marko le Valaque, correspondant particulier de 

La Nouvelle Presse de Paris [Leroux (г), 33]... Такого ж значення набуває Paris у 

творах О. де Бальзака: Jusqu’en 1830, l’illustre Gaudissart était resté fidèle à 

l’Article-Paris [de Balzac (б), 15].; 

...les négociants de l’Article-Paris lui faisaient tous la cour afin d’obtenir qu’il 

devait se charger de leurs commissions [de Balzac (б), 13]. 

У Г. Леру Paris символізує також і:  

«довгу подорож»: ...M. Darzac emmиnerait sa femme, dans un long voyage, loin 

de Paris et... loin de Brignolles. [Leroux (а), 20], 

«синонім до забуття іншими»: ...car on a fait quitter à cet homme Paris d’abord, 

puis la France. [Leroux (в), 286], 

«в'язниця»: La portière de ce compartiment, donnant sur le couloir, avait été 

fermée à Paris, aussitôt le bagage de Mme Darzac déposé. [Leroux (в), 97], 

«освітній центр»: Il y avait bien encore Walter, le domestique du vieux Bob, mais 

il avait accompagné son maître à Paris et ne devait revenir qu’avec lui. [Leroux (а), 

177]; 

Il rapportait de sa visite au Muséum de Paris... [Leroux (а), 211], 

«відправна точка»: А Nice, dissimulé derrière une vitre du buffet, je guettai 

l’arrivée du train de Paris dans lequel pouvait se trouver Brignolles. [Leroux (а), 224]; 

Il avait voulu certainement y arriver par un autre train que le train de Paris... 

[Leroux (а), 226], 

«мета подорожі»: Brignolles, qui avait partie liée avec Larsan, ne devait pas avoir 

fait le voyage de Paris pour rien! [Leroux (а), 554], 

«місто розкоші»: Et, comme nous approchions de Paris, il fit un brin de toilette, 

vida ses poches et fut surpris tout à coup de trouver dans l’une d’elles une enveloppe 

toute rouge qui était venue lа sans qu’il pût s’expliquer comment. [Leroux (а), 571], 

«місто запитань»: Quand Brignolles vint à Paris, il faisait déjà partie de la 

combinaison. [Leroux (а), 547], 
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«місто романтики»: En route, Rouletabille apprenait de la bouche de Darzac que 

celui ci, dans sa prison, était tombé quelques jours auparavant sur un journal du pays 

qui relatait le passage au fort d’Hercule de M. et de Mme Darzac, dont on venait de 

célébrer le mariage à Paris! [Leroux (а), 557], 

«синонім до сподівань і мрій»: Et, comme au courant de la conversation, je disais 

à M. Harris que j’allais être dans la nécessité de faire, cette semaine, un petit voyage 

à Paris, il m’a prié de venir vous avertir de ces changements nécessaires, puisque, 

maintenant, je suis de la maison de son maître. [Leroux (б), 210]; 

А Paris, je comptais vous voir tous les jours depuis...depuis...depuis la 

garçonnière. [Leroux (б), 353], 

«рідні й друзі»: Enfin, trois années avant l’époque où se passent les événements 

qui nous occupent, Lawrence, sa femme et ses enfants étaient venus s’installer à Paris. 

[Leroux (б), 318], 

Une maîtresse avec laquelle il va passer la nuit à Paris. [Leroux (б), 504], 

«живий організм»: Il semblait connaître Paris. [Leroux (б), 204], 

«місто, яке ніколи не спить»: Seule, la disparition de Diane fit beaucoup de bruit 

dans Paris. [Leroux (б), 624], 

«синонім самотності»: C’est que j’ai besoin d’elle à Paris. [Leroux (б),544], 

«місто таємниць»: Elle est toujours à Paris avec [Leroux (б), 647]... 

Конотативний ряд ойконіма London, так само як і Paris, не обмежується лише 

значенням «місто»: She went up to London last winter with her mama, and there 

everybody admired her, and a young lord fell in love with her: but his relations were 

against the match [Bronte, 170]. До нього також входять такі значення як:  

«статус»: He's a London specialist; a very clever man – one of the greatest living 

experts on poisons, I believe. [Christie (б), 14], 

«науковий центр»: And quite a different class from them two detectives from 

London, what goes prying about, and asking questions. [Christie (б), 118], 

«стиль життя»: Milk delivered at your door in London positively brown with dirt. 

[Woolf (а), 48], 
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«синонім до життя»: In people's eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the 

bellow and the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men 

shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and 

the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; 

London; this moment of June. [Woolf (б), 4], 

«суспільство»: "But why should I ask all the dull women in London to my 

parties?" said Clarissa. [Woolf (б), 98], 

«частина щоденного життя»: If you ever want me or need any help, wherever you 

are, you can get me by letter or cable, but not by telephone, c/o Ministry of Defence, 

Storey's Gate, London, S.W. 1. [Fleming (а), 33], 

«аеропорт»: As soon as he had begun, M. had swivelled his chair sideways and 

had remained, occasionally sucking at an unlighted pipe, gazing moodily out through 

the window at the jagged skyline of London. [Fleming (б), 3], 

«початок подорожі»: Two days later he was ready to enjoy the excitement of the 

ride to London airport on his way across the world. [Fleming (б), 11], 

«культурний центр»: London's radio schedules round the world are desperately 

tight and their minute disruption by even one extra call is a dangerous nuisance. 

[Fleming (в), 1], 

«щось погане»: He thought how wonderful it was to be away from headquarters, 

and from London, and from hospitals, and to be here, at this moment, doing what he 

was doing and knowing, as all his senses told him, that he was on a good tough case 

again. [Fleming (в), 11], 

«стиль одягу»: Thankfully he" took off his London clothes, now moist with 

perspiration, and went into the glass-fronted shower and turned the cold water full on 

and stood under it for five minutes during which he washed his hair to remove the last 

dirt of big-city life. [Fleming (в), 10], 

«особа»: Bond thought of the London he had left the day before. [Fleming (в), 11]; 

Perhaps Strangways had made a preliminary report to London before he was 

killed. [Fleming (в), 13], 
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«злочинне місто»: Vallance had once shown him the big monthly crime map of 

London. [Fleming (г), 8], 

«розвідка»: London tells me you have killed a man. [Fleming (г), 15], 

«організація»: James Bond spent most of Saturday in his air-conditioned room at 

the Astor, avoiding the heat, sleeping, and composing a hundred-group cable 

addressed to the Chairman, Universal Export, London, He used a simple transposition 

code based on the fact that it was the sixth day of the week and that the date was the 

fourth of the eighth month. [Fleming (г), 20], 

«місце зустрічей»: And in any case, Bond reassured himself, he  was just  about  

to  achieve  his  main objective — to  get to  the end  of the pipeline  and  somehow link  

Seraffimo  Spang  with  his brother in London. [Fleming (г), 41], 

«місто для життя»: The face was ivory pale, but there  was a likeness  to the  

brother in London in the  very straight,  angry  black brows and  the  short cliff  of  

wiry hair cut  en brosse, and in the ruthless jut of the jaw. [Fleming (г), 38], 

«мета»: There was the glint of moonlight on the steel hook as Leiter waved a last 

goodbye and then there was the dust settling on the road and the iron voice of the 

loudspeakers saying "Trans-World Airlines, Flight 93,  now loading at Gate No5 for 

Chicago and New York. All aboard, please," and they pushed their way through the 

glass doors and took the first steps of their long journey half way across the world to 

London. [Fleming (г), 47], 

«синонім шику»: It is not as aristocratic as it was, the redistribution of wealth has 

seen to that, but it is still the most exclusive club in London. [Fleming (д), 7], 

«ринок»: I understand that France only sells it for dollars, sir, so you don't often 

see it in London. [Fleming (д), 12], 

«пам'ятка»: How to save London. [Fleming (д), 48], 

«річ»: I spent a million of it and London was in my pocket. [Fleming (д), 54], 

«подія»: What happened? London? North Sea? [Fleming (д), 60], 

«діловий центр»: It was going to be a painful business, but there was no doubt 

they could inch their way up one of these shafts, like mountaineers up a rock chimney, 
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and, in the turn at the top, lie hidden from anything but the sort of painstaking search 

that would be difficult in the morning with all the officials from London round the site. 

[Fleming (д), 57], 

«природне явище»: Bond slit open a fresh pack of King Size Chesterfields with 

his thumb-nail and, as he settled back in his comfortable chair in the warm luxurious 

room, his mind went back two weeks to the bitter raw day in early January when he 

had walked out of his Chelsea flat into the dreary half-light of a London fog… 

[Fleming (е), 3], 

«офіс»: The evening was gradually putting flesh on the dossiers he had read in 

London and New York. [Fleming (е), 14], 

«співробітник»: He was given a military haircut and was told that he was a New 

Englander from Boston and that he was on  oliday from his job with the London office 

of the Guaranty Trust Company. [Fleming (е), 6], 

«релігійний центр»: It showed a London church that used to be famous, in the 

days when churches were famous and people still went to them [Orwell, 21] . 

У творах українських письменників, на відміну від французьких та 

англійських, свій ряд конотацій утворює і гідронім Дніпро. Причому він тісно 

пов'язаний з ойконімом-концептом Київ не лише у географічному плані. Його 

контекстні значення у творах Л. В. Костенко та П. А. Загребельного в основному 

збігаються, хоча є незначні відмінності. Спільним для Дніпра у обох 

письменників є значення річки:  

Там сиділи на лаві під ліловими хмарами бузку, дивилися на «чуден Днепр при 

тихой погоде» і уминали сухі канапки. [Костенко, 127];  

І що за цей Дніпро, де вона вивертається на пляжі, полягло сто тисяч 

солдатів, і що на передгір'ях Криму і досі знаходять черепи і смертельні 

медальйони – ця теперішня тьолка з голим пузом уже не знає. [Костенко, 134]; 

…княжого кам'яного терема, що стояв над самим краєм Київської гори, 

мовби хотів виловити своїми штудерними віконечками всі вітри з Десни й 

Дніпра…[Загребельний, 93];  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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Знайшов саперного товариша, який народився у Владимирі, все життя мріяв 

попасти до Києва, побачити його собори, Дніпро, Либідь [Загребельний, 118]. 

Проте, є й відмінні контексти уживання гідроніма такі як: 

«зміни»: …Перуна прив'язали до кінського хвоста й волокли вниз до Ручея, а 

потім кинули в Дніпро…хто й волік Перуна та кидся його в Дніпро, а багато 

люду стояло та плакало і бігло уздовж Дніпра і кричало…[Загребельний, 101], 

«обладнання»: Кібернетична машина «Дніпро»? [Загребельний, 25], 

«готель»: …і він став обходити всі готелі вже цілком свідомо, – спершу 

«Інтурист», потім «Київ», далі «Москва», «Дніпро». В «Дніпрі» йому сказали, 

що, здається, художники на сьомому поверсі. [Загребельний, 271]; …в «Дніпрі» 

кожен поверх мав свою барву… [Загребельний, 271], 

«лінія поділу Києва»: Батько зі своїми зустрічав Новий Рік удома, по той бік 

Дніпра. [Костенко, 188]; Вчора по той бік Дніпра щось бабахнуло. [Костенко, 

196];  

«символ чогось містичного»: …вроди, яку лише Дніпро дає…[Загребельний, 

454]. 

 

3.3. Топоніми-концепти художньої літератури у контексті історії народу 

 

Відомо, що у художній літературі знаходять відображення історичні періоди 

життя країн. У нашому випадку вони проявляються через топоніми-концепти. 

Особливо яскраво це проявляється на матеріалі художніх текстів з топонімами-

концептами Україна, la France та England. 

У творчості українського романіста П. А. Загребельного наскрізною темою є 

історія України у різні періоди становлення («Я, Богдан», «Диво», «Роксолана» 

та ін). Причому, якщо зібрати усі твори, отримаємо уявлення про історичне 

минуле й краще розумітимемо сьогодення нашої Батьківщини. У поле зору 

письменника, окрім історії Батьківщини, потрапляла історія 

західноєвропейських країн («Європа 45»).  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загребельний%2C%20Павло%20Архипович
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Особливим твором у доробку П. А. Загребельного є історичний роман 

«Диво», адже він охоплює відразу три періоди історії України (період 

процвітаючої Київської Русі, період Другої світової війни, повоєнний період 60-

х років ХХ ст). Два останні етапи розвитку нашої країни збігаються з етапами, 

описаними у романі Т. де Росней «ЇЇ звали Сара». Інтерес українського 

письменника до історії своєї Батьківщини, як стверджує В. В. Фещенко, «виник 

природно» [Фещенко, 93].  

П. А. Загребельний зі знаковим романом «Диво» став основоположником 

сучасної української історичної прози. Треба зазначити, що потужна хвиля 

історичної прози в сучасній, на той час радянській багатонаціональній 

літературі, пов'язана з потребами суспільства, яке на історичному рубежі 

переходу до комунізму прагне усвідомити, що давнину візьме з собою в дорогу 

у своє майбутнє [Фещенко, 96, 95]. Історію українського народу відображають і 

твори О. Т. Гончара «Людина і зброя», І. Багряного «Тигролови», «Сад 

Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», «Огненне коло». 

Щодо роману П. А. Загребельного «Диво», то вжитий у ньому хоронім-

концепт Україна представлено у трьох згаданих площинах, а саме, часи 

Київської Русі, Друга світова війна та 60-ті роки ХХ ст., тобто сучасний авторові 

час. У цьому романі створюється образ України як духовної, історичної та 

волелюбної держави. Це підкріплюється тим, що встановити походження нашої 

Батьківщини важко, про що іронічно пише сам автор: Откуду єсть пошла 

Русская земля і откуду малометражні квартири стали єсть? [Загребельний, 

23].  

Наведений приклад також свідчить про сильний зв'язок між історичним 

минулим України та її сучасним. Сам роман П. А. Загребельного і використані в 

ньому хороніми-концепти, а саме Україна та Київська Русь, за переконанням 

В. В. Фещенка, покликані «художньо довести, показати незнищенність історії 

народу» [Фещенко, 99]. У романі цього українського письменника саме 

історична назва країни Київська Русь згадується найчастіше. А от функцію 



187 

 

відображення сучасної ситуації в країні переймає столиця України –  Київ, який 

і є символом волі та незалежності. Цей же образ столиці є наскрізним і для 

української письменниці Л. В. Костенко у «Записках українського 

самашедшого». 

У П. А. Загребельного Київ постає не лише як місто протестів та революцій, 

а й як місто-загадка та духовний центр України: 

 ...то Андріївська чудо-церква на краю Старокиївської гори,...то схована у 

розхилу ярів коло самих ніг професора Шнурре Кирилівська церква, а далі, за 

Подолом і Куренівкою, за покритою низькими осінніми хмарами стародавньою 

Оболонню, сталево зблискував Дніпро… [Загребельний, 75]. 

Ця частина роману засвідчує, що ойконім Київ та гідронім Дніпро 

нероздільно пов'язані між собою ще з часів Київської Русі, наприклад: ...Перуна 

в'язали до кінського хвоста й волокли вниз до Ручея, а потім кинули в Дніпро, а 

багато люду стояло та плакало і бігло уздовж Дніпра і кричало... [Загребельний, 

101].  

Також у романі, окрім зв'язку гідроніма з ойконімом та хоронімом, наявний 

зв'язок і з іншими гідронімами України, для прикладу: Знайшов саперного 

товариша, який народився у Владимирі, все життя мріяв попасти до Києва, 

побачити його собори, Дніпро, Либідь [Загребельний, 118]. З наведених 

прикладів помітно, що хоронім, ойконім і гідронім зазвичай згадуються у текстах 

попарно. Це свідчить про неподільність території України. 

Окрім цього, у романі П. А. Загребельного «Диво» хоронім-концепт Україна 

втілює й одне зі своїх етимологічних значень, за Ю. О. Карпенко (див п. 2.3), 

оскільки у роки Другої світової війни наша держава й справді була «межею» між 

Німеччиною та Росією: …і вже окупована була майже вся Україна і фашисти 

підходили до Москви [Загребельний, 77], захопити яку й намагалася ворожа 

країна. 

На відміну від загребельнівського образу нашої держави, у Л. В. Костенко 

цей образ сформований більш революційно, адже її повість «Записки 
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українського самашедшого» грунтується на подіях Помаранчевої революції. 

Саме на фоні подій, відображених у творі української письменниці, знаходять 

прояв деякі асоціації, наведені студентами столичного ВИШу, а також заміни 

ойконімом хороніма.  

У повісті «Записки українського самашедшого» знаходить вияв той факт, що 

події Помаранчевої революції, описані у творі, дали поштовх до того, що хоронім 

Україна, ойконім Київ та агронім Майдан стали відомішими й символічнішими 

назвами, у тому числі для світової спільноти. Вони привернули увагу Світу до 

України, її стану та положенню серед європейських країн: Приїхав Сорос, каже, 

що Україна у світі має дуже погану репутацію, а до чого тут Україна, нам же 

її підмінили, а куди ж ми дивилися, так нам і треба! [Костенко, 9]. 

Роман П. А. Загребельного «Диво» й повість Л. В. Костенко «Записки 

українського самашедшого» хоч і належать до різних епох й мають жанрові 

відмінності, проте формують певною мірою схожі образи Києва. Цей факт 

підтверджує циклічність історії будь-якого народу, зокрема українського. Якщо 

у романі «Диво» П. А. Загребельного фашисти намагалися знищити Софію 

Київську, яка з часів Київської Русі була духовним центром як міста, так і усієї 

держави, й увесь Київ загалом (= знищення всієї України), то у «Записках 

українського самашедшого» «знищити» Україну (= весь народ) намагаються 

сучасні політичні діячі. За змістом топоніми-концепти Україна і Київ обох 

письменників об'єднує одна фраза з повісті Л. В. Костенко «Записки 

українського самашедшого»: За поневолену Україну. За «сторозтерзаний» Київ 

[Костенко, 128]. 

Якщо «звести» ці два твори в одну площину, то можна побачити, що автори, 

використовуючи різні топоніми-концепти, мали на увазі народ України різних 

періодів (Київ = Україна = народ). І якщо для П. А. Загребельного й 

Л. В. Костенко болем була саме доля українського народу, то для героя «Записок 

українського самашедшого» болем була саме Україна, її майбутнє: Вся Україна 
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фактично у зоні ризику. [Костенко, 70]; Моя базова травма – Україна. 

[Костенко, 123];  

і майбутнє самої нації: Через десяток років тут товклася уже зовсім інша 

молодь – якісь галасливі дівчатка і круті парубки, що пили пиво з горла, яким 

уже ніякого діла не було ні до нас, ні до України [Костенко, 35].  

Серед творів інших українських письменників тема історії народу активно 

описується у романі О. Т. Гончара «Людина і зброя», де хоронім-концепт 

Україна уживається у певних контекстах: 

Ще ворог сам створює плацдарми, нестримно рветься через Дніпро на 

Лівобережну Україну, щоб із захоплених плацдармів розвивати наступ далі на 

схід, долати нові простори серед пожеж, серед спеки та куряви цього чорного 

літа... [Гончар, (а)]; 

День і ніч клекотатиме рана, і заголосить затоплювана, тонуча в нежданих 

розлийводах вся понизова частина міста, буйна повінь топитиме застрялі у 

плавнях війська, а вище, на обмілілому озері Леніна, коли спаде вода, вирине 

старий Кічкас, вилізуть один за одним з води чорні, запліснявілі, зеленим слизом 

покриті пороги, вилізуть і заревуть на всю Україну [Гончар, (а)], де 

простежується його олюднення:  

Прощальне моління в очах, зойки, стогін, канонада й тужба материнська - 

оце зараз твій голос, Україно [Гончар, (а)]. 

Так само у кількох площинах спостерігатимемо репрезентацію хороніма-

концепту la France в романі Т. де Роснeй «Її звали Сара» й творах О. де Бальзака.  

Аналізуючи функціонування топонімів-концептів la France та Paris у 

контексті історії цих країн, можемо відзначити, що хоронім й ойконім, так само 

як і у випадку з романом П. А. Загребельного «Диво», уживаються у романі 

Т. де Роснeй «Її звали Сара» у контексті подій другої світової війни у Франції. 

Зокрема, авторкою зображено період винищення єврейського народу на 

території країни. Цей період позначений як одна з найбільших трагедій в історії 

французького народу: Aujourd’hui, 16 juillet 2002, sera célébré le soixantième 
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anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv, au cours de laquelle plusieurs milliers de familles 

juives furent arrêtées par la police française, heures sombres de l’histoire de la France 

[Rosnay, 261]. 

У творчості О. де Бальзака зв'язок з історичним минулим країни 

простежується у наявності у творах звань і титулів: ...mademoiselle Eugénie 

Grandet de Saumur serait mariée au fils de monsieur Grandet de Paris, riche 

marchand de vin en gros. [de Balzac (в), 28]; Monsieur Charles, ainsi se nommait le 

fils de monsieur Grandet de Paris [de Balzac (в), 65]. Причому останній має значну 

схожість з виразом le roi de la France. 

У Г. Леру у назвах етапів розвитку країни спостерігається дещо інша картина: 

Ce corridor avait été créé lors de la Commune de Paris pour permettre aux geôliers 

de conduire directement leurs prisonniers aux cachots que l’on avait construits dans 

les caves… [Leroux (д), 295]. 

Щодо історичного минулого England, то у творчості аналізованих 

британських письменників, на відміну від України і la France, згадок про історію 

країни не спостерігаємо. 

Якщо порівняти історичний аспект аналізованих топонімів-концептів 

Україна, la France та England, а також допоміжних топонімів Київ, Дніпро, 

Paris, Seine, London, Thames, то можна відзначити, що історична складова 

топонімічної системи хороніма Україна значно ширша порівнянo з системами 

хоронімів la France та England. Цей аспект слугує підтвердженням того, про що 

йшлося в попередньому розділі стосовно етимологічних розвідок аналізованих 

топонімів-концептів. 

 

3.4. Картина світу топонімів Україна, la France та England 

 

Картини світу хоронімів-концептів Україна, la France та England 

визначалися за реакціями, отриманими внаслідок проведеного асоціативного 

експерименту та аналізу художніх творів відповідними мовами. Порівнюючи 
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отримані результати, відзначаємо, що картина світу України у сприйнятті 

українців сконцентрована на поняттях незалежності, боротьби, державності, 

материнства й усього, що з цим пов'язане. У реакціях на хоронім-концепт 

Україна у наших співвітчизників присутні такі поняття, як Батьківщина, 

прапор, незалежність, Майдан. 

У текстах художньої літератури виділяємо такі контексти як: 

«держава»: Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіша. 

І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм: Київ, 

Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка тощо. [Багряний 

(б), 48], 

«нація»: Надто ж коли яка-небудь графоманська наволоч почне розводитися 

про трагедію України і, збиваючись, цитувати вірші поетів-дисидентів. 

[Андрухович (г), ЛК], 

Обвіяний духом поезії, пісень, неба, тепла, квіток, він неначе бачив душею 

свою Україну, свою дорогу Україну будущого часу [Нечуй-Левицький Хмари, 

106]; 

«народ»: Тоді нафіг кидаємо цей совок – Україну взагалі ніхто серйозно не 

сприймає, весь цей ваш нещасний шоу-бізнес так званий... [Карпа, ЛК]; 

й контексти, пов'язані з культурою українського народу. У контекстах художньої 

літератури поняття «Батьківщина» функціонує у значенні малої Батьківщини: 

Досі ще була рідна Максимові земля, батьківщина – Україна, за яку він спалив 

свою молодість [Багряний (а), ЛК]. 

 З таким самим значенням і значенням «Батьківщина» у художніх текстах 

функціонує і хоронім-концепт England: In this tight little world of England, I was 

a Canadian, and therefore a foreigner, an outsider – fair game… [Fleming (а), 9]; 

…he had in all probability left England and rushed in reckless desperation to some 

former haunt on the Continent [Brounte, 728]. 
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Картина світу la France у представників цієї країни формується на основі 

таких понять, як les grèves, le président, Charles de Gaulle та ін. У текстах 

французької художньої літератури, основними маркерами картини світу тут є:  

«країна»:  

Henri II est pour trois semaines en France... dans quinze jours il rentre dans ses 

Etats et pour longtemps, paraіt-il... [Leroux (в), 42]; 

..il ne manque pas des grвces décentes qui distinguent la France oú les yeux ne 

sont jamais ni fatigués par un jour oriental, ni attristés par de trop constantes brumes. 

[de Balzac (а), 221], 

«суспільство»: 

Il adorait Ivana et il s’efforça de faire comprendre à l’entêté La Candeur qu’il y a 

Bulgare et Bulgare et qu’Ivana comme le général Stanislawof étaient de sincères amis 

de la France... [Leroux (г), 165], 

«назва установи»: 

Nous nous réunоmes en secret chez V..., professeur au Collège de France... 

[Leroux (в), 271], 

«титули»: 

...le fils d’un chapelier, qui a maintenant trente mille livres de rente, et qui va se 

faire nommer pair de France! [de Balzac (б), 26]; 

Pourquoi ne serais-je pas le baron Gaudissart, pair de France? [de Balzac (б), 

27]; 

Ne plus épater les filles avec son lit de roi de France et sa salle de bains de 

princesse [Gavalda, 133]. 

 Образ England для представників цієї нації акумулюється у таких поняттях, 

як football, fish and chips, Queen, British, а також country, the center of culture, 

Great Britain. 

Окрім цього, на формування картини світу англійців значний вплив має 

London як столиця. На відміну від функцій столиць України і la France у 

формуванні картини світу столиця England несе в собі ледь чи не основне 
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навантаження. До конотативного ряду ойконіма London входять не лише 

конотація міста як основна, а й: 

«частина власної назви»: At Gamages they turned left into Hatton Garden and 

the car drew up near the neat white portals of the London Diamond Club.  

[Fleming (г), 7], 

«територія або частина міста»: Bond had hardly troubled to look in his driving-

mirror since he left London. [Fleming (д), 49], 

The school was in central London, and each day we travelled up to it from our 

separate boroughs, passing from one system of control to another [Barnes, 19]. 

«центр медицини»: She came out to tell me that my mother's in the hospital in 

London. [Fleming (б), 26], 

«діловий центр»: "I'm sorry to have to exert pressure," said Bond, "but my export 

manager in London said that Kingston was full of shady characters [Fleming (в), 12]. 

Серед особливих конотацій до власне хороніма England можна виділити такі: 

“зміни”: The sisters were strict and the accent was very much on piety, with the 

result that I learned a great deal of religious history and rather obscure dogma which 

I would gladly have exchanged for subjects that would have fitted me to be something 

other than a nurse or a nun, and, when in the end the atmosphere became so stifling to 

my spirit that I begged to be taken away, my aunt gladly rescued me from "the Papists" 

and it was decided that, at the age of sixteen, I should go to England and be "finished". 

[Fleming (а), 3-4], 

“традиції”: Yes, of course it was, one of the worst in puritan England—sex, 

nakedness, indecent  exposure. [Fleming (а), 7], 

“мрія”: Anyway, once the come-over has got through the strainer in Berlin, he's 

flown to England and the bargain gets made – you tell us all you know about the 

Russian rocket sites and in exchange we'll give you a new name, a British passport, 

and a hideout where the Russians will never find you [Fleming (а), 23]. 
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Так само, як і до хороніма-концепту la France, асоціативний ряд хороніма-

концепту England, сформований в результаті асоціативного експерименту, 

включає в себе загальне уявлення про країну. 

Формуючи картину світу інших країн, представники однієї країни 

спираються здебільшого на загальновідомі факти й узагальнені знання про 

країну. Картина світу хороніма-концепту Україна з погляду французів 

функціонує у зв'язку з такими асоціаціями як patriotes, églises, Kiev, la revolution, 

Tchernobyl, les belles filles та деякими іншими.  

Серед асоціацій англійців в картині світу концепту Україна переважають такі 

реакції: blue/gold, Kiev, hospitality, love, borscht, Roshen sweets, lack of stability. 

У свідомості французів картина світу хоронімо-концепту England має такий 

вигляд: la Reine, les parapluis, l’université Cambridge, les mauvais temps. 

Для англійців французи і, відповідно, хоронім la France, асоціюються з love, 

fashion, chease, see, frogs, Eiffel Tower.   

Образ цих країн в українській свідомості пов'язаний з Ейфелевою вежею (la 

France), двоповерховими автобусами (England), червоними телефонними 

будками (England), Парижем (la France), Лувром (la France), парфумами (la 

France), модою (la France), fish and chips (Englan) та ін. 

Незважаючи на те, що асоціативний ряд до хороніма-концепту Englan, так 

само як і хороніма-концепту la France, не є досить широким, проте картина світу 

хороніма-концепту England, так само, як і хороніма-концепту Україна, виглядає 

набагато повнішою. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

У художніх текстах усі топоніми-концепти переходять у клас поетонімів, чиє 

функціонування підпорядковане особливостям певного функціонального стилю. 

Погляди різних дослідників на визначення системи функцій топонімів-концептів 

у художніх текстах частково різняться, але у виділенні основних функціональних 
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властивостей цих одиниць розходжень майже немає. У текстах художньої 

літератури всі топоніми-концепти набувають нових конотативних значень і 

можуть як розширювати чи конкретизувати додаткові значення певних 

топонімів-концептів, так і звужувати їх.  

Виявлено, що серед трьох аналізованих топонімів-концептів хоронім-

концепт Україна має найбільше конотативних значень, порівняно з хоронімами-

концептами la France та England. У системах конотативних значень трьох 

аналізованих хоронімів-концептів у процесі аналізу виділено спільні і відмінні 

конотації. До спільних належать «територія», «держава», «країна», «народ», а до 

відмінних – «мати»; «люди»; «свідомість». 

Відзначено, що всі аналізовані топоніми-концепти акумулюють у собі 

історію певного народу, що вказує на тісний зв'язок з ядерною та приядерною 

зоною польової структури. На основі цього бачимо, що в них проявляється 

авторське розуміння цих одиниць, що вказує на безпосередній зв'язок з дальньою 

периферією польової структури.  

На основі художніх творів і результатах проведеного асоціативного 

експерименту створюється повний образ країни. На це впливає бачення певної 

країни не лише її представниками, а й представниками іншої країни. Зокрема, 

картина світу хороніма-концепту Україна формується на основі таких понять, як 

Майдан, Київ, революція, АТО, Батьківщина, вишиванка та ін.  

Ключовими формантами картини світу хороніма-концепту la France є les 

grèves, le président, Charles de Gaulle, la Tour Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, 

mode та ін.  

Для хороніма-концепту England основними складовими картини світу є 

football, fish and chips, rain, London, Islanders та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Унаслідок проведеного дослідження виявлено, що однозначного трактування 

поняття «концепт» у сучасній лінгвістичній науці не існує. Кожен дослідник 

визначає його відповідно до сфери своїх наукових інтересів. Оптимальними для 

лінгвістичних студій слід уважати визначення, де термін «концепт» трактується 

як ментальна сутність, яка об'єднує в собі знання про культуру, традиції, звичаї 

та особливості певної нації чи етносу, виражені мовними засобами.  

Доцільним є розуміння концепту як інтерлінгвального, або 

міждисциплінарного, явища, яке входить до термінологічної системи таких наук, 

як філософія, соціо- і психолінгвістика, культурологія та лінгвокультурологія. 

Віддалено термін «концепт», який виник у галузі фізики, співвідноситься також 

із такими науками, як математика та історія. Проте цей зв'язок простежується не 

досить чітко, у зв'язку з чим про нього мало хто з мовознавців згадує. Власне, 

саме визначення концепту як об'єкта досліджень багатьох наук формує 

сприйняття відповідного поняття як міждисциплінарного. Головну роль у такому 

підході відіграє трактування концепту через призму не стільки лінгвістики, 

скільки через синтез підходів різних гуманітарних наук. 

У лінгвістичній науці існує кілька підходів до вивчення концептів. Головним 

із них є філософський, якого дотримуються, в основному, французькі 

дослідники. Вітчизняні ж науковці схильні здебільшого трактувати поняття 

«концепт» з позиції психології, соціології й таких інтегрованих дисциплін, як 

соціолінгвістика та психолінгвістика. На відміну від вітчизняних і французьких 

дослідників британські науковці розглядають термін «концепт» з погляду 

когнітивної лінгвістики. 

Визначаючи особливості топонімів-концептів як соціо- та психолінгвального 

явища, отримуємо відомості про вік (як біологічний, так і психологічний), 

соціальну належність, рівень освіти респондентів, а також про їхню обізнаність 

з історією країни й відчуттям свого місця в ній. Якщо говорити про топонім-
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концепт як культурологічне й лінгвокультурологічне явище, то варто звернути 

увагу на особливості культури певної нації й окремих її представників. У 

відповідності до цього суттєвим є сприйняття й усвідомлення особливостей 

культурного розвитку країн, наявність культурних реалій, характерних лише для 

однієї країни або її частини. Особливістю культурологічного й 

лінгвокультурологічного підходів до сприйняття явища є можливість 

дослідникам вводити в обіг паралельні до топоніма-концепту терміни, які є 

тотожними за змістом. 

Філософське трактування терміна «концепт» притаманне здебільшого 

західноєвропейським ученим. Наприклад, французькі мовознавці вводять у 

тлумачні словники філософське розуміння цього поняття,яке ставлять перед 

власне лінгвістичним. Натомістьу власне мовознавчих працях вони схильні 

заміняти термін «концепт» такими синонімічними означеннями, як «об'єкт», 

«символ», «значення». На відміну від більшості вітчизняних і російських 

дослідників, британські та деякі французькі вчені вводять терміни «фрейм» та 

«гештальт» як складові елементи концепту. Відштовхуючись від того, що 

додаткові культурологічний та лінгвокультурологічний аспекти аналізу 

топонімів-концептів включають у себе позамовний чинник, такі студії 

передбачають, крім лінгвальних, знання про культуру та історію певного народу.  

До топонімів-концептів як частини художніх текстів додаються також 

терміни «художній концепт», «конотативний топонім» і «поетонім». За змістом 

вони схожі й у випадку контекстів текстів художньої літератури є синонімічними 

і взаємозамінними. Серед основних методів дослідження топонімів-концептів 

виділяють такі, як описовий і метод асоціативного експерименту. Суть 

останнього методу полягає у формуванні свого роду анкети, у якій реципієнти 

вказують вік, місце навчання або роботи й наводять усі асоціації з певним 

топонімом-концептом. Сам метод асоціативного експерименту поділяється на 

спрямований, ланцюжковий та вільний асоціативний експеримент. У нашому 

дослідженні використано метод вільного асоціативного експерименту як такий, 
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що створює максимально повний образ аналізованих топонімів-концептів, а 

також виявляє рівень обізнаності реципієнтів з історією, сучасністю та 

культурою як своєї країни, так і тих країн, мову яких вони вивчають. 

Окрім цього методу, у процесі аналізу топонімів-концептів Україна, la 

France та England ефективним є використання такої матриці, як польова 

структура, апробована в ономастиці вітчизняною дослідницею 

В. А. Ніколаєвою. За її методикою польова структура концептів складається з 4 

зон (ядерна, приядерна, ближня й дальня периферія), які в сукупності формують 

повну картину змісту кожного з аналізованих топонімів-концептів, включаючи 

культурно-історичну інформацію про відповідні об'єкти.  

Асоціативні ряди, утворені реципієнтами, набагато ширші, аніж асоціативні 

поля, наведені в асоціативних словниках. Це може бути зумовлено тим, що у 

словниках асоціативні ряди формуються на основі найчастотніших 

загальномовних асоціацій, а в мовленні реципієнтів – на основі 

найрізноманітніших ситуативних подій, зокрема пов'язаних з подіями в Україні 

2014 – 2016 рр. Загалом при опитуванні студентів було виявлено 6066 асоціацій, 

з яких 2318 щодо хороніма Україна, 1890 – щодо хороніма la France і 1848 – 

щодо хороніма England.  

Особливістю дальньої периферії хоронімів-концептів Україна, la France та 

England є те, що всі вони проявляють себе значно ширше в контексті художньої 

літератури внаслідок авторського сприйняття, переходячи з розряду концептів у 

розряд поетонімів, художніх концептів, або конотативних онімів. Таким чином, 

у порівнянні з результатами асоціативного експерименту ці хороніми 

розкриваються повніше за рахунок присутності в тексті позиції автора та 

використання ним для повнішого розкриття змісту хоронімів-концептів Україна, 

la France та England допоміжних топонімів, насамперед ойконімів Київ, Paris, 

London і гідронімів Дніпро, Seine, Thames. У художніх текстах топоніми-

концепти виконують кілька основних функцій: номінативну, емотивну та 

характеризуючу (промовисту). 
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Під час дослідження семантико-функційних особливостей хоронімів-

концептів Україна, la France та England було виявлено, що в контексті художніх 

творів вони набувають нових конотативних значень або підсилюють значення, 

наведені в асоціативних словниках. Набуті додаткові значення відрізняються від 

асоціацій, представлених у результаті проведеного асоціативного експерименту. 

Виявлені у ході аналізу конотативні значення досліджуваних одиниць 

поділяються на спільні та відмінні. У текстах художньої літератури простежено 

відображення в розгляданих назвах історії певної нації, що вказує на тісний 

зв'язок з ядерною зоною польової структури хоронімів-концептів Україна, la 

France та England. 

Як на основі художніх творів, так і на основі проведеного асоціативного 

експерименту, створюється повний образ країни. На це впливає бачення певної 

країни не лише її представниками, а й представниками іншої країни. 

Зокрема, картина світу хороніма-концепту Україна формується на основі 

таких понять, як Майдан, Київ, революція, АТО, Батьківщина, вишиванка та 

ін. Ключовими формантами картини світу хороніма-концепту la France є les 

grèves, le président, Charles de Gaulle, la Tour Eiffel, Paris, Louvre, parfumes, 

mode та ін.  Для хороніма-концепту England основними є  football, fish and chips, 

rain, London, Islanders та ін. 
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ДОДАТОК 1. Статистичні показники топонімів-концептів Україна, Франція та Англія (рисунки і таблиці)  

 

Рис.1.Співвідношення асоціацій у студентів Інституту філології до хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія 

(загальна кількість – 100% = 5930) 
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Рис. 2. Співвідношення асоціацій у студентів кафедри французької філології до хоронімів-концептів Україна, 

Франція та Англія 
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Таблиця1. Найчастотніші асоціації до хороніма-концепта Україна у студентів кафедри сучасної української мови, 

французької філології та англійської філології 

№ 
з/п 

Українська філологія Француська філологія Ангійська філологія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. вишиванка 28 3.0% вишиванка 22 3.5 % Батьківщина 20 2.5 % 

2. Батьківщина 23 2.4% Майдан 17 2.7 % вишиванка 18 2.3% 

3. борщ 20 2.1% Шевченко 15 2.4 % Майдан 14 1.8 % 

4. Майдан 18 1.9% борщ 14 2.2 % Київ 13 1.6 % 

5. Дніпро 18 1.9% козак 13 2.1 % Шевченко 13 1.6 % 

6. війна 17 1.8% Київ 11 1.8 % борщ 12 1.6 % 

7. незалежність 16 1.7% вареники 11 1.8 % незалежність 12 1.5 % 

8. Київ 14 1.5% Батьківщина 10 1.6 % війна 11 1,4 % 

9. сало 14 1.5% сало 9 1.4 % патріотизм 11 1.4 % 

10. калина 13 1.4% боротьба 9 1.4 % воля 9 1.2 % 

11. козак 12 1.3% незалежність 9 1.4 % прапор 9 1.1 % 

12. патріотизм 11 1.2% Львів 9 1.4 % родина 8 1.1 % 

13. свобода 11 1.2% патріотизм 11 1.4 % калина 8 1.1 % 

14. пшениця 10 1.1% єдність 9 1.4 % революція 8 1.0 % 
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15. Львів 10 1.1% 
жовто-синій 

прапор 
8 1.3%    

16.    родина 8 1.3%    

17.    пісня 8 1.3%    

18.    воля 7 1.1%    

19.    калина 6 1.0%    

20.    Карпати 6 1.0%    

21.    вінок 6 1.0%    

22.    Крим 6 1.0%    

          

 

Таблиця2. Найчастотніші асоціації до хороніма-концепта Франція у студентів кафедри французької та англійської 

філології й кафедри сучасної української мови. 

№ 

з/п 

Українська філологія Французька філологія Ангійська філологія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ейфелева вежа 42 6.4% Ейфелева вежа 23 3.8 % Ейфелева вежа 32 4,4 % 

2. Париж 38 5.8% вино 18 3.0 % Париж 17 2.4 % 

3. мода 20 3.0% Париж 17 2.8 % мода 15 2.0 % 

4. вино 16 2.4% мода 16 2.7 % Лувр 13 1.8 % 

5. парфуми 15 2.3% круасани 15 2.5 % романтика 12 1.7% 
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6. 
круасани, 

круасан 
26 3.9% сири 14 2.3 % парфуми 11 1.5% 

7. романтика 13 2.0% Лувр 11 1.8 % жаби 9 1.2 % 

8. Лувр 11 1.7% романтика 11 1.8 % круасани 8 1.1% 

9. Єлисейські поля 10 1.5% Едіт Піаф 1 1.3%    

10. Прованс 10 1.5% берет 1 1.0 %    

11. кохання 10 1.5% революція 1 1.0%    

12. сир 9 1.4% Прованс 1 1.0%    

13. шампанське 7 1.1% свобода 1 1.0%    

14. жаби 7 1.1%       

 

Таблиця 3.Найчастотніші асоціації до хороніма-концепта Англія у студентів кафедри англійської філології,  

французької філології та сучасної української мови. 

№ 

з/п 

Українська філологія Француська філологія Ангійська філологія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. королева 33 4.7% Біг Бен 24 4.8% Біг Бен 25 4% 

2. Біг Бен 30 4.3% королева 21 4.2% Лондон 20 3,2% 

3. Лондон 24 3.4% дощ 14 2.8% музика 3 3.2% 

4. чай 23 3.3% чай 12 2.4% королева 18 2.9% 

5. дощ 22 3.2% Лондон 11 2.2% Оксфорд 12 1.9% 
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6. туман 12 1.7% Шекспір 10 2.0 % Шерлок Холмс 12 1.9% 

7. футбол 11 1.6% Шерлок Холмс 10 2.0 % дощ 12 1.9% 

8. стриманість 10 1.4% туман 8 1.6% чай 11 1.8% 

9. Гаррі Поттер 8 1.1% футбол 7 1.4% Шекспір 11 1.8% 

10. монархія 7 1.0%    Темза 10 1.6% 

11. англійська мова 7 1.0%    скали 10 1.6% 

12. пунктуальність 7 1.0%    футбол 9 1.4% 

13. Темза 7 1.0%    Big Ben 8 1.3% 

14.       університет 2 1.1% 

15.       Кембридж 6 1.0% 

16.       Двоповерхові автобуси 6 1.0% 

 

Таблиця 4.Найчастотніші асоціації до хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія у студентів кафедри сучасної 

української мови. 

№ 

з/п 

Україна Франція Англія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. вишиванка 28 3% Ейфелева вежа 42 6.4% королева 33 4.7% 

2. батьківщина 23 2.4% Париж 38 5.8% Біг Бен 30 4.3% 

3. борщ 20 2.1% мода 20 3% Лондон 24 3.4% 

4. Майдан 18 1.9% вино 16 2.4% чай 23 3.3% 
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5. Дніпро 18 1.9% парфуми 15 2.3% дощ 22 3.2% 

6. війна 17 1.8% круасани, круасан 26 3.9% туман 12 1.7% 

7. незалежність 16 1.7% романтика 13 2% футбол 11 1.6% 

8. Київ 14 1.5% Лувр 11 1.7% стриманість 10 1.4% 

9. сало 14 1.5% Єлисейські поля 10 1.5% Гаррі Поттер 8 1.1% 

10. калина 13 1.4% Прованс 10 1.5% монархія 7 1.0% 

11. козак 12 1.3 % кохання 10 1.5% англійська мова 7 1.0% 

12. патріотизм 11 1.2% Сир 9 1.4% пунктуальність 7 1.0% 

13. свобода 11 1.2% шампанське 7 1.1% Темза 7 1.0% 

14. пшениця 10 1.1% жаби 7 1.1%    

    15. Львів  10 1.1%       

 

Таблиця 5.Найчастотніші асоціації до хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія у студентів кафедри 

французької філології. 

№ 

з/п 

Україна Франція Англія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. вишиванка 22 3.5 % Ейфелева вежа 23 3.8 % Біг Бен 24 4.8% 

2. Майдан 17 2.7 % вино 18 3 % королева 21 4.2% 

3. Шевченко 15 2.4 % Париж 17 2.8 % дощ 14 2.8% 

4. борщ 14 2.2 % мода 16 2.7 % чай 12 2.4% 
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5. козак 13 2.1 % круасани 15 2.5 % Лондон 11 2.2% 

6. Київ 11 1.8 % сири 14 2.3 % Шекспір 10 2 % 

7. вареники 11 1.8 % Лувр 11 1.8 % Шерлок Холмс 10 2 % 

8. Батьківщина 10 1.6 % романтика 11 1.8 % туман 8 1.6% 

9. сало 9 1.4 % Едіт Піаф 8 1.3% футбол 7 1.4% 

10. боротьба 9 1.4 % берет 6 1.0 %    

11. незалежність 9 1.4 % революція 6 1.0 %    

12. Львів 9 1.4 % Прованс 6 1.0 %    

13. патріотизм 11 1.4 % свобода 6 1.0 %    

14. єдність 9 1.4 %       

15. 
жовто-синій 

прапор 
8 1.3 %       

16. родина 8 1.3 %       

17. пісня 8 1.3 %       

18. воля 7 1.1 %       

19. калина 6 1.0 %       

20. Карпати 6 1.0 %       

21. вінок 6 1.0 %       

22. Крим 6 1.0 %       
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Таблиця 6.Найчастотніші асоціації до хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія у студентів кафедри 

англійської філології. 

№ 

з/п 

Україна Франція Англія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг.

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Батьківщина 20 2,5 % Ейфелева вежа 32 4,4 % Біг Бен 25 4.0% 

2. вишиванка 18 2.3% Париж 17 2.4 % Лондон 20 3,2% 

3. Майдан 14 1,8 % мода 15 2.0 % музика 20 3.2% 

4. Київ 13 1,6 % Лувр 13 1.8 % королева 18 2.9% 

5. Шевченко 13 1,6 % романтика 12 1.7% Оксфорд 12 1.9% 

6. борщ 12 1,6 % парфуми 11 1.5% Шерлок Холмс 12 1.9% 

7. незалежність 12 1.5 % жаби 9 1.2 % дощ 12 1.9% 

8. війна 11 1,4 % круасани 8 1.1% чай 11 1.8% 

9. патріотизм 11 1.4 %    Шекспір 11 1.8% 

10. воля   9 1.2 %    Темза 10 1.6% 

11. прапор   9 1.1 %    скали 10 1.6% 

12. родина   8 1.1 %    футбол 9 1.4% 

13. калина   8 1.0 %    Big Ben 8 1.3% 

14. революція   8 1.0 %    університет 2 1.1% 

15.       Кембридж 6 1.0 % 

16.       Двоповерхові автобуси 6 1.0% 
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17.       Кембридж 6 1.0 % 

18.       Regentschool 1 1.0% 

19.          

          

 

Таблиця 7. Асоціації до хороніма-концепта Україна у носіїв французької та англійської мов. 

№ 

з/п 
Франція Англія 

 Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kiev 2 8.7% blue/gold 1 7.1% 

2. la révolution 2 8.7% Kiev 1 7.1% 

3. les belles filles 2 8.7% hospitality 1 7.1% 

4. les fleurs 2 8.7% skiing 1 7.1% 

5. patriotes 1 4.3% work 1 7.1% 

6. églises 1 4.3% love 1 7.1% 

7. châteaux 1 4.3% borsch 1 7.1% 

8. Les Carpates 1 4.3% Roshen sweets 1 7.1% 

9. politique 1 4.3% Salo 1 7.1% 

10. l'influence de la Russie 1 4.3% bad roads 1 7.1% 

11. Tchernobyl 1 4.3% lack of stability 1 7.1% 

12. l'Eurovision 1 4.3% Europe 1 7.1% 

13. la musique 1 4.3% easy-going 1 7.1% 
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14. Okean Elzy 1 4.3% struggle 1 7.1% 

15. blé 1 4.3%    

16. soleil 1 4.3%    

17. souriant 1 4.3%    

18. nature 1 4.3%    

19. les gros problèmes politique 1 4.3%    

 

Таблиця 8. Асоціації до хороніма-концепту Франція у носіїв французької та англійської мов. 

№ 

з/п 

Франція Англія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. les grèves 3 8.3% Vine 3 23% 

2. l'amour 2 5.5% chease 2 15.4% 

3. les Alpes 1 2.8% Love 1 7.7% 

4. la mer 1 2.8% fashion 1 7.7% 

5. région de Provance l 2.8% See 1 7.7% 

6. les herbes 1 2.8% frogs 1 7.7% 

7. les Communes 1 2.8% hostility 1 7.7% 

8. La démocratie 1 2.8% farmers 1 7.7% 

9. La politique 1 2.8% Eiffel Tower 1 7.7% 

10. Les élections 1 2.8% Paris 1 7.7% 



 

 

237 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Le président 1 2.8%    

12. Charles de Gaulle 1 2.8%    

13. Le vin 1 2.8%    

14. Le fromage 1 2.8%    

15. Le champagne 1 2.8%    

16. La Tour Eiffel 1 2.8%    

17. La passion 1 2.8%    

18. Les bérets 1 2.8%    

19. Le lavande 1 2.8%    

20. La baguette 1 2.8%    

21. Le soup d’ognion 1 2.8%    

22. Beauté 1 2.8%    

23. parfums 1 2.8%    

24. fleurs 1 2.8%    

25. charnel 1 2.8%    

26. Blanc et noir 1 2.8%    

27. Elle 1 2.8%    

28. Sophie Marceau 1 2.8%    

29. grenouille 1 2.8%    

30. croissant 1 2.8%    

31. accueil 1 2.8%    

32. La culture 1 2.8%    

33. La romantisme 1 2.8%    
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Таблиця 9. Асоціації до хороніма-концепта Англія у носіїв французької та англійської мов. 

№ 

з/п 

Франція Англія 

Асоціація 
Заг. 

к-ть 
% Асоціація 

Заг. 

к-ть 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. La Reine 2 7.1% football 2 12.5% 

2. Londres 2 7.1% rain 1 6.2% 

3. Les parapluis 2 7.1% Fish and chips 1 6.2% 

4. Les mauvais temps 2 7.1% childhood 1 6.2% 

5. Big Ben 2 7.1% Brexit 1 6.2% 

6. les pluis 1 3.6% Islanders 1 6.2% 

7. les paysages 1 3.6% London 1 6.2% 

8. L’université Cambridge 1 3.6% lawn 1 6.2% 

9. L’orgueil 1 3.6% Cambridge 1 6.2% 

10. Cherlok Holmes 1 3.6% parks 1 6.2% 

11. Les costumes 1 3.6% cider 1 6.2% 

12. Les ɶufs 1 3.6% punting 1 6.2% 

13. Les ùountres 1 3.6% queen 1 6.2% 

14. Châteaux 1 3.6% countryside 1 6.2% 

15. Harry Potter 1 3.6% Britain 1 6.2% 

16. Notre rival 1 3.6%    

17. 
Ceux qui ne veulent pas 

être comme tout le monde 
1 3.6%    
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18. Sucré-salé 1 3.6%    

19. marmelade 1 3.6%    

20. freadom 1 3.6%    
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