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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЕ – асоціативний експеримент 

АНС – антропні стереотипи 

ДАНС – деантропні стереотипи 

ЕС – етнічні (етнокультурні стереотипи) 

ККС – концептуальна картина світу 

КС – картина світу 

КСлУМ16-17 – картотека «Словника української мови XVI – першої половини 

XVII ст.», зберігається у відділі української мови Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів  

МЗ – ментальне значення 

МКС – мовна картина світу 

МСЗ – ментально-сенсорне значення 

СЗ – сенсорне значення 

СлУМ – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / НАН 

України; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича / [гол. ред. Д. Гримчишин]. – 

Львів, 1994-2015. – Вип. 1-16.  

СМЗ – сенсорно-ментальне значення 

СУМ – Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Інститут мовознавства / 

[редкол.: І. К. Білодід (гол.) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970-1980.  

СУМГ – Словарь української мови : в 4 т. / НАНУ; [упор. Б. Грінченко]. – К. : 

Наук. Думка, 1996-1997.  
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ВСТУП 

 

Зміна загальнонаукової парадигми на межі тисячоліть створила передумови 

для виникнення інтегрованих антропоорієнтованих дисциплін, міжгалузева 

взаємодія яких розширила межі дослідження мови, яка розглядається сьогодні не 

лише в тісному взаємозв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, але й культурою, 

світоглядом, практичною діяльністю як окремого індивідуума, так і соціуму. На 

перший план філологічних студій вийшли проблеми мовної об’єктивації 

ментального світу людини, що забезпечило теоретичну основу когнітивної 

лінгвістики, у межах якої мова постає як найбільш доступне й об’єктивне джерело 

інформації про когнітивні структури мовної свідомості, які, віддзеркалюючи світ 

національного сприйняття, забезпечують його пізнання. Особливу роль у процесі 

оперативного осмислення та вербалізації знань про навколишній світ відіграють 

перцептивні стереотипи – універсальні мовні формули, які фіксують результати 

чуттєвого пізнання світу носієм етнічної свідомості та мови. 

Актуальні підходи та напрямки аналізу стереотипів пов’язані з іменами 

представників інтегрованих галузей знань (Т. Адорно, А. Байбурін, Ж. Бодрійяр, 

В. Ліппман, Г. Олпорт, О. Семендяєва, П. Сорокін, Т. Стефаненко, Р. Таджурі, 

Г. Теджфел, Дж. Фішмен, О. Фрейденберг, П. Шихірєв, В. Ядов та ін.), де найбільш 

значущим напрямком дослідження став лінгвістичний. Увага до стереотипів 

спостережена в різних вимірах мовних об’єктивацій ресурсів етносу: 

соціолінгвістиці (М. Бахтін, У. Квастхоф, Н. Купланд, В. Лабов, В. Рижков, 

Ю. Сорокін, А. Шафф та ін.), етнолінгвістиці та лінгвокультурології (А. Байбурін, 

Є. Бартмінський, Ю. Бромлей, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Воробйов, В. Красних, 

Л. Крисін, В. Маслова, С. Нікітіна, М. Піменова, Ю. Прохоров, Н. Рябцева, В. Телія, 

С. Тер-Мінасова, М. Толстой, С. Толстая та ін.), психолінгвістиці й 

етнопсихолінгвістиці (В. Агєєв, А. Баронін, О. Залевська, Ю. Караулов, В. Касевіч, 

Х. Коммагер, В. Крисько, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ч. Осгуд, Ю. Сорокін, Т. Ушакова, 

Р. Фрумкіна, Н. Уфімцева та ін.), лінгвістичній філософії (Н. Арутюнова, 

Л. Вайсгербер, Л. Вітгенштейн, А. Вежбицька, І. Ільїн, О. Лосєв, О. Потебня, 
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В. Телія, Т. Черданцева, О. Шмельов та ін.), але в когнітивній лінгвістиці стереотип 

осмислено в новому ракурсі наукових підходів: ґрунтовніше, усебічно, поглиблено 

(Н. Арутюнова, Т. ван Дейк, В. Дем’янков, В. Карасик, О. Кібрик, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Лангакер, В. Маслова, М. Мінський, М. Піменова, З. Попова, 

К. Рахіліна, Й. Стернін, Л. Талмі, Ч. Філлмор та ін.).   

В українському мовознавстві лінгвістичний напрямок дослідження проблем 

стереотипів і суміжних із ними понять презентований працями Ф. Бацевича, 

Л. Бєлєхової, С. Богдан, Н. Бойко, Л. Боровської, Т. Вільчинської,  О. Воробйової, 

Н. Годзь, І. Голубовської, Н. Данилюк, С. Жаботинської, В. Жайворонка, 

М. Жуйкової, Л. Завгородньої, С. Єрмоленка, С. Єрмоленко, А. Івченка, О. Квас, 

Т. Клинченко, Л. Лисиченко, Л. Масенко, Л. Мацько, Н. Паніної, О. Пономаріва, 

Т. Радзієвської, В. Різуна, О. Селіванової, Н. Слухай, О. Снитко, Н. Сологуб, 

В. Ужченка, Л. Шевченко, І. Штерн, Г. Яворської та ін. Однак, нагромаджений 

значний досвід вивчення стереотипів не охопив феномену мовного перцептивного 

стереотипу – онтогенетично первісного, найбільш укоріненого усталеного 

вербалізатора сенсорної інформації, який сприяє впорядкуванню 

етнодетермінованого мовного досвіду українства. Вивчення мовних перцептивних 

стереотипів допоможе глибше осягнути закономірності та тенденції розвитку 

української мови в проекції на людську свідомість, сприятиме поглибленню уявлень 

про лінгвальну основу ментального коду українців. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю 

комплексного вивчення феномену мовної стереотипізації сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі, що сприятиме розв’язанню вагомих для сучасної 

лінгвістики проблем, серед яких: реконструкція сенсорного фрагмента української 

мовної картини світу; пошук шляхів міжпарадигмального представлення вербальних 

об’єктивацій квантів етновмотивованих перцептивних знань; осмислення ролі 

мовних перцептивних стереотипів у впорядкуванні результатів етнодетермінованого 

мовного досвіду представників українського лінгвального простору; з’ясування 

аксіологічних параметрів смислової структури стереотипів чуттєвого сприйняття. 

Вивчення закономірностей мовних перцептивних стереотипів у просторово-
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часовому й історичному контекстах дає можливість пояснити не тільки задавнені 

особливості функціонування останніх, а й тенденції їх розвитку, що відкриває 

перспективи моделювання процесів мовно-когнітивної діяльності людини, а також 

уможливлює поглиблений опис української лінгвокультури.  

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

виконана в межах науково-дослідної теми кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Актуальні проблеми філології» (номер державної реєстрації 02БФ044-

01). Тему докторської дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 5 від 23 грудня 2013 року). 

Метою роботи є виявлення й опис процесів і результатів мовної 

стереотипізації чуттєвого сприйняття в українській лінгвокультурі. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань: 

– з’ясувати та осмислити в світлі сучасних наукових парадигм засади вивчення 

мовної стереотипізації та стереотипу як фрагмента мовної картини світу; 

– описати роль стереотипів як засобів фіксації та категоризації мовного досвіду 

носія етносвідомості й визначити роль останніх у впорядкуванні результатів 

етнодетермінованого мовного досвіду представників українського 

лінгвального простору; 

– з’ясувати своєрідність мовної актуалізації чуттєвого сприйняття в українській 

лінгвокультурі й означити засоби об’єктивації його поняттєвої сфери; 

– через осмислення опозиції «свій – чужий» дослідити закономірності мовної 

об’єктивації етнокультурних стереотипів сенсорного рівня та виділити 

основні перцептивні стереотипи в українській лінгвокультурі; 

– розробити комплексну методику аналізу сенсорних стереотипів як мовно-

ментальних категорій;  

– відстежити мовні механізми творення стереотипів чуттєвого сприйняття та 

показати засоби їх реалізації в мовно-культурному просторі українського 

етносу; 
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– з’ясувати семантико-аксіологічну природу, походження та ступінь усталеності 

мовних стереотипів чуттєвого сприйняття як феноменів української 

лінгвокультури; 

– визначити тенденції лінгвального розвитку сенсорних стереотипів у мовній 

свідомості сучасних носіїв української мови. 

Об’єктом дослідження є мовні етностереотипи в українській лінгвокультурі, 

заґрунтовані на перцептивних реакціях.  

Предметом дослідження виступає об’єктивація (вербальна, семантична, 

структурна, аксіологічна, дискурсивна) та асоціативна інтерпретація мовних 

етностереотипів сенсорного сприйняття, зафіксованих в українському лінгво-

культурному просторі лексикографічними практиками ХVІ – ХХ ст. й 

актуалізованих у сучасному українськомовному дискурсі. 

Матеріалом дослідження послугували етнокультурні сенсорні стереотипи 

обсягом 2486 одиниць і понад 80000 їх реалізацій, дібрані методом наскрізної 

вибірки з текстів лексикографічних джерел (Словника української мови XVI – 

першої половини XVII ст. [у 28-ми випусках] / НАНУ, Ін-т українознавства 

ім. І. Крип’якевича; [редкол.: Д. Гринчишин, У. Єдлінська, Я. Закревська та ін.; гол. 

ред. Д. Гринчишин]. – Львів, 1994-2016; Картотеки «Словника української мови XVI 

– першої половини XVII ст.», зберігається у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів; Словаря української 

мови : в 4-х т. / НАНУ; Упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – 

К. : Наукова думка, 1996-1997; Словника української мови : в 11 т. / АН УРСР, 

Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970-1980; 

Великого тлумачного словника сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.; Фразеологічного словника 

української мови / Укладачі: В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та інші. 

– К. : Наукова думка, 1999. – К. 1-2. – 980 с.; Словника фразеологізмів української 

мови / Укладачі В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та інші. – К. : Наукова думка, 2003. 

– 1096 с.; Конкорданції поетичних творів Тараса Шевченка / Ред. і упорядкув. 

О. Ільницького, Ю. Гавриша. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001. – Т. 1-4.). Для 
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верифікації даних залучалися поетичні тексти Т. Шевченка, що зумовлено високою 

значущістю доробку митця, в образно-естетичному змісті творчості якого 

об’єктивовано домінанти української ментальності  (Шевченко Т. Г. Повне зібрання 

творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко; [редкол.: М. Жулинський (гол.) та ін.; перед. сл.: 

І. Дзюби, М. Жулинського]. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 1. Поезія 1837-1847. – 

2003. – 784 с.; Т. 2. Поезія 1847-1861. – 2003. – 784 с.). Експериментальною основою 

дослідження стали результати опитування – 24508 реакцій і їх репрезентацій у 

колективній лінгвальній свідомості носіїв української мови початку XXI ст., що 

дозволило вилучити 304 мовних стереотипи чуттєвого сприйняття. Показники 

опитування отримані від 200 інформантів – студентів-філологів останніх років 

навчання, чия професійна компетентність у майбутньому визначатиме мовний, 

духовний і матеріальний аспекти суспільства. 

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження становлять: ідея 

антропоцентричності мови, де постулюється визначальна роль мовної особистості в 

усіх галузях людської діяльності (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір, Б. Уорф, 

П. Флоренський, М. Хайдеггер та ін.); основні положення когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, що утверджують необхідність дослідження мови як простору 

інтеріоризації та екстеріоризації ментальних репрезентацій лінгвокультурного 

знання (Н. Арутюнова, В. Воробйов, В. Дем’янков, В. Красних, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Н. Слухай, Ю. Степанов та ін.); прототиповий підхід до 

явищ категоризації та концептуалізації навколишньої дійсності (М. Болдирєв, 

Л. Вітгенштейн, В. Дем’янков, О. Кубрякова, Е. Рош, Ч. Філмор та ін.). 

Методи дослідження. У праці вперше апробований авторський метод 

семантико-диференціальних шкал, сутність якого полягає в ідентифікації та 

параметризації мовних перцептивних стереотипів як фактів вербально 

зафіксованого узагальненого лінгвокультурного досвіду опрацювання сенсорних 

вражень свідомістю українськомовної особи. 

Означена методика складається з комплексу прийомів дослідження: 
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1. Наскрізна крос-лексикографічна ідентифікація та збирання масиву 

мовних фактів, які відповідають кваліфікації етнокультурних перцептивних 

стереотипів. 

 Ознака стереотипний фіксується за умови, коли мовний факт відповідає  

еталонному уявленню про кліше за комплексом ознак: прототипова обумовленість, 

узагальненість, високочастотна повторюваність, історична усталеність, ригідність 

(високий ступінь стійкості), високочастотна актуалізованість. 

 Ознака етнокультурний фіксується за умови, коли мовний факт 

реєструється свідомістю через процедури осмислення характерних для українського 

етносу точок референції – природних етнічно закорінених кодів. Такими виступають 

предмети, об’єкти, реалії, явища, до яких часто звертаються представники 

української лінгвокультури. Останні фіксують релевантні, етнічно проакцентовані, 

специфічні ознаки українського етносу, що, актуалізуючись у певну історичну добу, 

розкривають глибини сакральної сутності архаїчного мислення українського етносу 

(наприклад, очі українки порівнюються із терном, вугіллям, ніччю, осінньою водою і 

т. ін., на відміну від очей росіянки, які порівнюються із морем, озером, небом, 

аквамарином і подібними реаліями). 

 Ознака перцептивний фіксується за умови, коли вербальна форма 

мовного факту відображає смисл одного з п’яти органолептично-обумовлених 

сенсорних відчуттів, а саме: безпосередньо (у складі вільного сполучення – червона 

калина) чи опосередковано (перифразом – кольору калини), прямо чи на основі 

переосмислення компонентів етнокультурного стереотипу на осі псевдототожності 

(червоні китиці калини – калинові вуста), включно з синестезією (м’який смак, 

теплий колір, гострий зір). 

2. Кваліфікація складників зібраного масиву мовних етнокультурних 

перцептивних стереотипів за ступенем частоти об’єктивації сенсорного компонента 

або ступенем ускладнення менталізованим компонентом різного порогу 

вияскравлення. Виявлення менталізованого складника мовного перцептивного 

стереотипу індексується в межах перцептивної шкали: стереотипи з нульовою 
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ментальністю – заґрунтовані на власне сенсорних ознаках (зелена травиця, чорне 

волосся, великий коровай, солона ропа, пахучий ладан); сенсорно-ментальні – з не 

яскраво вираженою, але дуже помітною сенсорикою (біла риба, м’які долоні, висока 

вода); ментально-сенсорні – із вторинною сенсорикою (червона неміч, мокрі очі); 

ментальні – за своїм внутрішнім змістовим наповненням втратили зв’язок із 

прототипною сенсорною ознакою (кисле обличчя, глибокі гадки, круглий сирота). 

3. Кваліфікація об’єкта аналізу в його цілісності як образу – своєрідного 

відображення конкретно-чуттєвого уявлення, яке функціонує в суб’єктно-об’єктній 

іпостасі у вигляді мережі елементів узагальненого лінгвокультурного досвіду, що 

уможливлює побудову «семантичних просторів» – паттернів категорійної системи 

свідомості, ієрархічного набору універсальних категорій, які виступають моделлю 

пояснення перцептивних змістів. Так, перцептивний образ голосний грім зумовлює 

виникнення ряду чуттєвих реакцій: напругу, збентеження, острах та ін., що 

зумовлюють формування ряду сем ‘загрозливий’, ‘страшливий’, ‘небезпечний’, які 

визначають семантичну диференціацію, змістову значущість і місце об’єкта аналізу 

в семантичній площині мовного кластеру. 

4. Кваліфікація складників зібраного масиву мовних етнокультурних 

перцептивних стереотипів  із позиції переосмислення на осі псевдототожності. 

Тропи псевдототожності дозволяють визначити етнічну специфіку найбільш 

значущих сегментів як сенсорного, так і ментального опрацювання світу 

«колективним розумом» етносу і, тим самим, означують зони преферентних смислів 

і особливості їхньої вербалізації на рівні суб’єкта осмислення/зіставлення, коли 

йдеться про опис етнічно релевантних феноменів – чуба, вусів, дівочої коси (чорний 

вус, довга коса, карі очі), на рівні об’єкта зіставлення (білий, як сметана; солодкий, 

як мед; мокрий, як хлющ) і на рівні мотиву – «оберненого значення» (у 

переосмисленні вугілля, ніч, терн означає ‘гарні’). 

5. Кваліфікація емоційно-оцінного складника мовних перцептивних 

етнокультурних стереотипів через процедури вилучення аксіологічних змістів, що є 

результатом особистісного досвіду, соціальних установок та інших емоційно-

усвідомлених форм сприйняття. Оцінні змісти мають різну порогову зону, 
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градуйовану позитивними та негативними кваліфікаторами (чудово, гарно, приємно, 

смачно – неприйнятно, неприємно, огидно, відразливо, жахливо і под.), що дозволяє 

виміряти аксіологічні потенції мовних стереотипів сенсорного сприйняття.  

Метод семантико-диференціальних шкал дозволив вирішити такі завдання: 

1) ідентифікувати етнокультурні перцептивні стереотипи як мовний феномен із 

урахуванням рівня індексування сенсорного/ментального складників; 

2) представити об’єкт дослідження на рівні образу у вигляді мережі елементів 

узагальненого лінгвокультурного досвіду; 3) кваліфікувати непрямі значення 

етнокультурних перцептивних стереотипів у позиції суб’єкта й об’єкта осмислення / 

переосмислення на осі псевдототожності; 4) визначити  емоційно-аксіологічні 

потенції етнокультурних перцептивних стереотипів. 

Окрім методу семантико-диференціальних шкал, у роботі використано також 

інші: описовий метод забезпечив інвентаризацію, систематизацію й аналіз мовних 

стереотипів сенсорного рівня; контекстуальний метод уможливив встановлення 

системних зв’язків аналізованого феномену з мовними та позамовними реаліями; 

історико-порівняльний метод дозволив здійснити діахронічний аналіз стереотипів; 

метод семантико-аксіологічного поля використаний для з’ясування 

парадигматичних і синтагматичних відношень, внутрішньотекстових та 

інтертекстуальних зв’язків між вербальними репрезентантами етнокультурних 

стереотипів, а також на визначення їх оцінних параметрів; метод лінгвістичного 

експерименту – для спостереження зони сучасних асоціативних реакцій і конотацій 

мовних перцептивних стереотипів; метод кількісного аналізу частотності 

слововживань – для виявлення домінантних об’єктивацій мовних етностереотипів 

сенсорного сприйняття. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першим в українському 

мовознавстві цілісним дослідженням мовної стереотипізації сенсорного рівня: в 

дисертації вперше  

 представлено опис феномену мовного етнокультурного перцептивного 

стереотипу, репрезентованого в лінгвальному просторі української мови ХVІ – 

початку ХХI ст.;  
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 розроблено й апробовано новий метод семантико-диференціальних шкал 

для лінгвокультурного осмислення мовної стереотипізації сенсорного рівня;  

 на широкому фактичному матеріалі описано природу сенсорних 

стереотипів в українській лінгвокультурі: особливості їх вербалізації, семантичної 

трансформації, реалізації дистрибутивного та словотвірного потенціалів, 

аксіологічної маркованості, роль конотації в творенні мовних стереотипів чуттєвого 

сприйняття; 

 створено класифікаційну матрицю сенсорних стереотипів-образів, у 

межах якої систематизовано етнокультурні перцептивні стереотипи та показана роль 

останніх у впорядкуванні найбільш значущих для української спільноти фрагментів 

лінгво-ментальної інформації;  

 розкрито особливості мовної стереотипізації сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі;  

 відстежено механізми творення та чинники актуалізації мовних 

сенсорних стереотипів;  

 визначено місце та роль заґрунтованих на перцептивних реакціях 

етнокультурних стереотипів в українському лінгвокультурному просторі.  

Теоретичне значення дисертаційної праці визначається ступенем 

належності її висновків до вирішення сучасних проблем лінгвістики. Зокрема, 

отримані результати є внеском у розробку проблем лінгвістики сенсорного 

сприйняття (погеилиблено осмислення понять «модуси перцепції», «сенсорна 

вісь», «поріг сенсорики» і скореговано ієрархічний ряд сенсоризмів у межах 

традиційної шкали чуттєвого фрагмента мовної картини світу українського етносу); 

когнітивної лінгвістики (розбудовано поняття «перцептивний стереотип» і 

з’ясовано механізми формування та засоби реалізації останніх у мовно-культурному 

просторі); етнолінгвістики та лінгвокультурології (визначено статус перцептивної 

стереотипізації в українській лінгвокультурній традиції); етнопсихолінгвістики 

(описано шляхи породження та сприйняття сенсорної інформації); соціолінгвістики 

(осмислено параметри соціально-перцептивної регуляції етнічної самосвідомості); 
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сугестивної лінгвістики (з’ясовано потенціал сугестивного впливу сенсорного 

стереотипу в українській лінгвокультурі) 

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання 

його результатів у матеріалах до основних і спеціальних курсів із лексикології, 

фразеології, стилістики, історії української мови, загального мовознавства, 

лінгвокультурології, лінгвофілософії, лінгвопрагматики, етно- та психолінгвістики, 

дискурсології тощо. Зібраний фактичний матеріал і результати його аналізу можуть 

бути застосовані в лексикографії при укладанні словників, передусім словників 

етнокультурних стереотипів. Матеріали дослідження мають практичний вихід у інші 

сфери: його висновки можуть бути використані в розробці новітніх технологій 

пошуку інформації в світлі лінгвістичної теорії структуризації інформаційного 

кіберпростору. 

Особистий внесок здобувача. Усі висунуті у дисертації наукові ідеї та 

викладені теоретичні й практичні результати отримані одноосібно; публікації з теми 

дисертації підготовлені й надруковані без співавторства.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на щорічних засіданнях кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; на щорічних наукових конференціях професорсько-

викладацького складу Маріупольського державного університету. Результати 

дослідження були викладені в доповідях на всеукраїнських наукових конференціях: 

«Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Ніжин, 2014), «Українська 

мовна особистість» (Київ, 2014), «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» 

(Київ, 2014), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» 

(Переяслав-Хмельницький, 2014), «Історичні, філософські, мовні та методологічні 

тенденції розвитку сучасної освіти» (Харків, 2014, 2015), «Українська філологія в 

контексті розвитку європейської наукової думки» (Тернопіль, 2014), «Тенденції 

розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (Миколаїв, 2014); на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Естетичні та моральні 

ідеали українського народу в Шевченковому слові» (Київ, 2013), «Мова і світ: 
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дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014), «Сучасні  лінгвістичні парадигми» 

(Горлівка, 2014), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(Острог, 2014, 2015), «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» (Харків, 

2014), «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» 

(Сімферополь, 2014), «Актуальні проблеми славістики» (Маріуполь, 2014, 2015), 

«Мова і культура» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації» (Острог, 2014, 2015), «Від теорії і гіпотез до практичних кроків 

у науці (Горлівка, 2014), «Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, 

комунікативного і мовно-мисленнєвого утворення» (Київ, 2014), «Мова і соціум: 

етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2014), «Сучасна філологія: парадигми, 

напрями, проблеми» (Київ, 2014), «Мова – література – мистецтво: когнітивно-

семіотичний інтерфейс» (Київ, 2014), «Мова як світ світів: граматика і поетика 

української мови» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Сучасна філологія: теорія та практика» 

(Одеса, 2014), «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015), 

«Сучасні дослідження мови та літератури» (Вінниця, 2015), «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та 

Азії» (Переяслав-Хмельницький, 2015), «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (Львів, 2015), «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), «Семантика мовних одиниць» (Харків, 

2016), «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016), 

«Когнітивна лінгвістика у міждисциплінарному контексті: теорія і практика» 

(Черкаси, 2016), ювілейній міжнародній науковій конференції, присвяченій 110-

річчю від дня народження академіка І. К. Білодіда (Київ, 2016); на семінарах, 

симпозіумах і читаннях: всеукраїнському фестивалі науки «Сучасні когнітивні 

студії: програма міждисциплінарних досліджень» (Київ, 2014), всеукраїнському 

науковому семінарі «Лексико-граматичні інновації в слов’янських і неслов’янських 

мовах: типологія, функції» (Маріуполь, 2016), всеукраїнських наукових читаннях 

(Київ, 2016). Результати дослідження були викладені також у доповідях на 

зарубіжних конференціях: «Сучасні проблеми науки і освіти» (Будапешт, 2014), 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 2015), «Філологія і 
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лінгвістика в епоху цифрових технологій – 2016» (Будапешт, 2016), в інтернет-

проекті «Тілесність й ідентичність в українській культурі, мистецтві, літературі, 

мові» (Варшава, 2015).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 71 

публікації, зокрема, в 3 монографіях: «Мовні стереотипи із сенсорним компонентом 

в українській лінгвокультурі» (К., 2016; 480 с., 25,7 д.а.), «Особливості семантики та 

функціонування слів-колоративів в українській фразеології» (Донецьк, 2013; 178 с., 

9,3 д.а.), «Світ українських кольороназв: ментальність у фразеології» (Донецьк, 

2013; 180 с., 7,3 д.а.); 67 публікаціях у наукових збірниках статей та тез, із яких 44 

надруковані у виданнях, затверджених ВАК України як фахові, 6 опубліковані в 

зарубіжних періодичних рецензованих журналах, 17 представляють матеріали, 

опубліковані в інших виданнях; 1-у навчальному посібнику «Практична стилістика 

української мови» (Маріуполь; 2013; 164 с., 6,7 д.а.). Загальний обсяг публікацій із 

теми дисертації – 80,5 д.а.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, лексикографічних джерел, джерел 

фактичного матеріалу (672 позиції), списку прийнятих скорочень, шести додатків і 

чотирнадцяти рисунків, у яких представлені результати аналізу мовних 

етнокультурних стереотипів сенсорного рівня. Повний обсяг дисертації викладено 

на 649 с., із яких основного тексту – 432 с. 
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РОЗДІЛ 1 

МОВНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ВИСВІТЛЕННЯ 

 

1.1. Стереотип як засіб категоризації мовного досвіду носія  

етнічної свідомості 

 

Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка 

ґрунтується на антропоцентричних аспектах вивчення мовних явищ, що визначають 

настанови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, 

пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого він 

належить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання, якій 

притаманні особливості концептуалізації та категоризації знань у загальному 

процесі пізнання. Отже, фокус уваги дослідників змістився із зовнішнього світу 

(інструментального підходу до мови), де спостережений лише реальний об’єкт, на 

свідомість мовця, вмістилище уявлень, які підлягають вербалізації. 

Зорієнтування сучасної лінгвістики на врахування визначальної ролі 

людського фактору в усіх галузях людської діяльності, зокрема, й інтерпретації 

навколишнього світу, зумовило вкорінення в науці про мову комунікативно-

функціонального, включно із когнітивним, підходу, що став альтернативою 

попередньому системно-структурному підходу, і станом на сьогодні є одним із 

найперспективніших, оскільки дозволяє по-новому поглянути на предмет 

лінгвістичного дослідження, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру 

знака; зумовлює розширення кола мовознавчих досліджень щодо вивчення складних 

когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності.  

Зародження когнітивної парадигми в лінгвістиці, яке пов’язують із виходом 

відомої монографії Дж. Міллера та Ф. Джонсон-Лерда «Мова і сприйняття» [582], 

ознаменоване появою нової науки – когнітології (cognitive science) – інтегральної 

міждисциплінарної галузі, що досліджує моделі свідомості, пов’язані з набуттям, 

виробленням, зберіганням, використанням, передачею людиною знань, із 
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переробкою цих знань, а також із розумінням природної мови, логічним 

виведенням, аргументацією та з іншими видами пізнавальної діяльності [667, с. 175], 

завданням якої є вивчення системи репрезентації знань, а також тих ментальних 

процесів, що пов’язані з опрацюванням цих знань [625, с. 4].  

На сучасному етапі когнітивістика пропонує комплексну програму 

дослідження людської свідомості крізь призму мови (теорія когнітивної граматики 

Р. Лангакера; теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона; 

топологічна семантика Л. Талмі; ментальні моделі Ф. Джсонсон-Лерда; теорія 

прототипів Е. Рош, Дж. Лакоффа; фреймова семантика Ч. Філлмора, М. Мінського; 

когнітивні операції типу правил концептуального висновку Р. Шенка, Ч. Рігера; 

учення про поняттєві категорії І. Мещанінова; ономасіологічна теорія 

О. Кубрякової; семасіологічні концепції Ю. Апресяна та Ю. Степанова; логіко-

лінгвістична доктрина Н. Арутюнової; психолінгвістичні дослідження О. Лурії; 

когнітивна теорія Т. ван Дейка; теорія семантичних примітивів А. Вежбицької та 

ін.), що породжує думку: лінгвокогнітивістика – «закономірний результат еволюції 

лінгвістичних учень» [8, с. 75], яка ґрунтується на теоретичному доробку 

когнітології, відповідає на ті ж питання, що й когнітологія. 

Когнітивна лінгвістика, маючи глибокі підвалини та змістові передумови, 

створені метрами світового мовознавства (В. фон Гумбольдт, О. Потебня, І. Бодуен 

де Куртене, Г. Гійом), досліджує мовну картину світу, розглядаючи, як пов’язані 

мовні форми зі структурами людських знань, як ті й інші репрезентовані у 

свідомості людини. Провідна ідея, що виокремлює когнітивну лінгвістику як новий 

напрям, – та, що мовна здатність людини є частиною її когнітивної здатності [440, 

с. 13]. Власне, когнітивна лінгвістика виникає як наука, покликана досліджувати 

мову в безпосередньому зв’язку з розумом людини, мисленнєвими, пізнавальними 

процесами, механізмами та структурами, що лежать у їх основі [70, с. 15-16]. 

Підтвердження означеної думки знаходимо у О. Селіванової, яка об’єктом 

когнітивної лінгвістики називає мову як експонент когнітивних структур і процесів 

свідомості, а предметом – співвідношення когнітивних механізмів свідомості з 

природною мовою та її мовленнєвою реалізацією [392, с. 365]. Дещо ширше предмет 
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когнітивної лінгвістики тлумачить Н. Слухай. На думку дослідниці, предметом 

когнітивної лінгвістики є проблема ролі мови у здійсненні процесів пізнання й 

осмислення світу, в проведенні процесів його концептуалізації й категоризації, 

проблема співвідношення концептуальних систем із мовними і наукової та 

звичайної (буденної) картин світу з мовною [440, с. 13]. 

Серед основних напрямків когнітивної лінгвістики (у межах якої виділяють 

когнітивну граматику, когнітивну лексикологію, когнітивну ономасіологію, 

когнітивну фразеологію, когнітивну поетику та ін.) провідне місце належить 

когнітивній семантиці, оскільки саме значення ученими потрактовується як 

когнітивна структура, а будь-які відомості про цей феномен – як такі, що 

проливають світло на структури свідомості, їх формати і внутрішню будову. З цього 

приводу О. Кубрякова зауважує: «І хоча серед цих структур виділяють як вербальні, 

так і невербальні, точніше, які мають і які не мають аналогів у вербальних формах 

природних мов, вважають, що найбільш суттєві із уявлень нашого мозку і структур 

свідомості – це ті, які уже сформували значення мовних знаків та репрезентують 

структури свідомості за їх допомогою» [253, с. 37].  

Когнітивна площина досліджень інтегрувала підходи різних наук до вивчення 

когнітивних структур: від конкретно-чуттєвого образу, картини, схеми, поняття, 

уявлення до архетипу, концепту, сценарію, фрейму, ґештальту, прототипу, 

стереотипу та ін., як елементів сучасного комунікативного простору, що відомі як 

складники мовно-концептуальної картини світу, кваліфіковані залежно від ступеня 

абстрагування когнітивних процесів, які, віддзеркалюючи світ національного 

сприйняття, забезпечують його оперативне осмислення та пізнання. Особливу роль 

у цьому процесі відіграють стереотипи – структури культурно-специфічних 

фонових знань, що існують на когнітивно-ментальному рівні, є результатом 

узагальнення  досвіду з опертям на знання про світ.  

У межах когнітивного підходу стереотипи розглядаються як вмістилища знань 

певної лінгвокультурної спільноти, певним чином організований і впорядкований 

процес сприйняття дійсності, який, завдяки своїй структурованості, може бути 

переданий наступним поколінням. Роль посередника у цьому процесі виконує мова. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


21 

 

Саме мова забезпечує найбільш природний доступ до свідомості та розумових 

процесів, причому зовсім не через те, що результати розумової діяльності 

вербалізуються, а тому що «ми знаємо про структури свідомості тільки завдяки 

мові, яка дозволяє повідомити про ці структури та описати їх за допомогою будь-

якої природної мови» [251, с. 43]. Мовні форми при цьому вивчаються не 

автономно, а з позиції того, як вони відображають певне бачення світу людиною та 

способи його концептуалізації в мові, загальні принципи категоризації та механізми 

обробки інформації з огляду на те, як у них відображено весь пізнавальний досвід  

людини [68, с. 5-6]. Більш того, кожна мова відтворює певний характерний лише для 

неї спосіб сприйняття світу, який формує певну систему поглядів, що поділяють усі 

носії цієї мови, тим самим формуючи ґрунт для творення стереотипів, які, 

надходячи до людської свідомості через різні канали, відображають настанову 

соціальної групи щодо певного явища, слугують для зображення предмета, яке 

сформувалося у певних суспільних межах, і визначають, чим є предмет та як він 

трактується людиною. Отже, народна традиція спирається на стереотипи, 

зображуючи картину світу в гармонійному поєднанні предметів і людей [33]. 

Незважаючи на достатню обґрунтованість зауваження, що відображення, яке 

утвердилося у мові, доступне через мову та належить до загальних відомостей про 

світ, ми маємо власну думку. У процесі життєдіяльності люди оперують моделями 

(останні піддані різним трансформаціям) того, що їм здається світом. Ці моделі світу 

не залишаються зовнішніми щодо спроможності людини осмислено сприймати 

дійсність: у свідомості мільйонів людей віртуальні образи трансформуються в 

елементи їхніх картин світу, у певні цілісні, неподільні образи, у ту систему 

координат, у якій людина себе бачить і у зв’язку з якою визначає (оцінює) свої 

стосунки з навколишньою дійсністю. У результаті ми маємо своєрідний, досить 

складний мовно-ментальний простір не лише як спосіб категоризації й об’єктивації 

дійсності, а й як певну насаджену людині систему орієнтирів – стереотипів, крізь 

призму яких вона починає бачити та сприймати навколишній світ. Однак, напевно, 

не всі поняття можуть бути основою для створення стереотипів, а тільки ті з них, які 

є соціально значущими для носія мови.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


22 

 

В основі переконань і цінностей досить часто лежать стереотипи, 

підтверджені або не підтверджені власним досвідом, але сформовані завдяки 

суспільній думці, детерміновані певною культурою, яка визначає їх розвиток і 

накладає на них свій особливий відбиток. Звідси те, що є актуальним для одного 

народу, може бути неактуальним для іншого. Відмінність способів відображення 

дійсності в різних культурах обумовлена багатьма факторами, які в сукупності 

формують умови, визначають потреби та цілі, що диктують появу певних 

стереотипів. Більш того, існування та вивчення стереотипів неможливе поза 

культурним середовищем, яке виступає системою спільних переконань, цінностей, 

традицій і норм поведінки, характерних для певної спільноти, які проживають на 

одній території та мають спільне минуле. З іншого боку, культура виступає 

контекстом, що уможливлює встановлення ефективної комунікації індивідів.  

Отже, антропоцентрична парадигма сучасних досліджень, спрямована на 

вивчення мовних явищ у нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням 

як окремого індивіда, так і мовного колективу, зумовила вкорінення у мовознавстві 

когнітивного підходу, спроектованого на вивчення когнітивних процесів і їх впливу 

на мовне відображення дійсності. Для відбору та впорядкування найбільш значущих 

для спільноти фрагментів інформації виникають стереотипи – структури ментально-

лінгвального комплексу, результат узагальнення знань про світ, освоєння яких  

відбувається за активної участі мови.  

Вивчення стереотипів неможливе без звернення до теорії картини світу (далі 

КС), яка є одним із основних аспектів досліджень у галузі когнітивної семантики. 

Це зумовлено посиленим інтересом до питання про відображення світу – 

первинного (незалежного, об’єктивного) вторинним (залежним, суб’єктивним), де, з 

одного боку, – світ, реальність, універсум, космос, із іншого – картина світу (мовна, 

концептуальна) – певна модель інтерпретації світу, що фіксується в образах 

мислення на основі реального досвіду взаємодії людини з навколишнім світом; 

особливий спосіб сприйняття світу, який формується в свідомості носія мови, як 

результат пізнавально-оцінної діяльності. У своїх роздумах щодо сутності поняття 

«картина світу» (як синонімічні у сучасному мовознавстві використовуються 
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терміни «модель світу», «образ світу», «світобачення», що є не рівнозначними, хоча 

і мають сфери дотичності та перетину) мовознавці ґрунтуються на вивченні 

уявлення людини про світ, часто ототожнюючи  його з самим світом на тій підставі, 

що по своїй суті картина світу є тим, яким ми бачимо цей світ, чого, як на нашу 

думку, робити ні в якому разі не можна. Оскільки формою існування КС у 

свідомості людини є абстракція у вигляді понять і їх відношень, тому картину світу 

слід сприймати не як дзеркальне відображення навколишньої дійсності, а як 

результат інтерпретації світу індивідуальною чи колективною свідомістю. 

Якщо розглядати КС як форму існування свідомості людини, можна 

погодитися з визначеннями, за якими КС – це впорядкована сукупність знань про 

світ, продукт його ціннісно-смислового сприйняття, що сформувалися в суспільній, 

а також колективній та індивідуальній свідомості [354, с. 51]; спосіб відбиття 

реальності у свідомості людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь 

призму мовних і культурно-національних особливостей, притаманних певному 

мовному колективу [667, с. 156]. Фіксація та засвоєння таких особливостей 

відбувається через посередництво стереотипів – певного образу, ментальної 

«картинки», певного постійного, мінімізовано-інваріантного, обумовленого 

національно-культурною специфікою уявлення про предмети або ситуації [248, 

с. 178], стійких фрагментів картини світу, що існують у масовій свідомості. 

Розуміючи стереотипи як культурно-детерміновані та певним чином упорядковані 

«картинки світу» у свідомості людини [275], ми тим самим акцентуємо, що 

стереотипи є частиною КС людини. Як на нашу думку, певна КС («відмінності в 

досвіді зумовлюють відмінності у знаннях, а через них – до різних картин світу» 

[238, с. 36]), а відповідно, і певні знання та досвід, набуті переважно через 

посередництво мови, керуватимуть діями людини у будь-якій ситуації, 

диктуватимуть їй певну модель поведінки під час взаємодії з представником групи, 

що стереотипізується, чи при потраплянні у стереотипну ситуацію. 

Картина світу має історичну, національну, соціальну детермінованість       

[109, с. 87]: історичний характер КС визначається її безперервним, бурхливим 

розвитком під впливом історичних подій, змін соціальних умов життя;  
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національний складник знаходить свій вияв у специфіці національної культури, 

звучанні рідної мови, у якій закріплені узагальнені значення як результат 

соціального досвіду етносу. Саме соціальний досвід, що існує в мові та набутий 

через посередництво мови, фіксується в основі стереотипу. Цей досвід 

закріплюється на нейролінгвістичному рівні – у вигляді набору клішованих 

структур (стереотипів), крізь призму яких сприймаються як нові явища і події, так і 

тексти, що відтворюють ці явища та події [84, с. 172]. Отже, стереотипи, з одного 

боку, здійснюють селекцію інформації, що надходить із зовні до суб’єкта, а з іншого 

– структурують внутрішній досвід і готують подальшу обробку та переміщення 

інформації на вищі рівні свідомості з метою фіксації її в пам’яті мислення.  

Описуючи КС, дослідники на перший план висувають ряд змістових ознак і 

формальних особливостей феномену: є образом світу, продуктом сприйняття 

свідомості; експлікує риси людської суб’єктивності; відображає основні риси 

світобачення людини; має національно-специфічне забарвлення; є космологічною й 

антропоморфічною водночас; керує діями людини, хоча сама може не 

усвідомлюватися; абсолютно достовірна для свого суб’єкта; становить єдність 

статики та динаміки, стабільності та нестабільності, кінцевого та безкінечного; є 

регулятивом широкої дії; завжди має лакуни; пластична, рухлива, поліваріантна; 

обмежена у своїй складності та детальності; наочна й образна; має системний 

характер; конкретна та цілісна [440, с. 20]. Суттєвими, як на нашу думку, є 

доповнення: відбивається у мові, формує мову та її носія, визначаючи особливості 

його мовлення, що дає підставу зводити КС до мовної картини світу (далі МКС). 

Отже, МКС постає як спосіб членування предметного та поняттєвого світу засобами 

мови, що відбиває особливості сприймання мовцями навколишньої дійсності [612, 

с. 93] крізь призму мовних і культурно-національних особливостей, притаманних 

певному мовному колективу [667, с. 156]. В. Маслова наголошує: «Оскільки 

виникнення картини світу тісно пов’язане з мовою і здебільшого визначається нею, 

то її називають «мовною картиною світу» [297, с. 50]. Схожу думку висловлює і 

Ж. Соколовська, коли зауважує, що «в літературі під «картиною світу» (= «мовній 

картині світу») розуміють два різних аспекти розгляду семантики (або лексики)» 
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[459, с. 6]. Проводячи паралель між цими поняттями, дослідниця водночас 

намагається певною мірою розмежувати їх. КС вона визначає «як сукупність 

уявлень людини про об’єктивну дійсність, що оточує її», а МКС інтерпретує як одну 

із «спеціальних картин світу» [459, с. 2-6]. Ми не можемо повністю погодитись із  

твердженнями, що КС тотожна МКС. На нашу думку, поняття «картина світу» 

значно ширше поняття «мовна картина світу», оскільки у творенні КС залучені різні 

типи мислення, зокрема й невербальні, відповідно омовленню підлягають не всі 

фрагменти реального світу, а тільки ті, що «є важливими для народу та мають 

комунікативну значущість» [198, с. 77]. 

Мовна картина світу є неминучим для мисленнєво-мовленнєвої діяльності 

продуктом [481, с. 179] як усвідомлення позамовної дійсності в актах комунікації, як 

сукупність зафіксованих у мовних одиницях уявлень про світ на певному етапі 

розвитку людства, як мовне членування й упорядкування світу [356, с. 38]. Така 

інформація про світ, закладена в системних значеннях мовних одиниць, заснована 

на категоризації та повторенні явищ, осмислюється, узагальнюється, 

стереотипізується. Людина, набуваючи через посередництво мови уже готовий і 

емоційно забарвлений стереотип, модифікує його відповідно до власної картини 

світу. Це дає нам підставу стверджувати, що стереотип невіддільний від народної 

мови та культури. Як вагомий елемент мовної системи та коду культури, стереотип 

мислиться фрагментом мовної картини світу, яка «визначає його розвиток і накладає 

на нього свій особливий відбиток» [407, с. 268]. 

Підтвердження означеної думки знаходимо в Є. Бартмінського, який   

акцентує на тому, що стереотип і МКС співвідносяться як частина і ціле. Учений 

зауважує, що «стереотип як конвенційне уявлення про предмет, яке стосується того, 

як цей предмет виглядає, як діє, яку він містить у собі спрощену «теорію предмета», 

є елементом всієї розгорнутої культурно-мовної картини світу, створює цю картину 

разом із іншими елементами» [40, с. 12]. На думку В. Маслової, сукупність 

предметних образно-наочних еталонних уявлень про предмети й явища, з якими 

людина частіше контактує протягом життя, в цілому формує деяку стабільну мовну 

картину світу відображення об’єктивної дійсності [295, с. 69]. У її центрі 
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виявляється константно-закріплене стереотипне мовне уявлення. Разом із тим, 

вторгнення стереотипів у мовне середовище часто набуває несподіваних форм, що 

ускладнює сприйняття інформації представниками різних етнічних спільнот. 

Причину цього вбачаємо в національній стереотипності свідомості. 

У контексті означених проблем видаються вартісними роздуми, що МКС 

характеризується національною специфікою (ідіоетнічністю) [502, с. 190-192]; вона 

є національно-культурною спадщиною, в якій відображені не лише особливості 

природно-культурних умов буття людини, але і своєрідність її національного 

характеру та народного менталітету, яка зумовлює структуру мовних моделей 

концептуалізації світу [296, с. 61]. Ми не поділяємо думки цитованої вище 

дослідниці, яка стверджує, що світорозуміння частково знаходиться у «полоні» 

мовної картини світу, яка, в свою чергу, стає для етносу фундаментом усіх 

культурних стереотипів [294, с. 111]. Як на нас, це твердження є не зовсім 

коректним, оскільки ряд культурних стереотипів (наприклад, стереотипи мислення і 

навіть стереотипи поведінки) обумовлені не МКС, а загальною КС, що має глибше 

коріння та ширший спектр впливу на менталітет нації. Це дає нам підстави 

обстоювати думку, що МКС представника певного етносу, детермінована 

особливостями національного менталітету, світогляду, ціннісних орієнтирів, 

світорозуміння нації, зумовлює формування феномену національно-мовної картини 

світу (етномовна (етнокультурна) картина світу) – «виражене етносом засобами 

певної мови світовідчуття та світорозуміння, вербалізована інтерпретація мовним 

соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі» [127, с. 29], що виступає 

особливим способом пізнання світу й є результатом когнітивної діяльності людини.  

Натомість цілком очевидно, що пізнання навколишнього світу відбувається 

через посередництво мовного освоєння дійсності, яке виражається через тричленну 

когнітивну схему «мова – мислення – світ», і обумовлює закономірне питання про 

існування картини-посередника між світом і мовою. Такою картиною є 

концептуальна картина світу (ККС) – динамічна, глобальна, цілісна система 

інформації про універсум, що перебуває у розпорядженні людини [217, с. 280]; 

ідеально представлений взаємозв’язок об’єктивних предметів і процесів, що існують 
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у складній системі взаємозв’язків у світі понять [217, с. 75]; результат створення 

суб’єктом певного образу світу. Згідно з когнітивними постулатами, які ґрунтуються 

на положенні про те, що мовна форма є відображенням когнітивних структур, і тому 

між когнітивними та мовними структурами існують певні кореляції, можна 

говорити, що ККС знаходить своє відображення у мові. І саме мова є засобом 

вираження ККС, важливою формою існування знань як одного із способів 

закріплення відображувальної діяльності мислення [217, с. 22]. Тому слушним 

видається зауваження про співвідношення МКС та ККС.  

Не вдаючись до глибокої дискусії щодо проблемних питань (оскільки вони є 

лише дотичними до теми нашого зацікавлення), зауважимо, відмінність між МКС і 

ККС  простежується вже на рівні визначення їх певних особливостей. Так, якщо 

ККС пов’язана з усім континуумом знань про світ, то мовна є засобом експлікації 

цих знань [277, с. 37]. Натомість МКС виявляє своєрідність відображення цих знань 

різними народами, тим часом як мова відображає досвід кожного народу та виявляє 

не лише спільні знання, а й своєрідне бачення світу [276, с. 134]. ККС – це 

«представлення у свідомості інтеріоризованого людиною світу», а МКС забезпечує 

його репрезентацію «в мовних знаках, категоріях, явищах мислення, що є 

семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості» 

[392, с. 259, 365]. Із огляду на те, що пізнання світу людиною не є вільним від 

помилок, його концептуальна картина світу постійно змінюється, перемальовується, 

мовна ж ще довго зберігає сліди різних помилок [297, с. 51] і з часом може ставати 

реліктовою. З іншого боку, як зауважує Н. Слухай, ККС є мовно-ментальною 

матрицею світоглядного порядку, тому характеризується усталеністю [440, с. 27]. 

Окреслені закономірності дають нам підставу стверджувати, що  

концептуальна система є більш складною за своєю ємністю та будовою, ніж система 

значень мовних одиниць, тому цілком імовірно, що ККС є значно багатшою й 

універсальнішою, ніж МКС. Вона «є спільною для народів з однаковим рівнем знань 

про світ, у той час як мовна картина світу відображає досвід кожного народу та 

виявляє не тільки спільні знання, а й своєрідність бачення світу» [277, с. 37]. Ми 

наголошуємо на виокремленні в межах загальної структури «картина світу» двох 
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феноменів – мовна картина світу (історично сформована в повсякденній свідомості 

відповідного мовного колективу й об’єктивована у мові сукупність уявлень про світ, 

певний спосіб мовної концептуалізації дійсності [440, с. 37]) та концептуальна 

картина світу (сукупність значень, знань і уявлень про світ, організована у певну 

концептуальну систему [440, с. 37]), диференціація яких заґрунтована на 

протиставленні мислення та мови. Останні є національним утворенням, оскільки 

спроможні виразити засобами певної мови світовідчуття та світорозуміння носія цієї 

мови та у вербалізованій формі репрезентувати бачення індивідом навколишнього 

світу та себе в цьому світі. І МКС, і ККС реалізуються через ментальні репрезентації 

– компоненти когнітивної системи: від конкретно-чуттєвого образу та уявлення до 

настанови та стереотипу. Отже, стереотип постає фрагментом і МКС, і ККС, 

ментальною «картинкою», суперфіксованим уявленням про предмет, явище чи 

ситуацію й однією із їх форм вираження, що отримує репрезентацію в національній 

мові через посередництво мовних одиниць.  

Отже, і мовна картина світу, і концептуальна картина світу постають як 

ідеально-матеріальні динамічні утворення, що функціонують у ментальності 

соціуму та відображають систему орієнтирів і відношень людини у світі та до світу. 

Фрагментом і мовної, і концептуальної картин світу є стереотипи, за допомогою 

яких відбувається спрощене структурування світу та забезпечується спадкоємність 

мовного мислення носіїв мови та культури категоріями, що традиційно склались.   

Пізнання різних процесів, явищ, груп суспільства, індивідів здійснюється, 

насамперед, за допомогою процесів категоризації об’єктів, які, як на нашу думку, є 

життєво необхідними у зв’язку зі складністю світу й обмеженістю індивідуального 

життєвого досвіду. Бо, як слушно зауважив Дж. Лакофф, людство без спроможності 

до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні в 

соціальному та інтелектуальному житті. «Вивчення процесів категоризації 

надзвичайно важливе для розуміння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, 

без цього неможливе усвідомлення того, що робить нас людьми» [581]. Дослідник 

наголошує, що категоризація світу є найважливішою функцією людської свідомості, 

оскільки «немає нічого більш ґрунтовнішого для нашого сприйняття, діяльності, 
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мовлення. Щоразу, коли ми розглядаємо щось як клас речей, ми здійснюємо 

категоризацію. Змінюючи уявлення про суть категорій і явище категоризації, ми 

змінюємо уявлення про світ» [582, с. 20-24].  

У створюваних категоріях соціальна реальність спрощується, схематизується, 

структурується, що дає змогу людям усвідомлювати світ у зручний для їх мозку 

спосіб. Слушною у цьому сенсі є думка Н. Парасін, яка, з покликанням на Е. Рош, 

зауважує, що основою творення категорій у нашій свідомості виступають два 

принципи: «структуризація світу» та «когнітивна економія». Перший принцип 

означає, що категорії створюються в людській свідомості не довільно, не на основі 

випадкового набору ознак. Комбінація визначальних для певної категорії 

властивостей має чітку структуру та є «емпіричним фактом, представленим світом, 

що сприймається». Другий принцип акцентує на тому, що категорія фіксує світ, 

який сприймається людиною у максимально стислій формі [341, с. 253]. У ході 

пізнання та категоризації різних явищ із опорою на окреслені принципи й 

виникають стереотипи, що, з одного боку, є результатом пізнавальної діяльності, а з 

іншого – засобом пізнання та категоризації дійсності. При цьому зауважимо, що 

категоризація досвіду, яка на думку О. Селіванової, «є переважно неусвідомленою й 

автоматичною, має статичний і динамічний характер, оперує предметними 

сутностями й абстракціями, раціональним й ірраціональним» [392, с. 377], 

відображає не випадковий розподіл явищ навколишньої дійсності, а ґрунтується на 

когнітивних здібностях людського мозку: порівнянні, ототожненні, аналогії. 

У найзагальнішому сенсі категоризація – це основний засіб надати 

сприйнятому світові упорядкованого характеру, систематизувати якось те, що 

спостерігається, і побачити в ньому подібність одних явищ на противагу відмінності 

інших [255, с. 84]. Щоразу, сприймаючи порцію нової інформації про світ, людина 

намагається розмістити її в мозку шляхом віднесення до тієї чи іншої категорії. 

Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами та 

категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність 

одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність. 

Стереотип є тим інструментом, що дозволяє сприймати та здійснювати 
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категоризацію майже не задумуючись, оскільки індивід уже має певну готову 

настанову та завчасно знає, як вести себе в будь-якій ситуації.  

Ідея категоризації світу бере початок із трактатів античних філософів, де 

категорії мислились як сутності, що об’єднують елементи зі спільними ознаками: 

категорії виділяються на основі необхідних і суттєвих ознак, і відсутність хоча б 

однієї з них зумовлює непотрапляння об’єкта до означеної категорії. За такого 

підходу будь-який предмет, поняття або наділені необхідними ознаками, або ні і, 

відповідно, або є елементами даної категорії, або ні. При цьому подвійний статус і 

проміжні варіанти виключаються.  

Особливої актуальності проблема мовної категоризації дійсності набула 

тільки з другої половини двадцятого століття, коли  була піддана сумнівам класична 

теорія категоризації. У результаті проведення емпіричних досліджень у галузі 

когнітивної психології (Дж. Брунер, Л. Вітгейнштейн, Л. Виготський, У. Лабов, 

Е. Рош) й отриманих експериментальним шляхом даних стало зрозуміло, що основні 

постулати категоризації, пропаговані класичним підходом, не спрацьовують і 

необхідна нова теорія, заснована на нових принципах. Такі нові думки висловив 

Л. Вітгенштейн, який зауважив, що всі складники категорії об’єднуються в єдність 

за принципом «сім’ї: один член категорії може мати щось спільне з іншим, тоді як 

другий має щось спільне із третім, який, в свою чергу, немає нічого спільного із 

першим» [97]. Логічним видається висновок: категорія будується не на основі 

загальних суттєвих ознак, а скоріше на деякій схожості тих чи інших характеристик 

і на їх перетині. Так був спростований один із постулатів класичної теорії про чіткі 

та незмінні межі категорії.  

Для більшості сучасних концепцій категоризації характерне чітке 

усвідомлення зв’язку між категоризацією та моделюванням когнітивних процесів, 

що відбуваються під час аналізу та синтезу знань людиною; категоризація 

розглядається як спосіб конструювання знань про світ, виступаючи ключовим 

компонентом процесу пізнання. Оскільки, як зауважує О. Селіванова, дослідження 

категоризації є важливим щодо розуміння операцій індивідуальної та колективної 

свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та систематизації знань [392, 
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с. 277], окреслений підхід дає змогу по-новому інтерпретувати категорійний 

потенціал природної мови, розглядаючи його як модель формалізованого 

представлення знань. Таке бачення поглибило розуміння поняття «категоризація» та 

продукувало нове визначення останнього: категоризація – «… узагальнення 

(типізація) складових частин світу» [594, с. 3-4]; теорія систематизації значень слів у 

мовній свідомості людини у межах спостереженої картини світу [667, с. 159-160]; 

«когнітивне розчленування реальності, суть якого полягає у поділі всього 

онтологічного простору на різні категорійні ділянки.., структурування світу, акт 

співвіднесеності слова/об’єкта з тією чи іншою групою, спосіб встановлення 

ієрархічних відношень типу «клас – член класу» [297, с. 41].  

Нове розуміння поняття категоризації зумовило виникнення значної кількості 

класифікацій: концептуальна, формально логічна, прототипів і базового рівня та ін., 

у яких суміщені дві лінії сучасного осмислення відповідного феномену та 

сформовано два варіанти прочитання змісту терміна, відображені в поняттях 

«категоризація-1» та «категоризація-2». Перший тип категоризації – абстрактна 

(штучна, абстрактно-символічна) категоризація – є результатом раціонального 

освоєння світу людиною. Така категоризація яскраво виявляється в ранньому 

дитинстві, коли відбувається опанування моделей узагальнення: «лялька, кубики, 

м’ячик – це іграшки»; «кіт, собака, хом’як – домашні тварини». На таких зразках 

відбувається процес освоєння світу: дитина вчиться структурувати й узагальнювати 

свої знання. Окреслені групи прийнято називати категоріями, а сам акт віднесення 

слова або об’єкта до групи називається актом категоризації. Накопичення знань у 

дитини супроводжується постійними спробами категоризації. Отже, мета 

категоризації – «пояснювати нове через уже відоме (або яке вважається таким) і 

структурувати КС за допомогою узагальнення» [512, с. 5]. 

Абстрактній, штучній категоризації (останні посідають незначне місце серед 

усіх категорій, більшість із них природна) в її класичному розумінні 

протиставляється категоризація понять як природна (природномовна) ментальна 

операція, як когнітивна модель – категоризація-2. Другий тип категоризації 

сформувався у надрах гуманітарних (частково природничих наук). Він виявляє 
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залежність від соціального й етнокультурного досвіду людини, від її сенсомоторної 

активності, уяви, здатності до сприйняття та почуттєвого опрацювання сигналів 

зовнішнього світу [441, с. 94]. На думку О. Селіванової, «на відміну від класичної 

теорії категоризації, яка визначала категорії як множини, утворені елементами зі 

спільними ознаками, об’єктивно наявними у світі, прототипна семантика розглядає 

ментальну процедуру категоризації як результат особливостей сприйняття світу, 

моторної активності, культури, притаманної мові метафоричності, метонімічності й 

образності» [392, с. 379]. 

Однією з перших на можливості природномовних категорій звернула увагу у 

70-ті роки XX ст. американська дослідниця Е. Рош. В україністиці вчення Е. Рош та 

її послідовників, відоме сьогодні як теорія прототипів і категорій базового рівня, 

поки що не набуло поширення, хоч окремі його аспекти висвітлено у працях 

А. Левицького, О. Левченко, Н. Слухай, О. Селіванової та ін. Е. Рош на основі  

результатів проведених дослідних експериментів і теоретичних даних висловила 

гіпотезу про те, що навколишній світ є не хаотичним, він вирізняється 

структурованістю й упорядкованістю, які відображаються в наших уявленнях, у 

ньому розрізняються центр, пріоритети основного рівня, периферія тощо. 

Відповідно до означеного підходу пропонується визначати членів категорії шляхом 

винайдення більш типових і менш типових її представників: категорії формуються 

навколо найбільш яскравих її представників – прототипів, які мають найбільшу 

кількість характеристик, притаманних цій категорії. Члени категорії не є 

рівноправними у межах кожної категорії: деякі об’єкти є психологічно набагато 

значущими – центральними членами. Вони мають особливий когнітивний статус – є 

ядерним прикладом категорії, і саме вони становлять прототипи, які, на думку 

О. Селіванової, «втілюють найбільш виразні ознаки категорії як рубрики досвіду, 

виокремленої шляхом пізнавальної діяльності людини, що дозволяє визначити всю 

категорію в цілому» [392, с. 379]. Навколо таких прототипів, оскільки вони 

конденсують основні властивості та характеристики, притаманні відповідній 

категорії, у свідомості індивіда групуються всі інші об’єкти, що входять у 

відповідну категорію, й утворюють периферію категорії. Як слушно зауважує 
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Н. Слухай, людина сприймає будь-яку семантичну категорію як таку, що має центр і 

периферію і, відповідно, «більш прототипічних» і «менш прототипічних» 

представників [441, с. 95]. Дослідниця наводить приклади об’єктів, які є 

прототиповими для українського етносу. Наприклад, для українців прототиповим 

птахом є горобець, а страус є периферією, прототиповим фруктом є яблуко, а манго 

– периферією [441, с. 95]. Центральні члени категорії розпізнаються швидше, раніше 

запам’ятовуються, частіше використовуються. У цілому виникає враження, що 

центральні члени категорії використовуються для репрезентації категорії. Саме тому 

вони «полегшують розпізнавання, запам’ятовування і засвоєння членів категорії та в 

окремих ситуаціях створюють основу для узагальнення» [264, с. 33]. Принцип 

прототипового підходу був сформований щодо основних категорій природних 

об’єктів, тому його поширення на категорії інших рівнів ми вважаємо 

неправомірним. На нашу думку, не варто визнавати, що людина, яка категоризує 

різноманітні об’єкти, завжди порівнює їх із прототипом – порівняння з прототипом 

правомірне лише на стадії початкового формування категорії, чи коли її зміст 

обмежено у людини певним конкретним образом. 

Невід’ємним складником процесу категоризації є формування у свідомості 

людини певних когнітивних структур, що ґрунтуються на її досвіді. 

Стандартизований колективний досвід якраз і лежать в основі стереотипів, які, за 

прототиповою теорією Е. Рош, можна розглядати як лінгвоментальну єдність, яка 

вибудовується за допомогою прототипів. Із огляду на те, що останнім часом під 

впливом ідей когнітивізму стереотипізація розглядається як раціональна форма 

пізнання, як частковий випадок більш універсального процесу категоризації, ми 

стверджуємо: стереотипи, як важливі інструменти пізнавального людського 

процесу, що забезпечують системне упорядкування світу в свідомості людини, та 

відображають національні уявлення соціуму, гарантуючи одне з головних прагнень 

людини в будь-якій його діяльності, – прагнення до стандартизації, ємності, 

високого узагальнення та категоризації, безсумнівно, є майже неминучим наслідком 

категоризації; стереотипізація у будь-якому випадку опосередкована 

категоризацією. При цьому акцентуємо, що категорії та стереотипи взаємозалежні 
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явища, оскільки стереотип є категорією пізнання, знанням, переданим соціальним 

шляхом, а отже, може відрізнятись від об’єктивної реальності. Разом із тим 

соціальна категоризація є важливим когнітивним процесом, який відповідає за 

розчленування світу на соціальні категорії з метою спрощення складної інформації, 

що надходить до індивіда, пришвидшення ідентифікації об’єкта та його ознак, 

передбачення та керування поведінкою людей [406, с. 11].  

На зв’язку категоризації та стереотипізації ґрунтується розуміння стереотипу 

як перебільшеного уявлення чи переконання, що асоціюється з категорією, чия 

функція – раціоналізувати поведінку людей щодо відповідної категорії. Водночас 

зауважимо, що стереотипізація не тотожна категоризації. Схожу думку висловлює 

Т. Стефаненко, яка зауважує: «стереотипізація не є абсолютно неминучим наслідком 

категоризації, оскільки ми можемо ідентифікувати індивіда як члена категорії, разом 

із тим не приписуючи йому жодної стереотипної властивості; стереотипізація є 

наслідком категоризації соціальних об’єктів, яка відрізняється від категоризації 

об’єктів фізичного світу впливом на неї стосунків між групами» [470, с. 155].   

Сьогодні цілком очевидно, що прагнення осягнути світ у всьому його 

різноманітті зумовлює нове осмислення понять «категорія» та «категоризація» – 

особливої форми систематизації та стандартизації засвоєних знань, що уявляються 

як когнітивний процес, який дає змогу людям усвідомлювати світ, фіксувати та 

структурувати його в зручний для діяльності мозку спосіб. Стандартизований 

колективний досвід лежить і в основі стереотипів – стереотипізація опосередкована 

категоризацією. 

Отже, зміна наукової парадигми спрямувала лінгвістичні дослідження у 

царину когнітології, що зумовило розуміння мови як особливої когнітивної 

спроможності – різновиду пізнавальної діяльності, що є засобом організації, 

обробки та передачі інформації, яка надходить до людини різними каналами. 

Фрагментом мовної картини світу є стереотипи – особлива форма упорядкування та 

систематизації когнітивних знань. Знання, що лежать в основі стереотипу, 

дозволяють говорити про останній як про мовно-когнітивний феномен, що є 

важливим засобом категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості.  
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1.2. Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій 

парадигмі 

 

Фундаментальні перетворення, що відбуваються у сучасному світі, 

зумовлюють перегляд і нове прочитання багатьох основоположних понять, які 

раніше сприймались апріорно. Одним із таких понять є феномен стереотипу – 

комплексне інтегративне явище, вивчення якого можливе лише у 

міждисциплінарній науковій парадигмі на стику дисциплін різного наукового 

спрямування. На сьогодні накопичений значний обсяг знань про сутність, 

властивості, типи стереотипів, особливості їх формування та функціонування. 

Дослідження стереотипів у царині різних наукових парадигм із застосуванням 

комплексу методологічних підходів до їх вивчення уможливило різнобічність 

потрактування останніх. 

Отримавши розвиток на ґрунті соціології та соціальної психології 

(Е. Богардус, У. Браун, М. Бутиріна, Е. Вайнекі, В. Дуаз, У. Дюбуа, Д. Катц, 

О. Клайнберг, В. Кларк, В. Ліппман, С. Мурадян, Т. Ньюкомб, Г. Олпорт, 

П. Сорокін, Р. Таджурі,  Дж. Фішмен, Р. О’Хара, А. Шафф, В. Ядов та ін.), поняття 

стереотипу стало предметом аналізу різних галузей знань: філософії (Аристотель, 

Ф. Бекон, Ф. Брокгауз, М. Вебер, С. Гладких, І. Ефрон, І. Кант, Платон, 

О. Фрейденберг), психології (Н. Бехтерева, В. Дуаз, Д. Кемпдел, О. Клайнберг, 

І. Павлов, О. Семендяєва, Г. Тадшфел, Т. Шибутані, П. Шихірев, К. Юнг), 

етнопсихології (У. Дорман, В. Крисько, А. Налчаджян, С. Саймон, Т. Стефаненко), 

етнографії й культурології (А. Байбурін, Ю. Бромлей, С. Токарєв). 

Найбільш значущим напрямком дослідження стереотипів став лінгвістичний 

(K. Аллан, К. Анскомбр, О. Березович,  A. Вежбицька, А. Венцель, Н. Дмітрієва, 

Л. Зубатов, У. Квастхофф, П. Клубков, Л. Крисін, О. Литвинова, В. Маслова, 

Т. Ніколаєва, Ю. Прохоров, О. Рахіліна, О. Семендяєва, Ю. Степанов, 

Т. Стефаненко, В. Телія, С. Тер-Мінасова, С. Толстая, О. Фрейденберг, 

Т. Черданцева, П. Шредер та ін.), активований у соціолінгвістиці (А. Байбурін, 

Ю. Караулов, У. Квастхоф, В. Крисько, В. Лабов, В. Рижков, Ю. Сорокін, 
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Ю. Степанов, А. Шафф та ін.), етнолінгвістиці та лінгвокультурології (Ю. Апресян, 

Є. Бартмінський, О. Бєлова, Ю. Бромлей, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Воробйов, 

Г. Кляйбер, В. Красних, Л. Крисін, В. Маслова, С. Нікітіна, М. Піменова, 

Ю. Прохоров, Н. Рябцева, В. Телія, С. Тер-Мінасова, М. Толстой та ін.), 

психолінгвістиці та етнопсихолінгвістиці (В. Агєєв, А. Баронін, О. Залевська, 

Х. Коммагер, О. Леонтьєв, Т. Ушакова, Р. Фрумкіна, Н. Уфімцева та ін.), когнітивній 

лінгвістиці (Н. Арутюнова, А. Баранов, В. Дем’янков, О. Кубрякова, Л. Петрова та 

ін.), лінгвістичній філософії (Н. Арутюнова, Ж. Бодрійяр, А. Вежбицька, І. Ільїн, 

Дж. Лакофф, В. Телія, Т. Черданцева та ін.) тощо. В українському мовознавстві 

лінгвістичний напрямок представлений працями Ф. Бацевича, С. Богдан, Н. Годзь, 

І. Голубовської, Н. Данилюк, В. Жайворонка, М. Жуйкової, Л. Завгородньої, 

С. Єрмоленко, А. Івченка, О. Квас, Т. Клинченко, Л. Лисиченко, Л. Масенко, 

Н. Паніної, О. Пономаріва,Т. Радзієвської, В. Різуна, О. Селіванової, Н. Слухай, 

О. Снитко, Н. Сологуб, В. Ужченка, М. Шведової, Л. Шевченко, І. Штерн та ін. 

Представники означених наукових напрямків виділяють у феномені стереотипу 

специфічні аспекти, які тільки за інтеграційного міждисциплінарного підходу 

утворюють цілісну картину, що сприяє достатньо глибокому вивченню відповідного 

явища. Про безперервне нарощування інтересу до стереотипів свідчить велика 

кількість теорій і підходів до їх вивчення. 

 

1.2.1. Філософський вектор осмислення стереотипу 

 

Історія вивчення феномену стереотипу як універсальної філософської 

категорії починається з зауважень античних філософів щодо пошуку 

співвідношення між світом і свідомістю. Так, наприклад, Платон, створивши «міф 

про печеру», намагався обґрунтувати основні принципи наукового пізнання, 

зокрема, спроможність людини до сприйняття. Філософ у метафоричній формі 

наводить символ печери і говорить про те, що кругозір людей формується в 

конкретних умовах суспільного буття (суспільне буття Платон порівнює з печерою) 

та навіяними людям із дитинства уявленнями («пута» – стереотипні уявлення), які 
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обмежують людині доступ до інформації («шори» на очах) [350]. Через свою 

обмеженість люди спостерігають тільки тіні від справжніх предметів, які 

сприймають за істину, і, відповідно до своїх уявлень, вибудовують ланцюжок 

міркувань про навколишній світ. За Платоном, ми можемо розмежовувати речі уже 

на тій підставі, що ми володіємо ідеєю цієї речі, відповідно, осягнути річ – це 

значить оволодіти ідеєю цієї речі, знати її істотні ознаки, склад, структуру, 

призначення, сам її зміст, де особливе місце відводиться її цілісності, сукупності 

властивостей [349]. У цьому ж контексті Платон зауважує, що дорога до сприйняття 

світу ідей пролягає через інтелектуальне пізнання, яке ніколи не можна зробити на 

рівні чуттєвого пізнання. Нівелюючи значення пізнання на рівні чуттєвого 

сприйняття, філософ  відстоює позицію, що люди апріорно мають певні знання, 

конкретно знання ідей, які не створюють щоразу заново, а лише пригадують, 

відтворюють їх: «знання це не що інше, як пригадування» [349, с. 249]. Отже, за 

Платоном, стереотипізація виникає вже на рівні узагальненого образу сутності. 

Обґрунтовуючи основний принцип пізнання, зокрема, спроможність людини до 

сприйняття, Платон визнає за стереотипом функцію економії зусиль і уводить 

поняття образного стереотипу сприйняття, який є ідентифікатором феномену 

стереотипізації.   

Учення, яке було започатковане Платоном, у працях Арістотеля набуло більш 

цілісного потрактування. Філософ розмежовує істотні та неістотні ознаки сутностей: 

Арістотелеві сутності ні що інше, як стереотипи. Абсолютизуючи поняття істотних 

ознак, Аристотель бере їх за основу визначення категорії. Водночас він наголошує 

на надзвичайно важливій ролі саме суттєвих ознак, найперше, для називання 

предметів, і по-друге, для віднесення їх до певної категорії. Разом із тим, кожна з 

суттєвих ознак є обов’язковою для визначення категорії, і зникнення з ряду хоча б 

однієї ознаки зумовить зникнення всієї категорії [19]. До заслуг Арістотеля 

відносимо те, що він визначив і скласифікував типи знань у їх зв’язках із образами 

сутностей, що є ширшим за розуміння образного стереотипу: за Арістотелем, 

стереотип – це співвідношення феноменів (сутностей). Наголошуючи на тому, що 

людина за своєї суттю є істота соціально-політична, яка живе за законами держави 
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та певного соціуму [19, с. 378] і у своєму житті послуговується певними сутностями, 

Аристотель тим самим визначає стереотип як соціальне явище.  

Феномену стереотипу приділяли значну увагу філософи епохи Середньовіччя, 

характерною особливістю концепцій яких є опертя на науковий світогляд 

(осмислений), де панує сама специфіка переваги віри над розумом і релігії над 

філософією, які закріплюють усі істини стереотипно [617, с. 156-282]. Характерні 

особливості стереотипного мислення середньовічної філософії формувалися у 

боротьбі реалізму, номіналізму та концептуалізму. Представники реалізму 

(А. Кентерберійський, Ф. Аквінський) відстоювали думку, що справжньою 

реальністю володіють тільки загальні поняття або універсалії, а не одиничні 

предмети, що існують в емпіричному світі; вони (універсалії) існують до речей і 

виражають думки, ідеї в божественному розумі. І тільки завдяки цьому людський 

розум у змозі пізнавати сутність речей, бо ця сутність і є не що інше, як загальні 

поняття, а відповідні цим поняттям речі є лише блідими їх копіями [617, с. 164-166, 

267-272; 662, с. 90-93]. 

На противагу реалістам, номіналісти (І. Росцелін, Д. Скот, У. Оккам), 

підкреслювали пріоритет волі над розумом. На їх думку, загальні поняття 

(універсалії) – тільки імена, назви, знаки, породжені людським мисленням; вони не 

можуть самостійно існувати й утворюються нашим розумом шляхом абстрагування 

ознак, загальних для цілого ряду емпіричних речей і явищ [617, с. 239-242, 257; 664, 

с. 539-541; 663, с. 546]. Розуміючи поняття як похідне від узагальнення змістових 

сутностей, номіналісти тим самим виділили стереотипи-уявлення, що є засобом 

категоризації досвіду. 

Погляди представників концептуалізму (П. Абеляр, І. Солсберійський) на 

проблему загальних понять ґрунтуються на критиці як реалізму (в контексті 

ствердження існування універсалій як спільних для одиничних речей субстанцій), 

так і номіналізму (для якого спільне лише словесне позначення). Концептуалісти 

визначали універсалії як імена, які не мають власного смислоутворювального 

суб’єкта та тому є довільними та нічого не вартими [617, с. 230]. Істотним 

доповненням до цих тверджень є погляди П. Абеляра, який зауважував, що реально 
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існують тільки окремі речі, вони і є основою загальних понять, останні ж не існують 

окремо, а формуються нашим розумом із реально спостережених речей і 

відображають їх властивості [669, с. 23-24; 668, с. 22-23], утворюючи тим самим 

стереотипи сприйняття. Філософи епохи Середньовіччя побачили фальшивий, 

облудний світ, у якому як окремі поняття у свідомості людей функціонують 

стереотипи уявлення та стереотипи сприйняття, які, поширюючись на всі сфери 

життєдіяльності індивіда та соціуму, виконують узагальнювальну функцію. 

Проблема стереотипів як певних бар’єрів, забобонів, світоглядних догм 

постала в період Нового часу, філософія якого спрямована на осягнення природи як 

системи природних тіл і на очищення розуму від того, що заважає пізнанню. Серед 

такого роду перешкод на шляху людського пізнання – «ідоли», створювані або 

засвоювані людиною. Вчення про набуті та вроджені «ідоли» розгортає Ф. Бекон, 

який потрактовує їх як «примари», як погані звички розуму, які ведуть його до 

помилок, перешкоджаючи об’єктивному пізнанню світу [78]. За концепцією 

Ф. Бекона, у людському житті присутні чотири таких звички-«ідоли» (за своєю 

структурою та функціональною природою вони дуже схожі зі стереотипами), які 

заполонили людський розум і міцно у ньому закріпились, «так володіють людським 

розумом, що ускладнюють вхід істині» [78, с. 18]. Послуговуючись образним 

мовленням, Ф. Бекон дає імена «ідолам»: «ідоли роду», «ідоли печери», «ідоли 

площі», «ідоли театру», які є або вродженими («ідоли роду» та «ідоли печери»), або 

набутими («ідоли театру» й «ідоли площі»). Вроджені «ідоли» – характерні природі 

самого розуму, який схильний до хибних уявлень; набуті – є результатом 

раціонального освоєння світу й основою творення соціальних категорій. 

Ф. Бекон задається питанням, яким чином можна перевірити великий обсяг 

інформації, що надходить до людини та прогнозує: з часом її кількість буде тільки 

зростати. Філософ зауважує, що хоча людський інтелект за своєю субстанцією є 

«однорідним, передбачає та придумує існування великої кількості однаковостей», а 

в природі існує багато «одиничних явищ, відмінних між собою», людське мислення 

намагається вилучити всюди вияви «співвідносності, паралельності та поєднаності» 

[78]. Саме тут виявляються позитивні функції соціального стереотипу – 
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узагальнювальна та здатність стереотипу до категоризації мовного досвіду носія 

етнічної свідомості, що допомагають індивіду, використовуючи готові блоки 

інформації, швидше орієнтуватися у вирі життя.   

Ідея спроможності мови активно впливати на мислення шляхом узагальнень 

мала своє продовження. Так, представник німецької класичної філософії І. Кант у 

своїх працях ставить і розв’язує питання: яким чином ідеї переходять в уявлення та 

далі в настанови та стереотипи? Будь-яке знання, на думку І. Канта, починається із 

досвіду, але не обмежується ним. Частина наших знань породжена пізнавальною 

спроможністю та носить, за Кантом, апріорний (попередній, переддослідний) 

характер. Емпіричне знання одноразове, а тому випадкове; апріорне – загальне 

(всеохопне) та необхідне. Апріоризм Канта відрізняється від ідеалістичного вчення 

про вроджені ідеї. За І. Кантом, ідеї – «система преформації чистого розуму», які не 

мають відповідників у чуттєвому досвіді. Водночас І. Кант іноді трактує ідеї як 

думки, уявлення, які є образами речей і подій, образами предметів, сформованих у 

результаті чуттєвої перцепції, які були сприйняті раніше, та новостворених, що 

з’явились за допомогою активної діяльності мислення. Отже, у порівнянні з ідеями, 

в уявленнях розум переважає над чуттєвістю. Але це не означає, що з переходом із 

одного рівня на інший, суспільні відносини стають логічно більш обґрунтованими. 

Домінанти, що виникають на основі цих умовиводів, із кожним рівнем набувають 

все більшої стійкості, не вимагають доказу в своїй істинності, вони сприймаються на 

віру та переходять на рівень стереотипу [196]. Так, сьогодні ні в кого не викликає 

сумніву, що за днем наступає ніч, а за зимою літо; що Земля обертається навколо 

Сонця; що все, що падає, падає на землю, хоча цілком зрозуміло, що такі умовиводи 

пройшли «шлях становлення» від ідеї через уявлення до стереотипу. 

Теорія пізнання І. Канта (в активності пізнання Кант вбачав запоруку успіху, а 

в людському інтелекті – завчасно зведені конструкції, категорії, що виникають як 

самодіяльність «чистої» пізнавальної спроможності) пролила світло на один із 

найскладніших процесів – процес творення понять. В основі останніх лежать не 

образи, а схеми (певні форми знань) – стереотипи, якими послуговується індивід у 

пізнанні світу. Тим самим Кант переводить процес засвоєння знань із образного у 
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схематичний (стереотипізований) та виділяє умоглядні стереотипи як засоби 

категоризації досвіду.  

Вартісними в аспекті нашого дослідження є напрацювання філософів-

постмодерністів (Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ж. Бодрійяр), які ввели поняття симулякрів 

(симулякр – термін філософії постмодернізму для позначення позапоняттєвого 

засобу фіксації досвіду; псевдоріч, яка заміщує реальність; образ відсутньої 

дійсності [670]), щоб наголосити на творчості людини, як творчості образів, далеких 

від подоби речей і таких, що виражають тільки стан душі людини та нічого більше. 

Уже мова трактується як «найвищий із симулякрів» [149, с. 371].  

Для Ж. Бодрійяра, засновника означеної концепції, симулякр – результат 

втілення в слові, творі й інсталяціях невимовного, містичного внутрішнього досвіду; 

образ, позбавлений подібності з предметом, але який створює ефект подоби; одна з 

головних властивостей якого – здатність маскувати відсутність справжньої 

реальності. Ж. Бодрійяр бачить сучасний світ, як світ етнології: спочатку 

каталогізований, проаналізований, а після того штучно відроджений за подобою 

реального; це світ симуляції, галюцинації істин, монтажу реального, змертвіння 

будь-якої символічної форми та її історичної ретроспекції. На думку філософа, 

уявлення може стати симулякром, якщо воно приховує відсутність глибинної 

реальності або взагалі не співвідноситься з будь-якою реальністю [66]. 

Ж. Бодрійяр виділяє: 1) симулякри першого порядку – зображення реальності 

через образ. Наприклад: у XV-XVI ст. холодна зброя витіснялась вогнепальною 

зброєю. Шпага для мушкетерів стає симулякром 1, що не пов’язана з афектом 

убивства – це вже знак (симуляція військової мужності); 2) симулякри другого 

порядку становлять реальність через виконувану функцію. Наприклад: Іван Гонта, 

Максим Перепелиця – не реальні образи, яким притаманні риси, відомі нам, а збірні 

образи-узагальнення – стереотипи, призначення яких виконувати певні функції; 

3) симулякри третього порядку – це вербалізовані узагальнення – стереотипи-

образи, втілені в блоках інформації. У сучасному техногенному світі, де важливим є 

не продукт, а упаковка, не сутність, а імідж, модифікується призначення таких 

стереотипів: не реалізувати певну функціональність, а демонструвати її (наприклад:  
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плащ, який не захищає від дощу; біойогурт, у якому немає активних речовин тощо). 

У своїх умовиводах Ж. Бодрійяр попереджає суспільство про наступ симулякрів-

стереотипів третього порядку, заснованих на інформації, моделі, кібернетичній грі, 

суть яких полягає в тотальній операційності, гіперреальності, прагненні до 

всеохопного контролю [66]. Утворені в сучасному суспільному середовищі 

модифіковані соціальні стереотипи – симулякри третього порядку – «не просто 

засвоюються соціумом, основне їх призначення – маніпулювати людьми. При цьому 

сучасний світ, який дедалі стає реальнішим за реальний – гіперреальним, відкриває 

«людині мислячій» усі «перспективи» перетворитися в підконтрольну, підвладну, 

програмовану людину-робота» [400, с. 30].  

Отже, осмислення стереотипу та стереотипізації у філософії (якщо для 

давнього світу стереотип був засобом виживання в умовах складної дійсності, то у 

сучасному техногенному суспільстві стереотип (попри загальний позитивізм 

феномену) став засобом дезорієнтації людини) по суті зумовило зміни наукової 

парадигми: від донаукового (міфологічного) світогляду як засобу ідентифікації світу 

наївною свідомістю, за якого світ і думка про світ становлять реальну єдність, до 

наукового світогляду (осмисленого) як засобу маніпулювання суспільною 

свідомістю. 

 

1.2.2. Стереотип як соціальне явище 

 

 

Поняття стереотипу функціонує в термінологічних системах багатьох наук, 

однак насамперед його виводять із соціології, яка пов’язує стереотипи зі сферою 

норм групової поведінки та здатністю людей узагальнювати та схематизувати  

навколишню дійсність, що дозволяє швидко орієнтуватися у безперервно 

зростаючому потоці інформації, який до того ж постійно ускладнюється та все 

більш диференціюється.  

У соціальних науках стереотип традиційно визначають як однобічний, 

перебільшений погляд, здебільшого, заснований на упередженнях, притаманний 

соціальній, етнічній групі або класу [599, с. 321-322]; як «жорстке, спрощене, часто 
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перебільшене переконання, яке стосується і певної категорії людей, і кожного 

індивіда цієї категорії» [608, с. 261]. Подібне визначення соціального стереотипу 

спостерігаємо і в «Політичному словнику», де його потрактовують як 

схематизований, стандартизований, емоційно забарвлений образ чи уявлення про 

соціальні події чи об’єкти, що відображає звичне ставлення людини до якогось 

явища, яке склалося під упливом соціальних умов або попереднього досвіду [624, 

с. 447]. Аналіз лексикографічних джерел засвідчив, що за терміном «стереотип» 

закріпився здебільшого негативний відтінок – це перебільшений погляд, упереджена 

ідея, жорстке переконання, надто спрощений узагальнений образ, який передає 

однобічне, стандартизоване, спрощене й часто хибне, яке не відповідає дійсності, 

уявлення людей про себе та інших. На нашу думку, таке трактування феномену є 

одностороннім і недостатнім для розуміння соціального стереотипу, з’ясування 

природи та сутності якого вимагає аналізу різних поглядів на відповідне явище. 

По суті, історія вивчення феномену стереотипу починається іще з зауважень 

давньогрецьких філософів і простежується протягом усієї історії дослідження 

поведінки людей. Однак, у соціальні науки термін «стереотип» був уведений на 

початку минулого століття у США (уперше термін «соціальний стереотип» у 1922 р. 

використав американський соціолог В. Ліппман у праці «Суспільна думка» («Publiс 

Opinion»), аналізуючи вплив спостереженого знання про предмет на його 

сприйняття й оцінку під час безпосереднього контакту з проекцією на світ власних 

почуттів і цінностей, коли виникла потреба вивчення та пояснення законів 

функціонування масової свідомості. Таке спрямування було продуковано 

історичними обставинами у США, де «проблема відносин різних соціальних груп 

через ряд причин, викликаних як процесом формування єдиної нації, так і 

специфікою розвитку класового суспільства, потребувала вирішення, надаючи 

соціологам і соціальним психологам соціальне замовлення на рекомендації щодо 

налагодження соціальної, етнічної і т. п. згоди» [543, с. 170] з метою вирішення 

расових і національних питань.  

Знаковим у науковій розвідці В. Ліппмана є те, що він виділив два аспекти, які 

впливають на формування та функціонування соціального стереотипу та з’ясував 
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визначальну його ознаку: 1) використання принципу економії зусиль при пізнанні 

світу, характерного для повсякденного людського мислення: люди прагнуть не 

реагувати щоразу по-новому на нові факти й явища, а намагаються розглядати 

останні, згрупувавши їх під вже виявлені категорії; 2) потреба в захисті власної 

традиції, соціальної позиції та групових цінностей. За В. Ліппманом, стереотипи – 

це «бастіони людської традиції», за їх оборонним муром люди почувають себе в 

безпеці [275, с. 109]. Попри позитивізм охоронної функції стереотипів (збереження 

культурних традицій суспільства та здійснення соціального контролю за їх єдністю; 

захист нашого становища в суспільстві; фіксація «наших звичок, смаків, уподобань, 

можливостей, надій і зручностей» [275, с. 71]), водночас, на думку дослідника, вона 

є перешкодою на шляху до порозуміння між представниками різних етнічних, 

релігійних, ідеологічних та інших соціальних груп.  

Визначальною ознакою соціального стереотипу В. Ліппман називає  

ригідність – жорстку фіксованість, конкретність, однозначність, стійкість, яка 

виявляється в найрізноманітніших ситуаціях, вирізняється стабільністю протягом 

тривалого часу та має місце в силу того, що стереотип визнається значущим для 

референтної групи суб’єкта соціальної взаємодії (ознака масовості) та не піддається 

сумніву через посередництво розумової діяльності (ознака ірраціональності). 

Стійкість будь-якого стереотипу, на думку дослідника, зберігається за рахунок 

властивості людського розуму фіксувати факти, підтримувати стереотипи та 

відкидати інформацію, що суперечить їм [275]. Будь-яке порушення стереотипів 

здається посяганням на основи світобудови особистості. Саме тому соціальні 

стереотипи успішно чинять опір будь-якій інформації, спрямованій на їх зміну, тим 

самим створюючи перешкоду на шляху формування суспільної думки. Виділення 

стереотипу за ознакою стійкості, очевидно, має підставу, однак, як на нас, 

В. Ліппман перебільшено абсолютизував цю властивість стереотипу, що зрештою 

спричинило однобічне та, певною мірою, негативне його потлумачення. Саме тому в 

подальших розвідках в успадкованій від В. Ліппмана традиції увага дослідників 

була зорієнтована на з’ясуванні змісту стереотипу – міри істинності чи хибності 

останнього як утворення соціальної практики.  
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У розв’язанні питання щодо співвідношення істинного та хибного у 

стереотипних образах у межах соціології існують різні засадничі позиції. Так, перші 

послідовники В. Ліппмана Д. Кац і К. Брейлі ще у тридцятих роках минулого 

століття запропонували концепцію, за якої стереотип – це усталене уявлення, яке 

«дуже мало відповідає фактам, які воно намагається представити» [578, с. 181]. На 

негативному складнику стереотипу наголошує і Ґ. Оллпорт, який у своїй теорії 

забобонів поставив знак рівності між стереотипом і упередженням [564]. 

Категоричніше щодо стереотипів висловився С. Хаякава, стверджуючи, що вони є 

поширеним виявом потоку дезінформації, традиційного безглуздя [576]. Йдеться 

про ставлення до стереотипу як до явища в цілому негативного, хоч і неминучого. 

Відповідна концепція певною мірою збереглася й донині (так, сучасна дослідниця 

Т. Кацберт доводить, що за поняттям стереотипу і до сьогодні «закріплено 

переважно негативний відтінок» [203, с. 14-16]), що пояснюємо соціологічною 

традицією в інтерпретації відповідного явища, яка була закладена раніше від 

психологічних розробок означеного питання. 

У процесі накопичення знань про феномен стереотипу категоричні 

характеристики його змісту, як помилкового, замінялися більш стриманими; 

негативна оцінка феномену соціального стереотипу доповнювалась визнанням його 

природного, об’єктивного характеру. Однак, лише з 50-років XX ст. набуває 

поширення гіпотеза О. Клайнберга щодо існування в стереотипі певної частки 

істини – «зерна істини», суть якої можна звести до одного знаменника: у стереотипі 

закодовано частину достовірної інформації. При цьому стереотипні знання можуть 

бути як істинними, так і хибними, однак обсяг істинних знань в стереотипах 

превалює над обсягом хибних знань [579]. Окреслений погляд у подальшому 

набуває активного розвитку. Зокрема, Е. Богардусом до наукового обігу був 

запроваджений термін «соціотип» на позначення стандартного, спрощеного, 

стислого, але разом із тим істинного знання про певне соціальне явище чи 

соціокультурну групу, що повністю відповідає дійсності [566]. Т. Шибутані трактує 

стереотип як «популярне поняття», яке позначає приблизне угрупування людей на 

основі легко помітної ознаки, що підтримується поширеними уявленнями стосовно 
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властивостей цих людей [540, с. 101]. Схожі думки висловив і Р. Таджурі, який 

розглядає соціальний стереотип як «спроможність суб’єкта, який сприймає 

інформацію, легко та швидко підпорядковувати людину, яка сприймається, певній 

категорії залежно від її віку, статі, етнічної приналежності, національності, професії 

і тим самим приписувати їй властивості, які вважаються типовими для людей цієї 

категорії» [590, с. 402]. Разом із тим ряд учених проблему «зерна істини» не 

вважають за таку, що заслуговує на увагу. Так, «псевдопроблемою» пошук «зерна 

істини» назвав Дж. Фішман [573]. Д. Кемпбел зауважив, що недолік стереотипів  

полягає не в хибності їх елементів, а в «каузальному» поясненні, неадекватно 

виведеному на основі стереотипу, а також у тенденції людей використовувати 

стереотипи як «самоздійснювані пророцтва» [570]. Окреслені твердження дають нам 

підставу відстоювати власну думку: сформований соціальний стереотип є 

відносним. Будучи істинним в одному випадку, він може бути хибним або менш 

відповідати дійсності в іншому. Оцінка істинності чи хибності соціального 

стереотипу повинна ґрунтуватися на аналізі конкретної ситуації, в якій він 

використовується. При цьому важливішим видається вивчення змісту стереотипів, 

не вдаючись у проблему, наскільки достеменно вони відображають дійсність. 

Отже, можемо констатувати, що, прийнявши аксіоматичну тезу про стереотип 

як захист від труднощів і неоднозначності світу, соціологи спрямували свої 

дослідження на з’ясування питання щодо істинності/хибності стереотипів, що 

зрештою допомогло визначити, яким чином стереотипи відповідають дійсності: 

процес стереотипізації не позитивний і не негативний – він реально існує, виконує 

життєво необхідну для людини функцію категоризації світу, де важливу роль 

відіграє соціальна перцепція. 

Анулювання негативної оцінки щодо феномену соціального стереотипу 

розширили сферу освоєння останніх: робляться спроби виявити механізми 

співвідношення стереотипів і цінностей у загальному процесі стереотипізації; 

досліджуються можливі шляхи зміни стереотипів; розмежовуються соціальні 

механізми їх формування, функціонування та змін (акцент при цьому робиться на 

пошуку соціальної значущості та корисності стереотипів); з’ясовуються функції 
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стереотипів; вибудовується класифікаційна матриця соціальних стереотипів; 

виформовується тенденція ставлення до стереотипів як складного 

багатофункціонального поняття – продукту когнітивного процесу.  

У подальших дослідженнях (зокрема, європейський вектор дослідження 

стереотипу як соціального феномену) критичне осмислення соціальних стереотипів і 

стереотипізації здійснив П. Шихірев, який під останнім розумів феномен, що 

«поєднує в собі ірраціональні та раціональні риси» [543, с. 168-175]. 

Послуговуючись умовиводами В. Ліппмана, дослідник робить висновки: жорстка 

фіксованість стереотипу, його афективна насиченість і поляризація оцінки 

обумовлені тим, що він є персоніфікованим відтворенням стосунків між 

соціальними об’єктами й оцінками цих стосунків [544, с. 273]. Зауваження викликає 

те, що П. Шихірев пов’язує стереотипізацію з індивідуальною когнітивною 

активністю, ігноруючи її соціальний статус. На нашу думку, когнітивна схема є 

продуктом соціального походження, хоча, безумовно, досвід окремих індивідів за 

умов їх соціальної значущості також може мати місце. 

На противагу П. Шихіреву, В. Ядов відстоює думку, що стереотипи є 

продуктом соціального середовища та соціального виховання. При цьому науковець 

стверджує, що в основі стереотипу лежить «реальний психологічний феномен, що є 

одним із компонентів настанови сприйняття, яка акумулює попередній досвід 

індивіда у своєрідний алгоритм ставлення до відповідного об’єкта» [558, с. 134]. 

Своїм зауваженням В. Ядов визначає існування стереотипізації лише як 

психологічного явища, та тим самим ставить під сумнів сам принцип існування 

соціальних стереотипів як таких. Це викликає наші зауваження, оскільки стереотип 

– це найперше продукт соціальної практики, що фіксується мовою чи іншим 

семіотичним кодом (наприклад, зоровими, слуховими образами тощо).  

У контексті означених проблем на особливу увагу заслуговує позиція 

англійського соціолога Г. Тежфела, який підсумував основні висновки дослідження 

у галузі соціального стереотипу в наступних положеннях: по-перше, люди з 

легкістю виявляють готовність характеризувати великі людські групи (або 

«соціальні категорії») за допомогою недиференційованих ознак; по-друге, таку 
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категоризацію відрізняє стабільність протягом досить тривалого часу, та навіть 

якщо стереотип не відповідає дійсності, люди не відмовляються від нього, а 

сприймають як виняток; по-третє, стереотипи дещо можуть змінюватися залежно від 

соціальних, політичних чи економічних умов, але цей процес відбувається вкрай 

повільно; по-четверте, стереотипи стають більш виразними та ворожими, коли 

виникає соціальна напруженість між групами; по-п’яте, стереотипи не створюють 

проблеми, якщо не існує відвертої ворожнечі у стосунках між групами, але 

стереотипи надзвичайно важко модифікувати та керувати ними в умовах 

конфліктної ситуації; по-шосте, вони засвоюються дуже рано та використовуються 

дітьми задовго до виникнення усвідомленого розуміння про ті групи, до яких вони 

належать [592, с. 401-466]. При цьому стає очевидним, що філософські «ідоли роду» 

та «міф про печеру», як фіксація розповсюджених недостовірних стереотипів, 

сформованих під впливом суспільної думки, у соціології постає процесом 

закріплення стереотипів на донауковому етапі. 

Г. Тежфел виділяє чотири функції стереотипів, дві з яких реалізуються на 

індивідуальному рівні: когнітивну (селекція соціальної інформації: схематизація, 

спрощення, категоризація та систематизація надлишкової інформації, пов’язані з 

процесами економії зусиль), ціннісно-захисну (створення та підтримання 

позитивного «Я-образу»), дві на груповому: ідеологічну (формування та підтримка 

групової ідеології, яка пояснює та виправдовує поведінку групи), ідентифікувальну 

(створення і підтримка позитивного групового «Ми-образу») [592]. Німецький 

дослідник У. Квастгоф розширює запропонований ряд додатковими функціями: 

афективною (певний рівень етноцентризму в міжетнічному спілкуванні, що 

продукує постійне виділення «свого» на противагу «чужому») і соціальною 

(розмежування «внутрішньогрупового» «зовнішньогруповому», що зумовлює 

соціальну категоризацію й утворення соціальних структур, які є активним 

орієнтиром у повсякденному житті) [584]. 

У результаті розуміння стереотипу як соціального явища зводиться до 

наступного: стереотип є структурною частиною свідомості, яка виявляється у формі 

моральних імперативів, норм, традицій, вірувань, настанов; стереотип є 
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схематизованою, спрощеною характеристикою соціальних об’єктів чи явищ, 

надзвичайно стійким образом або уявленням про певний об’єкт, клас об’єктів чи 

соціальну групу; стереотип є специфічною формою оцінних суджень і уявлень про 

соціальні об’єкти або явища та реалізується шляхом відповідних вчинків чи 

діяльних актів суб’єкта; стереотип розглядається як спосіб групової ідентифікації, 

продукт цілеспрямованого впливу на раціональні й ірраціональні ділянки розуму 

людини; процес стереотипізації при цьому виконує об’єктивно необхідну функцію, 

дозволяючи швидко та достатньо надійно категоризувати навколишній світ, і, 

відповідно, спростити соціальне оточення індивіда. 

Критичне осмислення означеного феномену продукувало виникнення низки 

класифікацій соціально-перцептивних стереотипів, спроектованих на групову 

належність до тієї сфери людського буття, відносно якої вони утворюються. 

Оскільки практично неможливо підрахувати усі можливі напрямки людської 

діяльності, відповідно кількість груп у межах таких класифікацій є відносною: 

1) антропологічні, соціальні, етнонаціональні стереотипи (В. Панферов); 

2) антропологічні, етнонаціональні, соціально-статусні, соціально-рольові, 

експресивно-естетичні, вербально-поведінкові стереотипи (А. Реан). 

Серед найбільш значущих класифікацій наступна: 

етнічні стереотипи (об’єкт найбільшого зацікавлення) – це стійкі, емоційно 

насичені, узагальнені образи етнічної групи, які виникають на стику різних етнічних 

культур і становлять сукупність суджень і оцінок про типових представників як 

своєї, так і чужої етнічної групи. Американський прагматизм, англійська 

манірність, французька галантність, німецький педантизм, російське «авось», 

українська господарність, кавказький темперамент, китайські церемонії – всі ці та 

інші уявлення формують поле етностереотипів різних етнічних груп світу; 

гендерні стереотипи приписують чоловікам і жінкам певні соціальні ролі та 

характеристики: чоловіки – раціональні, жінки – емоційні; чоловіки – істоти 

нерозсудливі, безвідповідальні та за своєю природою сексуально розпусні, і щоб 

утримати їх при собі, жінкам потрібно гарно старатися; чоловікам потрібно від 

жінок тільки одного; жінка за кермом як зірка: всі її бачать, вона – нікого; 
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професійні стереотипи – це узагальнені переконання людей стосовно членів 

будь-якої професійної групи. Передбачається, що бізнесмен – діловий; продавець – 

злодійкуватий; учитель – увічливий, турботливий, має скромний дохід; міліціонер – 

користолюбивий; усі журналісти – професійні брехуни; усі військові – недалекі;  

політичні стереотипи ґрунтуються на створенні образу політика. Слід 

зауважити, що в наші дні уже розроблена технологія створення образу політика з 

опертям на стереотипи. Часто вживане слово «розкрутка» політика позначає цілу 

систему методів просування на вищі рівні влади людей не залежно від їх особистих 

характеристик чи популярності;  

вікові стереотипи становлять образи-переконання стосовно людей певного 

віку. Наприклад: усі підлітки люблять рок-н-рол; підлітки гуляють натовпом, 

дорослі парами, старі люди – самотні; літні люди соціально ізольовані; розумові 

здібності з віком погіршуються; старість – не радість; 

релігійні стереотипи є узагальненими переконаннями представників різних 

конфесій, які пов’язуються з певною національністю чи культурною спільнотою та 

мають великий вплив на життєдіяльність індивіда: мусульмани – фанатики; усі 

католики люблять Папу більше, ніж свою країну;  

сексуальні стереотипи становлять узагальнені образи, пов’язані з уявленнями 

про сексуальні особливості індивідів: лисі чоловіки більш сексуальні; 

гомосексуалісти жінкоподібні;  

стереотипи міста (урбаністичні) та села стосуються схем мислення та 

поведінки жителів великих населених пунктів, які, здебільшого, відрізняються від 

тих, які склалися в сільській місцевості: вітання із будь-яким перехожим (у селі) – 

вітання тільки із знайомими (у місті); мешканці сіл більш набожні, їм притаманні 

традиційні норми моралі – жителі міст розбещені цивілізацією; 

стереотипи місць, речей, дій/станів, ознак. Стереотипізованим може стати 

не лише представник (представники) певної соціальної групи, а й будь-який 

компонент ситуації: Флорида – опочивальня Господа Бога; великі міста – 

корумповані та грішні, невеликі міста – безпечні та чисті; гарна машина – це 

німецька машина, гарний магнітофон – це японський магнітофон; 
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стереотипи вектора сприйняття. Номінації означених стереотипів є набагато 

пізнішими; вони виникають у крайніх випадках і відбуваються значно повільніше, 

ніж у інших типах соціальних стереотипів, наприклад: окупована територія – 

Донецька Народна Республіка; національна гвардія – бандитські угрупування; воїни 

Ічкерії – бойовики Чечні. Йдеться по суті про одні й ті ж військові підрозділи, тільки 

воюють вони «по різні сторони барикад». 

Отже, на відміну від філософського потрактування стереотипу, де останній 

постає як акумулятор суспільного досвіду, феномен стереотипу у соціології 

розглядається в аспекті його групової приналежності до певної сфери людського 

буття. Шлях становлення стереотипу як соціального явища засвідчує еволюцію 

поглядів на феномен і уможливлює висновок: процес стереотипізації не позитивний 

і не негативний – він реально існує та виконує необхідну функцію категоризації 

світу, де значущу роль відіграє соціальна перцепція. Особлива увага етнічним 

стереотипам: фактично термін «соціальний стереотип» був підмінений терміном 

«етнічний стереотип» – узагальнений образ, що становить сукупність суджень і 

оцінок про типових представників як своєї, так і чужої етнічної групи, що як 

результат когнітивних процесів, фіксується мовою чи іншим семіотичним кодом. 

 

1.2.3. Психологічна концепція стереотипу 

 

Створена на початку минулого століття психологічна концепція стереотипу, 

заґрунтована на складності світу й обмеженості пізнавальних можливостей 

людського розуму, оскільки людина не спроможна охопити одночасно все 

різноманіття світу. Ту частину світу, яку людина не може побачити, відчути та 

почути, вона створює уявою. Стереотипи – це і є ті знання – «картинки у голові» (за 

В. Ліппманом), що існують у буденній свідомості, впливають на безпосереднє 

сприйняття індивідом навколишніх реалій. Такі, заґрунтовані на глибинних, 

неусвідомлених ірраціональних джерелах, стійкі образи (стереотипи) [563] 

покликані пояснити особливості сприйняття людьми навколишнього світу, підвести 

різноманітність світу під певні категорії й тим самим полегшити собі його 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


52 

 

сприйняття, розуміння й оцінку [275]. Важливим видається вивчення 

закономірностей і механізмів відповідних дій, зокрема, усвідомлення процесів 

сприйняття та оцінки людиною інформації, оскільки саме психологічні особливості 

сприйняття, зокрема й перцептивного, які активно залучені у формуванні 

стереотипів, забезпечують відносну стабільність й окремішність індивіда у процесі 

пізнання. 

Лексикографічні дефініції уможливлюють з’ясування природи та сутності 

стереотипу в межах психологічної концепції, де останні традиційно потрактовують 

як «механізми стабілізації психічної діяльності в стандартних звичних умовах, 

звичний канон думки, образ сприйняття, автоматизований поведінковий вияв [609, 

с. 436]; «штампи свідомості, що виробляються соціальним середовищем, і які 

приписують ті чи інші дескриптивні, ціннісні та прескриптивні значення соціальним 

групам і їх типовим представникам» [308, с. 524]; «узагальнені, та, зазвичай, 

навантажені оцінним судженням уявлення, які члени однієї соціальної групи 

використовують для характеристики членів іншої групи» [638, с. 863]; «жорстке, 

часто спрощене уявлення про конкретну групу чи категорію людей, які формуються 

для більшої передбачуваності поведінки інших людей [623, с. 316]. Отже, 

потрактування стереотипу зводиться до його розуміння як звичного образу 

сприйняття, що зведений до автоматизму. Стереотипи, на думку психологів, є 

продуктом як соціального сприйняття, так і індивідуальних уявлень; джерелом їх 

виникнення є соціальне середовище, яке, в свою чергу, і продукує їх засвоєння як 

узагальнених, часто спрощених уявлень у вигляді штампів свідомості, що 

навантажені оцінним судженням, здатним приписувати ціннісні характеристики 

представникам різних соціальних груп. 

Аналіз психологічної концепції стереотипу дозволяє стверджувати, що 

стереотипи як «стандартизовані», «спрощені», «схематизовані образи», які 

спостережені у свідомості людей, разом із тим спроможні певним чином впливати 

на їх уявлення про навколишню дійсність [558]. Характеризуються останні високим 

ступенем погоджуваності та «засвоюються  в ранньому дитинстві – переважно від 

вторинних джерел» [470, с. 137]. П. Шихірев зауважує, що на феномені стереотипу 
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будується процес сприйняття людиною навколишнього світу, невід’ємною 

властивістю якого є залежність від минулого досвіду та загального стану психічної 

діяльності людини [545, с. 34]. Таке увиразнення уможливило означення функцій 

стереотипу як психологічного феномену: стереотипи пришвидшують процес 

пізнання та розуміння і тим самим економлять психологічні ресурси; формують 

ґрунт для орієнтування в навколишній дійсності; впливають на безпосереднє 

сприйняття реалій навколишнього світу; регулюють процеси міжособистісного та 

міжгрупового спілкування; стабілізують психічну діяльність членів певних 

соціальних груп із метою передбачуваності їх поведінки; є способом структурування 

досвіду й організації знань.  

Аспектно, що потрактування стереотипу як «механізму стабілізації психічної 

діяльності», «звичного канону думки», «образу сприйняття», «штампу свідомості» 

пов’язане з проекцією на певну категорію людей, більш того – на соціальну групу, 

зокрема, етнічну, що спрямовує у царину етнокультурного стереотипу (далі ЕС) та 

потребує з’ясування його сутності. Поняття «етнічний стереотип» функціонує і в 

інших наукових парадигмах, зокрема, у філософії, соціології, проте у царині 

означених учень має відмінний кут аналізу: в психологічній науці – це проекція на 

етнічну групу. Отже, ЕС постає як відносно стійке, узагальнене уявлення «про 

моральні, розумові, ділові та фізичні властивості, характерні представникам різних 

етнічних спільнот» [654, с. 525]; про їх «настанови, погляди, культуру поведінки» 

[640, с. 469], що відображають фундаментальні особливості представників певного 

етносу, серед яких: зовнішність, спосіб життя, риси характеру, домінантні емоційні 

переживання [642, с. 343] та виконують важливу роль у соціально-перцептивній 

регуляції етнічної самосвідомості. 

Рівень дефініцій ЕС уможливив розуміння останнього як когнітивної моделі та 

дозволив виділення його релевантних рис дещо дотичних до тих, які були окреслені 

у соціології: жорстка фіксованість, узагальненість, схематичність, відносна 

стійкість, спрощене уявлення, автоматизм, поляризація оцінного складника, 

інтенсивність емоційного вияву, набутий характер, регулярна повторюваність у 

однотипних ситуаціях тощо. Нерозчленовані уявлення про соціальні та психологічні 
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властивості етнічного стереотипу обумовлені змішанням рівнів наукового аналізу, 

що, на нашу думку, зумовлено наступним: явище стереотипізації привернуло увагу 

соціологів набагато раніше, ніж увагу психологів, що мало вирішальний вплив на 

змістовну інтерпретацію функцій стереотипу й у власне психологічних 

дослідженнях.  

Проекція стереотипу в психологічній науці на етнічну групу уможливлює 

розуміння ЕС як результату пізнавальних процесів, що становлять узагальнені, 

спрощені, схематизовані, зазвичай, навантажені оцінним судженням відображення 

фундаментальних особливостей представників певного етносу, безпосередньо 

пов’язаних із його культурною спадщиною. Отже, етнічні стереотипи, по суті, є 

етнокультурними стереотипами, оскільки безпосередньо пов’язані з культурною 

спадщиною етносу, детерміновані культурою та є засобом збереження та 

трансформації домінантних складників певної культури. Належність етносу до 

конкретної культури визначається саме існуванням основного стереотипного ядра 

знань, що повторюється у процесі соціалізації особистості у відповідному 

суспільстві. Підтвердження означеної думки знаходимо у В. Красних, яка зауважує, 

що стереотипи завжди етнокультурні. І навіть якщо можна виявити аналоги в різних 

культурах, то при зіткненні з такими «квазіуніверсаліями», слід пам’ятати, що 

збігаючись у цілому, вони можуть відрізнятися нюансами, деталями, які часто 

мають принципове значення [242, с. 176-212]. Це зумовлює ототожнення нами 

термінів «етнічний стереотип» – «етнокультурний стереотип» і уможливлює 

послугування останніми як синонімічними поняттями. 

Стереотипи як психологічне явище надзвичайно різноманітні, оскільки 

охоплюють широкий спектр узагальнювальних і таких, що повторюються у 

свідомості людей, психічних утворень. Це, в свою чергу, продукує об’ємну 

класифікацію, що ґрунтується на різних аспектах трактування стереотипу в сучасній 

психології: 1) за сферою поширення – загальнопсихологічні. Такі стереотипи діють 

для всіх людей незалежно від їх соціальної приналежності та викликають ті самі 

асоціації, наочні образи й уявлення, що є загальнозначущими знаннями; соціально-

психологічні передають не загальнолюдські образи та уявлення, а тільки суттєві для 
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відповідної соціальної групи, що є результатом узагальнення спільного соціального 

досвіду членів цієї групи. Існування таких стереотипів можливе тому, що 

представники певної соціальної групи (малої чи великої) вкладають у них один і той 

же зміст; 2) за аксіологічним критерієм – позитивні, негативні, нейтральні; 3) за 

ступенем укорінення у свідомості – поверхневі, глибинні; 4) за показником 

достовірності – істинні, хибні; 5) за способом виникнення – інтенціональні, 

спонтанні; 6) за ціннісно-нормативним складником – стереотипи свідомості, 

стереотипи поведінки. 

Аспектно, що психологічна концепція стереотипу сьогодні розвивається у 

межах механізму персеверації (від лат. perseveratio – ‘впертість’, ‘уперто’) – 

стереотипне повторення у людини будь-якого психічного образу, дії, 

висловлювання чи стану (напр., слова, думки, мелодії тощо), що залишає слід у 

пам’яті [365]. На піку персеверації виникає антиципація (від лат. anticipatio – 

‘передбачення’) – вірогідне очікування; заздалегідь сформоване уявлення про будь-

що; спроможність людини уявити собі можливий результат дії до її здійснення 

[640]. Саме на механізмі означених процесів засновані ЕС поведінки, у межах яких 

виділяємо два рівні: 1) перцептивний та 2) ментальний. На першому рівні творяться 

стереотипи, засновані на перцептивних реакціях, які ми визначаємо як чуттєві 

стереотипи, на другому – ментальні стереотипи.  

Під чуттєвими стереотипами ми розуміємо узагальнене групування 

суб’єктивного досвіду людини, яке підтверджує думку про існування дистрибуції 

вражень: як ми організуємо те, що бачимо, чуємо, відчуваємо тощо, і як ми 

редагуємо та фільтруємо за допомогою органів чуття ту інформацію, що отримуємо 

із навколишнього світу. Такі стереотипи є давніми утвореннями: ними 

послуговувались іще в культурно-ритуальних і культурно-обрядових практиках 

Давньої Індії (V тис. до н. е.), Давнього Китаю (IV тис. до н. е.), Давньої 

Месопотамії (III-II тис. до н. е.) тощо з метою впливу на індивіда; спрямовані вони 

були переважно на зцілення, апробовані під час святкувань і обрядової магії, 

виражались за допомогою різних форм дій. Так, для навіювання настанови на 

зцілення використовувався стан трансового сну, в який уводили людину різними 
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перцептивними механізмами впливу, зокрема, слухового – хоровий спів, ритмічні 

постукування, дії зі зміями у святилищах (шурхіт змій, які повзають, 

використовувався як атрибути магії, спрямований на розсіювання свідомості).  

З часів єгипетської культури та до сьогодні, як зауважує Н. Слухай, збереглись 

уявлення про магію ритму, що мав різноманітний вияв: «повтор звукових вібрацій 

(сполучення голосних і приголосних) певної тональності, представлений 

звукокомплексами, словами, окремими невеликими фразами аж до співу пісень – 

віброкодами, чи Божественними енергетичними кодами» [444, с. 7]. Їх ми можемо 

спостерегти і сьогодні у християнській сакральній традиції під час проповіді, коли 

звучить текст святих книг і хоровий спів. Ритм використовувався і як засіб 

візуального впливу, зокрема, створення «танцювального кола», на чому заснований 

ефект грузинських кругових танців, болгарського кола, російського хороводу, 

українського танку тощо. Візуальний вплив представлений і кольором одягу: типово 

білий колір – священний, заспокійливий, що символізує невинне життя; жовтий і 

золотий у свята; темний у піст [444, с. 7-8]. Перцептивні механізми впливу 

спостережені й в інших площинах чуттєвого сприйняття, зокрема, одоративній 

(використання пахощів із метою створення певного ароматичного тла);  густативній 

(використання знакової їжі та напоїв); тактильній (поклони, освячення водою тощо).  

Чуттєвими стереотипами, заснованими на перцептивних реакціях, 

послуговуються і шамани, знахарі та маги з метою розсіювання свідомості на різних 

рівнях чуттєвого сприйняття, використовуючи при цьому ритуальні танці, 

ритмічний бій барабанів, стрибки  вверх, тихі ритмічні невиразні звуки, 

звуконаслідування голосів природи [225, с. 155-181], комплект ритуального одягу, 

особливу атрибутику тощо. Цілісність ритуалу, що забезпечується на всіх рівнях 

чуттєвого та ментального сприйняття, сприяє втягуванню індивіда в обряд і 

стимулює механізми сугестії – вербальний і невербальний психологічний вплив на 

людину з метою створення у нього певного стану й аутосугестії – самовплив із 

метою добитися зміни психологічного чи фізіологічного стану людини за 

допомогою періодично повторюваних понять чи дій [640].  
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У сучасному світі чуттєві стереотипи, засновані на перцептивних реакціях, 

можемо спостерегти у площині як побутового спілкування (заколисування дитини 

монотонною розповіддю, поглажуванням, похлопуванням), так і у сфері соціальної 

взаємодії (медицина, політика, інтернет-простір тощо) [444].  

На другому рівні поведінкових стереотипів – ментальному, виникають 

ментальні стереотипи, заґрунтовані на основі розумових операцій – колективних 

уявленнях (психічних сутностях), типових для усього соціуму. Під ментальними 

стереотипами ми розуміємо систему образів, які лежать в основі людських уявлень 

про світ і про своє місце в цьому світі й, отже, визначають вчинки та поведінку 

людей. Ментальні стереотипи слугують основою для відтворення поведінки людей і 

корелюють із наївною картиною світу. Такі стереотипи – це певна ідея чи первісний 

досвід, «види дій», «архаїчні залишки», «успадковані уявлення», але, найперше, – це 

спосіб, за допомогою якого несвідоме діє на свідомість і взаємодіє з ним. На нашу 

думку, стереотипи свідомості походять від інстинктів і від народження потенційно 

закладені в самій природі людини. Разом із тим, ментальні стереотипи 

співвідносяться з моделлю побудови оцінки, що визначає їх місце – 

лінгвокогнітивний і емоційно-афективний рівні, та є основою для формування 

чуттєвих стереотипів. 

У сучасній науковій парадигмі з метою аналізу змісту, спрямованості та 

ступеня сприятливості етнокультурного стереотипу як соціально-психологічного 

феномену вироблено ряд методів дослідження, з-поміж яких особлива увага 

психосемантичним, як таким, що дозволяють отримати кількісні виміри складників 

образу будь-якого етносу, а відповідно, виконати психологічне його вивчення. 

Серед найбільш відомих – метод «семантичного диференціалу», який заґрунтований 

на побудові суб’єктивних семантичних просторів, що дозволяє вивчати ЕС на рівні 

образу; методика «множинної ідентифікації», за допомогою якої можна провести 

порівняння рольових позицій і виявити ідентифікації, які приховані за ними, через 

опис характерних вчинків, виділених із урахуванням їх типовості для 

порівнювальних культур і природності для досліджуваної соціальної групи. Одним 

із найпоширеніших методів дослідження ЕС є метод «вільних описів». У межах 
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цього методу піддослідним пропонується сформувати письмові портрети будь-яких 

національних груп, після чого із застосуванням загальночастотного аналізу та 

контент-аналізу формується список найбільш вживаних характеристик. Перевага 

цієї методики полягає в тому, що опис відбувається у вільній формі, а це, в свою 

чергу, виключає запрограмований вплив заздалегідь запропонованих у списку 

характеристик. Наприклад, українська дослідниця Н. Ляшук, застосувавши 

методику «вільних описів» під час дослідження ЕС, з’ясувала ідеальний образ 

української дівчини – стереотипний в уявленні різних вікових категорій 

респондентів: брови – тонкі, чорні; очі – голубі/блакитні, карі; щоки – рум’яні, 

пухкі; зуби – білі, рівні; вуха –  маленькі; шия – тонка, довга; плечі –  вузькі; талія – 

тонка; ноги – довгі; постава – струнка, рівна; зріст – середній (найстійкіші 

складники автостереотипу) [283, с. 108]. 

Для дослідження ЕС психологами використовуються й опитувальні техніки, 

серед яких найбільш популярними є: «приписування властивостей» з набору 

особистісних рис; «біполярні шкали»; «відсоткова методика» Дж. Брігема; 

виявлення «діагностичного коефіцієнта» К. Макколі та К. Стітта. При цьому 

зауважимо: будь-який із означених методів не може претендувати на 

універсальність, що дозволило б зробити комплексну характеристику ЕС, оскільки 

кожен має як свої переваги, так і свої недоліки. Повніше та глибше проникнення в 

зміст стереотипів досягається у разі застосування декількох метод одночасно, які 

взаємодоповнюють одна одну. 

Отже, у царині психологічної науки дослідження стереотипу вирізняється 

площиною дослідження – проекцією на свідомість етнічної групи, що є носієм 

культурних традицій: стереотип (етнічний, етнокультурний) постає як узагальнене, 

відносно стійке, зазвичай, оцінне відображення фундаментальних особливостей 

представників певного етносу; засіб збереження та трансформації домінантних 

складників певної культури, що виконує важливу роль у соціально-перцептивній 

регуляції етнічної свідомості. Психологічне (як і соціологічне) трактування 

етнокультурного стереотипу виступило тим фундаментом, який дозволив 
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пристосувати та розширити це поняття для вирішення лінгвістичних завдань щодо 

опису тих явищ, які не могли бути вивчені у межах системно-структурного підходу. 

 

1.3. Феномен стереотипу в лінгвістичному висвітленні 

 

1.3.1. Лінгвістичні напрямки дослідження стереотипу 

 

Розвиток досліджень феномену стереотипу з кінця минулого століття відбувався 

шляхом виходу його за межі соціальної психології в інші науки, де одним із 

найбільш значущих напрямків став лінгвістичний. У мовознавчій традиції 

спостережені неоднозначні підходи до розуміння феномену стереотипу, що зумовило 

розбіжності й однобічності в потрактуванні відповідного поняття; дискусійними 

залишаються питання змісту, який вкладається в поняття стереотипу, а також 

визначення його релевантних ознак.  

Лінгвісти по-різному підходять до опису стереотипів – поверхово, 

відмовляючись від критичних оцінок феномену: «усталені формули», «слово або 

мовний зворот» [605, с. 1193; 658]; «звичний образ або уявлення» [635, с. 764], 

«форми опрацювання інформації» [625, с. 177-178]; «образи дійсності» [616, с. 390]; 

«складники мовної картини світу» [600, с. 166] тощо; інші розглядають поняття 

стереотипу глибше – як явище суспільної свідомості, що має етнокультурний і 

ментальний компоненти: «невід’ємні складники мовної картини світу певного 

етносу» [600, с. 166]; «суб’єктивне поняття поточного мислення та мовлення» [600, 

с. 166]; «детерміновані культурою структури свідомості» [395, с. 579]; «особлива 

форма опрацювання інформації» [614, с. 370]; «емоційно забарвлені образи» [614, 

с. 370]. Наведені дефініції засвідчують різнотлумачення феномену стереотипу у 

лінгвістиці, де останній постає як невід’ємний складник мовної картини світу із 

комплексом полюсних характеристик. Мовознавці постулюють сукупність як 

негативних характеристик стереотипу: схематичність, шаблонність, спрощеність, 

обмеженість, автоматизм, суб’єктивізм, дезінформативність та ін. (стереотип – це 

«слово або мовний зворот, що повторюється без змін, автоматично» [658]; 
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«схематизований і дещо однобічний образ явища; суб’єктивне поняття поточного 

мислення та мовлення» [600, с. 166]; «схематичний, звичний образ або уявлення 

людини про соціальне явище чи об’єкт» [635, с. 764]; «стереотипний, який дуже 

часто повторюється, став трафаретним, шаблонним» [СУМ, Т. 9: 689]; «обмежений 

образ дійсності, що функціонує в суспільній свідомості, подаючи хибні уявлення 

про осіб, предмети й світ» [616, с. 390]), так і позитивних ознак: функціональна 

значущість, емоційно-оцінний складник, когнітивна спроможність, етнокультурна 

функціональність та ін., що превалюють у сучасних лексикографічних студіях. 

Зокрема акцентується, що стереотипи «містять суспільний досвід людей і 

відображають спільне та повторювальне в їхній повсякденній діяльності» [395, 

с. 579]; «економлять мовні зусилля та полегшують процес спілкування» [658, 

с. 401]; «слугують критерієм комплексної оцінки правильності мовлення» [620, 

с. 397-398], тобто становлять ядро стилевого узусу, яке співвідноситься з поняттям 

комунікативно-стилістичної доцільності висловлювання; «мають велике значення 

для формування єдиного логіко-семантичного, а також інтелектуально- та емоційно-

оцінного контексту» [620, с. 397-398]. Доповненням спектра визначення стереотипу 

є акцент на його когнітивній природі як «формі опрацювання інформації та стану 

знань» [625, с. 177-178].  

Мовознавці, наголошуючи на емоційності та стійкості стереотипу (явище 

«зазвичай емоційно забарвлене, яке наділене великою стійкістю» [635, с. 764]), 

означують середовище існування останнього: «усталений у традиціях образ 

дійсності, що функціонує в суспільній свідомості та мові» [616, с. 390]. Інакше 

кажучи, історично стереотип становить певну стабільну, інваріантну форму, якою 

оперує свідомість; чуттєвий образ, який, узявши на себе знакові функції, став 

частиною культури.  

Це уможливлює думку: у структурі стереотипу консолідують три складники – 

лінгвістичний, когнітивний і культурний, що продукували два підходи до розуміння 

стереотипу та стереотипізації в лінгвістиці. За першим підходом, стереотипність 

мовлення уявляється як модель змістів мовних одиниць, що найкраще придатні для 
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виконання функціональної мети. Друге розуміння стереотипу передбачає шлях від 

структур свідомості до мовного вираження, де стереотип постає як ментальний 

конструкт, який утверджується в свідомості через мовний знак і корелює з тим, що 

розуміють під стереотипом у соціології та соціальній психології, де стереотип постає як 

стандартна думка про соціальну групу чи окремих індивідів як представників цих груп. 

За такого підходу стереотип наділений логічною формою судження та в спрощеній, 

узагальненій і емоційній формі приписує соціальній групі певні властивості або 

настанови, чи, навпаки, відмовляє їм у цих властивостях або настановах, що виражається 

у вигляді словосполучень чи речень, які описують стереотипні уявлення носія культури. 

Таке тлумачення близьке розумінню стереотипу в нашому дослідженні, де з опертям на 

лінгвокультурологічний підхід, у центрі уваги перебувають стереотипні номінації 

сенсорного рівня. 

Комунікативно-функціональний підхід до вивчення мовних явищ продукував 

розвиток нових напрямків у мовознавстві, серед яких найбільш значущими є: 

соціолінгвістика, психолінгвістика (разом із етнопсихолінгвістикою), етнолінгвістика 

(разом із етнокультурологією), когнітивна лінгвістика, у межах яких розроблені теорії 

стереотипу постійно осмислюються та переосмислюються. 

У соціолінгвістиці, де мова вивчається у соціальному контексті, коли акцент 

робиться на її конкретному вияві, а не інтроспекції, під стереотипом узагальнено розуміють 

«спрощені схематичні образи соціальних об’єктів, які характеризуються високим ступенем 

стійкості» [245]. Соціолінгвістичний напрям дослідження стереотипу як мовно-культурного 

феномену передбачає аналіз ціннісних аспектів сприйняття людиною та соціумом понять 

культури за умов різноманітних історичних контекстів і створює широке коло можливостей 

для дослідження соціальних законів і основних компонентів мовно-культурного простору. І 

хоча за своїм змістом стереотип – уявлення з нестійкими межами, однак, як відомо, лише 

вербально висловлена оцінка формує чітку думку про властивості певного класу людей. 

Відповідні міркування доповнює німецька дослідниця У. Квастхоф, яка 

запропонувала власну соціолінгвістичну дефініцію стереотипу, де останній постає 

«вербальною формою вираження переконання, що стосується соціальних груп чи окремих 
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представників цих групи» [585, с. 38]. За такої постановки питання в центрі уваги 

перебувають стереотипи, що належать певним  соціальним групам, наприклад: етнічним, 

конфесійним, субкультурним тощо. Як ілюстрацію можна навести приклади стереотипів, 

що склалися в носіїв української мови: всі німці заощадливі; всі італійці імпульсивні; всі 

матері однакові; всі жінки багато говорять; усі блондинки нерозумні та ін., які потрактовані 

нами як примітивні, соціозумовлені. 

А. Шафф стверджує, що стереотип – це схема [550, с. 25-30], в основі якої лежить 

узагальнений образ дійсності, який організовує сприйняття та людський досвід, пов’язані з 

мовленнєвою діяльністю, оскільки завжди є змістом певного слова чи виразу. Дослідник 

виводить розуміння стереотипу як «оцінного судження» (позитивного чи негативного), 

предметом якого є групи людей; їх думки емоційні та незалежні від власного досвіду, які 

повністю чи частково суперечать фактам і не піддаються змінам, що безпосередньо 

пов’язане з мовним вираженням [цит. за 41, с. 140-141], оскільки стереотип «нерозлучно» 

пов’язаний із мовою та словом. Однак це в жодному разі не означає, що стереотип не може 

передаватись невербальними засобами. Оскільки стереотипи передусім є структурами 

свідомості, вони відображаються не лише в мовних знаках чи на текстовому рівні, а й в 

інших семіотичних кодах [392, с. 289], набуваючи завершеності мовного знака. 

Підтвердженням сказаного є розподіл стереотипів на стереотипи-спостереження, 

лінгвоментальні та поведінкові стереотипи, серед яких лише лінгвоментальні стереотипи 

мають вербальне вираження. 

Отже, у соціолінгвістиці стереотипи розуміються як стабільні структури свідомості, 

представлені як у мовних знаках, так і в інших семіотичних кодах, що є оцінними образами-

судженнями про ознаки та властивості певної соціальної групи (чи окремих її 

представників), які передбачають сукупність ціннісних аспектів сприйняття соціумом 

понять культури. 

Розуміння стереотипу у психолінгвістиці ґрунтується на потрактуванні мови як 

системи у свідомості людини, що уможливлює звернення до мовця як експерта, здатного 

оцінювати мовні факти [234, с. 391]. Звідси стереотипи постають як стійке, емоційне за 

своєю природою психічне утворення, яке спрощено відображає досить складний факт 
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дійсності, соціальний образ, що консолідує соціальний і психологічний досвід спілкування 

та взаємин між людьми [37, с. 27]. При цьому концептуальний наголос робиться на 

асоціативній природі стереотипів, оскільки останні сприймаються та формуються через 

низку стійких у мовній свідомості асоціацій [4, с. 3] у поєднанні з культурно несвідомим 

початком особистості. окреслена думка знаходить своє продовження у дослідженнях 

Р. Фрумкіної, яка, спираючись на тезу подвійності природи культурно-мовних продуктів 

людської свідомості, а отже, і стереотипів, слушно зауважила, що насамперед необхідно 

виявляти природні властивості культурно-мовних феноменів, їх зв’язки та кореляції, 

пов’язуючи їх із діяльністю людини – і фізичною, і психічною, і розумовою [515]. 

На властивостях людської психіки, завдяки яким стає можливим створення та 

функціонування стереотипів будь-якої природи й типу, наголошує І. Штерн. На думку 

дослідниці, у психіці носіїв мови стереотипи можуть існувати як об’єкти ідеальної природи, 

образні  структури, що втілюють певні культурно й національно зумовлені уявлення мовців 

про світ і водночас стають прототипом, інваріантом для групи похідних понять. Цей аспект 

буття мовно-культурної картини світу, безумовно, є важливим складником будь-якого 

визначення поняттєвого стрижня стереотипів, його ґенези [667, с. 192]. 

Нові горизонти у дослідженні стереотипу відкриває етнопсихолінгвістичний 

напрям, у якому теорія стереотипу набула детального опрацювання в положеннях 

В. Красних, яка визначила стереотипи як структури ментально-лінгвального комплексу, 

що формуються інваріантною сукупністю валентних зв’язків певної мовної одиниці, які 

репрезентують образ, уявлення про феномен, що стоїть за такою одиницею, у його 

національно-культурній маркованості при зумовленій передбачуваності напрямків 

асоціативних зв’язків» [242, с. 178]. Дослідниця акцентує на «іпостасях» буття 

стереотипу – певного сценарію ситуації чи уявлення, що декларує подвійність форм 

реалізації ментальних за природою стереотипних уявлень, статичних і дієвих [242]. Отже, 

стереотипи науковець відносить до феноменів, які визначає як «ментефакти» – «елементи 

змісту свідомості», під якими розуміється ідеальна сторона дійсності. 

В. Красних запропонувала класифікацію стереотипів за їх психолінгвістичною 

природою, у межах якої: 1) стереотипи поведінки – такі, що виконують роль інваріанта, 
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канону, визначають правила й норми дій у комунікативних ситуаціях. За своєю 

природою останні є штампами свідомості, що диктують певну поведінку (зокрема, 

вербальну); 2) стереотипи-уявлення – структури ментально-лінгвального комплексу, які 

створюють інваріантну сукупність валентних зв’язків, матеріалізовані в образах і певних 

комплексах знаків, у тому числі мовних. Стереотипи-уявлення диктують не стільки саму 

поведінку, скільки набір асоціацій і зумовлюють мовну форму, через яку виявляються. І 

оскільки такі стереотипи є певним уявленням про предмет чи ситуацію, В. Красних на 

другому рівні класифікації виділяє: а) стереотипи-образи – статичні уявлення, які 

зумовлюють очікування від певної ситуації, що зберігаються у формі кліше, і 

б) стереотипи-ситуації – динаміка уявлень маркована культурно-національною 

специфікою, тобто запрограмована традицією лінія поведінки. Такі стереотипи 

зберігаються в свідомості у вигляді фрейм-структури, гранями якої є кліше/штампи; 

вони утворюють еталони, які можна активувати під час комунікації [242, с. 179-180]. 

Запропонована класифікація є аспектною у контексті нашого дослідження, 

оскільки акцентує на терміні «стереотип-уявлення», який, за В. Красних, містить у собі 

заґрунтований на перцептивному досвіді взаємодії стереотип-образ, що є об’єктом 

нашого аналізу. Однак, дослідницею не подано конкретного визначення стереотипу-

образу, тому наше визначення видається доречним: стереотип-образ – це часто 

повторювана лінгвоментальна структура, що на рівні емоційно-асоціативного 

сприйняття є узагальненим відображенням певних об’єктів реального світу, яка 

зберігається в пам’яті у вигляді фрейм-структури. Менш значущими для нашого 

дослідження видаються стереотипи-ситуації, що є найкращим матеріалом для 

дослідження механізмів творення та рефлексій мовної картини світу в свідомості мовця. 

Зауважимо, що стереотипи-поведінки також містять цінний етнокультурний зміст, але, 

через характер своїх складників, вони не мають визначального місця у методиці нашого 

дослідження. 

Є один концептуальний наголос, який викликає у нас зауваження: ми не можемо 

не зважити на те, що у своїй концепції В. Красних наголошує на тому, що сукупність 

ознак, яка утворює зміст стереотипу, має бути обов’язково зведена до значущого 
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мінімуму, утворюючи тим самим канон/еталон [242, с. 179-180]. На нашу думку, 

розуміння феномену стереотипу як значущого мінімуму ознак, що обумовлені 

передбачуваними асоціаціями, невиправдано ставить жорсткі межі у визначенні 

асоціативного обсягу стереотипу. Ми наголошуємо, що характер асоціацій деяких 

стереотипів може бути верифікований виключно за допомогою експериментальних 

методів, внаслідок впливу індивідуальної картини світу мовної особистості. 

Отже, у психолінгвістиці (разом із етнопсихолінгвістичним розумінням) 

стереотипи потрактовують як стійкі асоціативно-емоційні за своєю природою структури 

ментально-лінгвального комплексу, які спрощено відображають складний образ-

уявлення про феномен, що суміщує соціальний і психологічний досвід взаємодії між 

людьми в їх національно-культурній маркованості. 

Етнолінгвальний водночас як і етнокультурний напрямки дослідження мовно-

культурних феноменів спрямовані насамперед на людину, її світоглядний потенціал, 

який зреалізовано в культурно-національній творчості нації. Зацікавленість 

мовознавців вивченням фактів взаємодії мови та культури є закономірним результатом 

розвитку наукової думки XIX-XX ст., оскільки вважається, що лінгвокультурологія 

виникла як продукт антропологічної парадигми у лінгвістиці, підвалини якої ще у XIX ст. 

заклали В. фон. Гумбольдт і О. Потебня та розвинули на початку XX ст. представники 

неогумбольдтіанства (Й. Вайсгербер, Г. Глінц, Г. Гольц, Ф. Боас, Е. Сепір та ін.). Новизна 

запропонованого підходу полягала у баченні за багатоманіттям мовних форм закорінену в 

етносвідомість нетотожність способів мислення та сприйняття дійсності представниками 

різних етнічних спільнот, що уможливило висновок про здатність мови відображати 

своєрідність культури.  

Інтерес до означеної проблеми ознаменований виникненням двох найбільших 

осередків лінгвокультурологічних досліджень: російського, пов’язаного із науковими 

пошуками М. Толстого, та польського, створеного Є. Бартмінським. Міркування 

мовознавців, орієнтовані на розгляд мови як одного з культурних кодів, форму 

збереження культурної спадщини (А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Воробйов, 

В. Жайворонок, С. Єрмоленко, Г. Кляйбер, В. Красних, Л. Лисиченко, Л. Масенко, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


66 

 

В. Маслова, С. Нікітіна, М. Піменова, Н. Слухай, В. Телія, Л. Шевченко та ін.), активно 

реалізуються у сучасних філологічних студіях. Основним матеріалом дослідження 

етнолінгвальних і етнокультурологічних напрацювань стали мовні одиниці, які 

містять певне культурне навантаження, мають знакові та символьні характеристики 

й є національно або етнічно забарвленими, тобто національно-специфічні мовні 

одиниці, серед яких – стереотипи – діалектична єдність лінгвістичного й 

екстралінгвістичного змісту, що осмислюється як симбіоз мови та культури, мови й 

етносу, мови та народного менталітету.  

Експлікація культурно-національної значущості стереотипу «досягається на основі 

рефлексивного – несвідомого або свідомого – співвіднесення цього живого значення з 

тими «кодами» культури, які відомі мовцеві» [485, с. 219]. І хоча термін «стереотип» 

визначається через слово «шаблонний» («збитий, позбавлений оригінальності та 

виразності»), яке має дещо негативний зміст, у контексті лінгвокультури він набуває 

особливого значення: готує до зіткнення з чужою культурою, послаблює удар, знижує 

культурний шок, «дозволяє людині сформувати уявлення про світ у цілому, вийти за межі 

свого вузького соціального, географічного та політичного світу» [487, с. 139]. Як на 

нашу думку, загальнолюдське відображується на всіх етапах існування культурно-мовних 

стереотипів від площини уяви до матеріалізації в мові. Однак, при цьому слід 

обов’язково враховувати, що національна специфіка, безумовно, забарвлює кожну 

мовно-культурну структуру, відповідно: «стереотипи завжди національні». І навіть якщо 

в окремих випадках можна виявити аналоги в різних культурах, при зіткненні з такими 

«квазіуніверсаліями» необхідно виявляти особливу обережність, оскільки найчастіше 

ми маємо справу з феноменами конгруентними, але не тотожними [242, с. 194-212].  

Особливу етнолінгвальну концепцію стереотипів створив Є. Бартмінський і 

його послідовники, об’єднані у Люблінську етнолінгвальну школу. Заслуга 

Є. Бартмінського насамперед полягає в тому, що він суттєво трансформував поняття 

стереотипу, пристосувавши його до завдань вивчення мови; цілісності сприйняття мови 

та культури. Стереотип у означеному контексті розуміється ним як «стрижень 

культури», ключ до фіксації національного менталітету, системи цінностей народу та 
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його поглядів на світ [38; 41].  Як на нашу думку, дослідник по суті зламав межі між 

такими різними галузями гуманітарного знання, як лінгвістика, фольклористика й 

етнологія, тим самим продемонструвавши інтегральний і цілісний підхід до сприйняття 

мови та культури. 

Вбачаючи в стереотипі етнічну своєрідність культури, Є. Бартмінський визначає 

його як «уявлення, сформоване в межах певного колективного досвіду, яке визначає, що 

цей предмет собою являє, як він виглядає, діє, як трактується людиною, причому таке 

уявлення закріплене в мові, доступне через мову та належить до колективного знання 

про світ [41, с. 29]. При цьому слід зауважити, що дослідник не обмежується єдиним 

визначенням стереотипу. Більш схематично стереотип потрактовано як «стійке 

(відтворюване з пам’яті) сполучення семантичних чи/або формальних ознак» [41, с. 189]; 

як суб’єктивно детерміноване уявлення предмета, в якому співіснують описові й оцінні 

ознаки, і яке є результатом трактування дійсності у межах певної соціально-культурної 

моделі пізнання з її чітко окресленими механізмами та принципами [38, с. 16]; як 

семантичний корелят, що знаходиться між словами та предметами, і створює 

колективний образ предмета [41, с. 74], заґрунтований на перцептивній регуляції 

етнічної свідомості. 

У межах останніх Є. Бартмінський виділяє: топіки (сталі сполучення виключно 

семантичних одиниць, які ще не мають стабільної форми вербалізації, наприклад: 

собака охороняє будинок), формули (усталені семантико-формальні сполучення, що 

мають постійне формальне вираження, наприклад: відданий, як собака), ідіоми 

(формальні сполучення, які повністю втратили семантичну мотивацію, наприклад, 

собаку з’їсти на чому-небудь), де топіки є основою творення формул, формули, в 

свою чергу, основою творення ідіом [38, с. 13]. Класифікація Є. Бартмінського не 

охоплює всього масиву стереотипів, зокрема, стереотипів-образів із сенсорним 

компонентом, тому не є аспектною у контексті нашого дослідження. 

Водночас, наголошуючи на співвіднесенні стереотипів із національною 

ідентичністю та трактуючи останній як стійке суб’єктивно детерміноване уявлення, що 

має двоїсту природу (стереотип консолідує позамовні знання про світ і знання, 
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вербалізовані у семантиці слів, які перебувають у взаємодії, що зумовлює створення 

культурно-мовного образу), концептуальний акцент Є. Бартмінський робить на формах 

вираження стереотипу: стереотип як загальновживаний спосіб відтворення слів або 

словосполучень відповідно до норм тієї чи іншої мови; стереотип як специфічний 

продукт мисленнєвої діяльності індивідуальної або колективної свідомості; стереотип як 

продукт мислення, який закріплюється у свідомості мовця через певний мовний знак 

(символ) або сукупність знаків [41, с. 32-34]. Пропонуючи таке широке трактування 

стереотипу, дослідник разом із тим акцентує на розумінні обсягу поняття. За 

Є. Бартмінським, слід говорити про асоціативний центр, який носить стійкий характер, і 

відкриту значеннєву периферію мовного стереотипу, що дає нам підставу говорити про 

стереотип як відкриту структуру, яка обумовлена потенційно нескінченним процесом 

асоціативного породження, опис змісту якого навряд чи сповна доступний дослідникові.  

На думку Є. Бартмінського, у свідомості носіїв мови існує складна система 

стереотипів, переважна більшість яких безпосередньо з суспільним життям не пов’язана, 

наприклад: стереотип сонця, стереотип води, стереотип весни. Очевидно, не всі поняття 

можуть бути основою для творення стереотипу, а тільки ті з них, до структури яких 

входить соціальний компонент, який позначає предмети чи явища навколишньої 

дійсності, що є соціально значущими для носія культури. На нашу думку, окреслений 

напрям досліджень мовно-культурних феноменів тяжіє до виокремлення ролі «творців 

культурних цінностей». Це необачливо, оскільки особистість, як і народ, є невід’ємним 

складником будь-якої культурно-мовної та соціалізованої спільноти, бо, як відомо, 

соціальна природа людини пов’язана з психологією особистості та суспільства в цілому. 

Отже, етнолінгвальне (разом із етнокультурним) розуміння стереотипу 

зводиться до наступного: стереотип – це стійкий мінімізовано-інваріантний образ, 

зумовлений національно-культурною специфікою колективного досвіду, що 

становить діалектичну єдність лінгвістичного та екстралінгвістичного змісту, 

осмисленого як симбіоз мови та культури, мови та етносу, який виступає ключем до 

фіксації національного менталітету, системи цінностей етносу та його поглядів на 

світ, і відтворює етнічну своєрідність культури, закріплюючись у свідомості мовців 

через певний мовний знак. 
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Специфічну знакову природу стереотипів найширше сьогодні розглядають у межах 

когнітивної лінгвістики. У когнітивно-лінгвістичних студіях, звернених до 

концептуальної та мовної картин світу, поняття стереотипу тлумачать як проекцію 

усвідомлених людських цінностей на зовнішній світ і невід’ємний компонент 

комунікативного процесу в межах окремої лінгвоспільноти (А. Вежбицька, 

С. Воркачев, А. Мартинюк, В. Маслова, Г. Слишкін та ін.). Отже, термін 

«стереотип» співвідноситься зі змістовою стороною мови та культури, тобто 

розглядається як ментальний (мисленнєвий) стереотип, який корелює з поняттям 

мовно-культурна картина світу та визначається як вербальне вираження переконань, 

спрямованих на суспільні групи або конкретну особу (вузьке трактування стереотипу) 

[545, с. 32]; вербально виражене узагальнення образів будь-яких предметів або понять 

(широке трактування стереотипу) [41, с. 126]. У світлі когнітивних досліджень 

обґрунтованою видається думка, що «стереотип є формою раціонального пізнання 

світу, яка спрощує та прискорює обробку інформації» [51, с. 45], особливою 

формою збереження знань та оцінок. Відома також пропозиція, за якої, виступаючи 

елементами спільного знання, яким володіють усі суб’єкти певної культури, стереотипи 

виникають у відповідь на подібні подразники та є результатом когнітивних процесів 

спрощення й генералізації [585, с. 183-184]. 

Дещо по-іншому трактує стереотип Д. Гамільтон і визначає його як «когнітивну 

структуру, яка передбачає існування в індивіда знань, переконань та очікувань щодо 

тієї чи іншої соціальної групи» [574, с. 53-84]. Як на нашу думку, таке визначення є 

занадто широким і більше нагадує поняття «схеми» (схеми є ширшими когнітивними 

структурами, що містять наші знання про стимули, наші очікування стосовно мотивів чи 

поведінки людини, а також наші почуття, пов’язані з цією людиною), ніж стереотипу, які 

є більш специфічними та можуть належати тій чи іншій схемі як її складники. 

Проілюструвати це можна таким прикладом: схематичне уявлення про жінок може 

містити знання (їм притаманні певні біологічні характеристики); очікування стосовно їх 

мотивів (жінка може народити дитину); почуття, пов’язані з нею (позитивні, оскільки 

жінки вигодовують і виховують дітей); стереотипи, що притаманні окремому індивіду 

(наприклад, жінки розумово обмежені, жінки балакучі) [491].  
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Сутність стереотипу, його місце у ряду інших культурно-національних феноменів із 

позиції когнітології досліджує А. Вежбицька. Вагомою для дослідження природи та 

сутності стереотипів є теза дослідниці про стереотип культурного сценарію, втіленого в 

мовних і культурних знаках [87]. А. Вежбицька висуває теорію так званих семантичних і 

лексичних універсалій, що ґрунтуються на комбінаціях семантичних примітивів. 

«Можливість вдалої комунікації між різними культурами залежить від універсальної 

ядерної множинності семантичних примітивів, із якими кожна мова може створювати 

практично нескінченну кількість «більш або менш» ідіосинкретичних (специфічних для 

даної культури) понять. Існуванням множинності примітивів можна пояснити 

психологічну спільність людства», – пише дослідниця [86, с. 269]. Набір визначених 

лінгвістом мовно-культурних універсалій-констант є фактично набором певних 

стереотипів. За А. Вежбицькою, сама ідея універсалій віддзеркалює рівень 

майстерності володіння людиною сутністю реалій буття ідеального через 

повсякденне, категорія, що виявляє рівень еволюції знання й пізнання цих реалій 

людиною-мовцем. Так від етнолінгвального постулату про етноцентричний складник 

структури культурно-мовних феноменів дослідниця приходить до пошуку 

загальнолюдського (антропоцентичного), що відбивається в мові через 

концептуалізацію світу константами культурної традиції. Окреслена думка дає нам 

підставу стверджувати, що стереотипи стають матеріальними мовними формантами 

концептуального поля, здатні надати будь-якій абстракції або таємниці буття словесної 

форми і тоді вона починає функціонувати відповідно до всіх граматико-синтаксичних 

законів мови. Отже, стереотипізація постає одним із різновидів пізнавальних операцій 

[262, с. 115], глибинним процесом, у формі якого людина структурує світ у мисленні та 

одночасно вербалізує цей світ, де мовний знак зв’язує об’єкт із системою соціально 

детермінованих значень, тобто зі змістом всього колективного досвіду [343, с. 24]. 

На думку Т. Голікової, стереотипи, на відміну від інших когнітивних категорій, 

мають занадто загальний характер, дуже неконкретні, недостатньо обґрунтовані й не 

можуть застосовуватись там, де необхідна детальна диференціація та детальна орієнтація. 

З іншого боку, культурні стереотипи можуть мати негативний характер, оскільки не   

тільки не сприяють, але, навпаки, перешкоджають засвоєнню та відображенню 
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диференційованої картини мовної дійсності [124, с. 158]. Ми змушені не погодитися з 

міркуваннями дослідниці, оскільки вважаємо, що стереотипи, разом як і процес 

стереотипізації, покликані осягнути соціальну дійсність, «звести різноманітність світу до 

відомих і зрозумілих категорій, що дозволяє людині вдаватися до перевірених на 

практиці програм вирішення певних питань у стандартних ситуаціях [392, с. 287], 

забезпечити орієнтацію в мовній картині світу, розумінню якої вони сприяють, і, 

відповідно, не можуть бути позитивними чи негативними, правильними чи хибними; 

останні мають розглядатися як шлях, яким оперує людська свідомість.  

Когнітивна площина дослідження ставить питання щодо розмежування 

когнітивних структур – стереотипу та прототипу, які зближує функція категоризації 

людського досвіду. Останні є за своєю природою явищами достатньо близькими: 

мають когнітивний механізм виникнення як результат узагальнення досвіду та засіб 

його категоризації, здатні пояснити особливості буття людини у різноманітті 

дійсності, мають вербальну оболонку тощо. Спільні закономірності когнітивних 

структур продукували визначення стереотипу В. Красних як збірного образу 

декількох прототипів – первісних образів предмета [241]. Стереотип фактично 

розуміється дослідницею як частковий, можливо, незначний випадок вияву 

прототипу. Мотивує свої роздуми В. Красних тим, що «в самому терміні «стерео-

тип» закладена поліфонічність предмета [241, с. 5-19]. Ми не погоджуємося з цією 

думкою, оскільки, послуговуючись дефініцією прототипу як «найтиповішого 

зразка», а стереотипу – як «реалізовану у прототипах репрезентацію» [270, с. 338-

346], вважаємо, що стереотип – це певна ментальна єдність, а не сума окремих 

компонентів, фундаментом для якої є прототипи. Слушною видається думка 

Н. Слухай, за якої – «усвідомлені, вербалізовані та безліч разів ужиті, прототипи 

можуть фіксуватися як стереотипи» [445, с. 307]. 

На відміну від прототипу, який утворює підґрунтя пізнавальної та 

мовленнєво-розумової діяльності індивіда, будучи закладеним у його/її свідомості 

від народження, є не аналізованим, а просто «даним» чи «продемонстрованим» [625, 

с. 142], стереотип є сформованим лінгвокультурним соціумом засобом економії 

зусиль, результатом і способом тлумачення дійсності в межах соціокультурно 
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детермінованих когнітивних моделей. Відповідно, прототип претендує на 

об’єктивність і неупередженість і залучає переважно поняттєву (фактуальну) 

інформацію [404, с. 33]. Прототип не містить оцінного компонента, він ані 

позитивний, ані негативний; його не можна розглядати з позиції істинності – 

хибності. І справді, різні уявлення про прототипову пташку чи чашку не зумовлять 

якихось ускладнень при комунікації. У той час як стереотип є, навпаки, суб’єктивно 

детермінованим і містить не стільки фактуальний, скільки суб’єктивно-оцінний 

зміст [404, с. 33], який може ускладнити комунікацію або навіть зробити її 

неможливою. Будь-яка спроба змінити усталений стереотип сприймається вкрай 

негативно. При цьому стереотип може навіть не відповідати дійсності, однак 

продовжуватиме існувати в мові та поділятиметься більшістю носіїв цієї мови. 

Прототип і стереотип соціально та культурно обумовлені, щоправда це більше 

стосується стереотипу, оскільки останній ґрунтується на настановах, думках і 

уявленнях, сформованих і панівних у певному соціумі. З часом стереотип може 

змінюватися, що зумовлено соціальними, політичними, психологічними й іншими 

процесами, які відбуваються у суспільстві, або під впливом цілеспрямованої мовної 

політики, що пропагується у суспільстві. Прототип змінюється за інших умов, 

зокрема, коли людина попадає в нове (чуже) середовище та взаємодіє з об’єктами, 

відмінними від тих, із якими у неї уже є значний досвід комунікації. 

Аспектно, що прототип, який є втіленням певних характеристик, впливає на 

решту членів категорії, тобто процес приналежності до категорії повністю залежить 

від прототипу: категоризація йде від прототипу до решти, менш типових 

представників категорії, які порівнюються з прототипом і на основі подібностей чи 

відмінностей визначається їх наближення до центру чи периферії категорії. Щодо 

стереотипу спостерігаємо, як «характеристики та факти «стискаються» до певного 

шаблону: категоризація йде від загального до часткового [404, с. 32].  

Ще одна характерна особливість стереотипу – багаторазове тиражування у 

мові. Стереотип не варіюється від індивіда до індивіда, а ідентичний для переважної 

більшості носіїв мови під час мовних (соціокультурних) взаємодій. Така подібність 

обумовлена тим, що людина, здебільшого, немає достатнього досвіду взаємодії з 
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представниками стереотипної групи. На відміну від прототипу, стереотип не є 

результатом взаємодії людини з предметним світом, а становить уже готовий 

емоційно-забарвлений образ групи людей, об’єднаних за певною ознакою, що 

набувається людиною виключно за допомогою мови. Такий досвід допомагає 

людині легко орієнтуватися в соціальному середовищі та завчасно повідомляє їй 

певну модель поведінки. У результаті індивід покладається не на власний досвід, а 

на досвід, вироблений у соціумі та закріплений у мові. Отже, відмінність прототипу 

та стереотипу виявляється на рівні їх сутностей, у основі яких лежать різні вектори 

категоризації мовного досвіду: в основі прототипу лежать феноменологічні знання, 

що становлять прямий досвід взаємодії з об’єктом чи ситуацією навколишнього 

світу; в основі стереотипу лежать структуральні знання – форми категорійної 

інформації, набутої не емпіричним шляхом, а як узагальнений підсумок досвіду 

поколінь, що належить не окремому індивіду, а мовному соціуму в цілому. 

Стереотип у когнітивній лінгвістиці – це специфічна ментальна єдність, що 

становить особливу форму збереження знань і оцінок, які постають знаковою 

формою відбиття реальності й утверджуються у свідомості та мові через 

концептуалізацію світу константами культурної традиції.   

Підсумовуючи, зазначимо, осмислення комплексного інтегративного явища, яким є 

стереотип, можливе тільки в міждисциплінарній науковій парадигмі на стику дисциплін 

різного наукового спрямування, в межах яких спостережений відмінний вектор 

осмислення феномену: в філософії стереотип постає як акумулятор суспільного 

досвіду; в соціології стереотип розглядається в аспекті його групової приналежності до 

певної сфери людського буття; психологічні дослідження стереотипу проектовані на 

свідомість етнічної групи, що є носієм культурних традицій. Найбільш значущим 

напрямком у дослідженні стереотипів став лінгвістичний: соціолінгвістика, 

психолінгвістика (разом із етнопсихолінгвістикою), етнолінгвістика (разом із 

етнокультурологією), когнітивна лінгвістика, означили новий вектор у осмисленні теорії 

стереотипу, основу для якого створює постулат про взаємообумовленість мови, культури 

та соціуму. Неоднозначне потрактування стереотипу в лінгвістиці зумовило наше 

бачення останнього, за яким: стереотип – це усталена, усвідомлена та 
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неусвідомлена, регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація 

результатів профілювання світу етнічною свідомістю та мовою, що є відбитком 

лінгвокультурно вагомої інформації, об’єктивованої різнорівневими мовними 

засобами. 

 

1.3.2. Етностереотип як засіб фіксації особливостей мовної етносвідомості 

 

В основі формування етнічної свідомості та культури лежать уявлення етносу 

про навколишній світ, про представників іншої культури. Регуляторами такого 

світосприйняття є як вроджені, так і набуті у процесі соціалізації підсвідомо 

закладені уявлення, знання про об’єкти, поведінку, життєві ситуації певного етносу 

– етнокультурні стереотипи, які набуваються за допомогою мови та об’єктивуються 

як вербальними, так і невербальними засобами.  

Вивчення ЕС, започатковане у межах соціологічного підходу, поступово 

виокремилося в особливу дослідницьку парадигму, що у сучасній науці освоєна 

етнографами, етнологами, культурологами, фольклористами, етнолінгвістами, 

етнопсихологами, етносоціологами (А. Агєєв, Т. Адорно, А. Байбурін, 

Є. Бартмінський, Ф. Бацевич, О. Бєлова, Ю. Бромлей, Л. Гумильов, І. Кон, 

В. Красних, Г. Олпорт, Т. Стефаненко, Г. Тешфел, Т. Шибутані, П. Шихірев, В. Ядов 

та ін.). Проблема вивчення ЕС привертає увагу дослідників своєю практичною 

значущістю в аспекті вивчення процесів сприйняття різними народами схожості та 

відмінності етнічних картин світу, визначення місця етнічної ідентичності в системі 

міжетнічних стосунків, регуляції безпосередньої взаємодії між представниками 

різних рас та етносів, з’ясування особливостей фіксації мовної етносвідомості тощо. 

ЕС при цьому розглядаються як проекція етнокультурних ментальних уявлень про 

свій/чужий етнос, фрагмент мовної картини світу, що розуміється як сукупність 

суджень про властивості та способи існування об’єктів дійсності, що виражаються 

за допомогою мовних одиниць [495, с. 10]; як «детерміновані культурою, 

впорядковані та фіксовані структури етнічної свідомості, що уособлюють результат 

пізнання дійсності етнічною спільнотою, закріплюють у свідомості людини 
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культурні традиції, обряди, ритуали, звичаї, вірування, забобони, особливості 

мовленнєвої та невербальної поведінки тощо» [395, с. 147]. Етнічні стереотипи 

світосприйняття, за концепцією Л. Гумільова [141], яку поділяють багато авторів, є 

основним чинником визначення етносу, де останній, виникнувши всередині групи, 

демонструє ієрархію стосунків: група – інша група, етнос – мікрогрупові утворення, 

диференційовані «чітко визначеною нормою стосунків між: а) колективом та 

індивідом; b) індивідів між собою; с) між внутрішньоетнічними групами; d) між 

етносом і внутрішньоетнічними групами» [141, с. 66]. Отже, норми еволюціонують 

разом із еволюцією етносу, але на певному часовому та просторовому зрізі вони 

сприймаються як єдиний можливий спосіб буття, натомість норми поведінки інших 

етносів сприймаються як дивацтво» [435, с. 387]. 

Акцент при цьому ставиться на важливості ЕС щодо відтворення характерних 

кожному етносу властивостей [73, с. 7]; на стабільності й спадкоємності 

етнокультурних стереотипів [244, с. 232]; на їх великій дієвій силі, оскільки члени 

етносу сприймають етнічний стереотип як єдино достойний, а всі інші – як 

«дикість» [141, с. 67]; надзвичайній стійкості етнічних стереотипних образів, що 

легко переносяться на всіх представників етнічної групи [259, с. 331]; емоційності та 

оцінності [498, с. 18], що дозволяє розглядати ЕС не тільки як узагальнену, 

етноспецифічну, регулярно відтворювану когнітивно-дискурсивну фіксацію 

результатів профілювання світу етнічною свідомістю, а й як фрагмент мовної 

картини світу, тобто враховувати лінгвістичні засоби вияву цього складного 

культурно-когнітивного феномену.  

Походження ЕС глибоко укорінене в історичній пам’яті народу, а їх стійкість 

забезпечується передаванням із покоління в покоління у ході етнокультурної 

трансмісії різними формами. Виховання, освіта, суспільна думка, література, мова, 

засоби масової інформації – ось ті канали, через які людина засвоює суспільні норми 

та цінності, долучається до елементів своєї культури та формує уявлення про інші 

етноси. Позначені соціальними чинниками, що впливають на їх формування (зміст 

ЕС напряму залежить від соціальних факторів: культури, рівня освіти, ступеня 

соціальної активності, політичної ситуації, мови тощо), ЕС закріплюють у 
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свідомості традиції та звички, що характеризують моноетнічне середовище. 

Оскільки ЕС нерозривно пов’язані з культурним середовищем, їх можна визначити 

лінгвокультурним явищем, природним і неминучим до того часу, доки будуть 

існувати народи й етнічні групи. Отже, мова відіграє провідну роль у формуванні 

стереотипних уявлень; вона виступає справжньою скарбницею історичного досвіду 

народу більше ніж будь-яка інша сфера культури. На думку В. Маслової, сукупність 

предметних образно-еталонних уявлень про предмети й явища, з якими людина 

найчастіше стикається протягом життя, в цілому формує певну стабільну мовну 

картину світу відображення об’єктивної дійсності [295, с. 69], в центрі якої 

знаходиться константно-закріплене стереотипне мовне уявлення.  

Значна кількість стереотипів як результат опрацювання свідомістю сенсорних 

вражень об’єктивуюється шляхом багаторазового повторення певних клішованих 

фраз, які з часом набувають стійкості на рівні мови й осідають у пам’яті, формуючи 

певні перцептивні образи (зорові, слухові, смакові, нюхові, дотикові, сформовані у 

представників різних етнічних спільнот на основі специфіки сприйняття світу 

органами чуття) та їх оцінки щодо представників різних етносів. Щоправда, у таких 

оцінках подекуди бувають зміщені пропорції суттєвого та несуттєвого, об’єктивного та 

суб’єктивного. У означеному контексті неправомірним видається твердження, згідно з 

яким ЕС спотворюють реальну дійсність. На нашу думку, етнокультурні стереотипи 

не деформують реальну дійсність, а лише виражають прийняті в певній етнічній 

культурі догми, які можна пояснити звичкою носіїв стереотипів приймати думку 

етносу за істину. Вони принципово не можуть відповідати вимогам, що висуваються 

до істини, оскільки узагальнюють просто схожі суспільно-культурні явища та 

об’єднують їх у єдину категорію, скорочуючи до граничного мінімуму кількість 

відмінних рис, які характеризують дане явище.  

Етнокультурні стереотипи мають характерні механізми вияву та закріплення в 

індивідуальній/суспільній свідомості та мові: виокремлюють стереотипи поведінки 

та стереотипи сприйняття, зокрема, стереотипи чуттєвого сприйняття. На думку 

дослідників, перша група сформувалася протягом багатьох століть і перевірена 

практикою кількох поколінь; ці стереотипи перейшли в ранг міфологізованих і є 
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стійкими, непідвладними культурним змінам. Стереотипи сприйняття створюються 

стихійно у процесі міжкультурної комунікації, етнічних зіткнень, за допомогою 

засобів масової інформації. Такі стереотипи є рухливими та змінними (хоча ці зміни 

відбуваються дуже повільно); формуються під впливом культурних, політичних та 

економічних чинників; характеризують умови побутування етнічної групи; мають як 

плюси – збереження духовної культури етносів, так і мінуси – є бар’єром у ситуації 

міжетнічного спілкування [118, с. 59-60]. 

Дослідник стереотипної поведінки А. Байбурін визнає проблему етнічної 

поведінки основною, оскільки, як зауважує науковець, у стереотипах поведінки 

яскраво виражається етнічна своєрідність культури [32, с. 125]. Ми не погоджуємося 

з означеною пропозицією, оскільки вважаємо, що першою сходинкою в осягненні 

світу та формуванні етнічної культури є стереотипи чуттєвого сприйняття. 

Виникнувши у процесі міжкультурної комунікації, стереотипи-уявлення, узасаднені 

на перцептивних реакціях, становлять узагальнення про представників різних 

етнічних груп, характеризуються підвищеною емоційністю й стійкістю, та навіть 

якщо вони не завжди адекватно відображають реальні риси стереотипізованої групи, 

такі ЕС є мотивом соціальної поведінки індивіда. 

Отже, сформовані у межах етнічної самосвідомості, етнічні (етнокультурні, 

культурні) стереотипи постають як фрагмент мовно-культурної картини світу, який 

через посередництво вербальних і невербальних форм закріплює у свідомості етносу 

специфічні риси, культурні традиції та звички, що характеризують моноетнічне 

середовище (невербальні стереотипи не потрапили до кола наших пошуків).  

Поняття етнічного стереотипу слід розглядати не тільки в контексті терміна 

«стереотип», але і в безпосередньому зв’язку з поняттями «етнос», «нація», «народ». 

У сучасній науковій традиції існують різні підходи до проблеми співвідношення 

«етнічного» та «національного», що відобразилися на розумінні ЕС. Зокрема, 

спостережені думки щодо ототожнення відповідних понять: «Етнічними 

(національними) стереотипами називають усталені, стійкі колективні переконання 

про особисті характеристики, переважно персональні риси, а також про поведінкові 

типи, які нібито притаманні певній етнічній/національній групі» [424, с. 387-388]; 
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«Стереотип національний (етнічний) – схематичний образ представника будь-якої 

етнічної групи, який, зазвичай, представляє спрощені, іноді односторонні знання 

про психологічні особливості та поведінку людей іншої нації» [245, с. 249].  

Ми обстоюємо іншу позицію та розмежовуємо ці два поняття на тій підставі, 

що поняття ЕС більш широке та охоплює характеристики багатьох етносів, на 

основі яких і сформувалась нація. Водночас, національні стереотипи, які 

акумулюють історичний досвід нації, у жодному разі не можна ігнорувати. Це 

означало б відмову від уваги до нормальних і природних відмінностей між 

етнічними спільнотами. Означену думку підтверджують і рефлексії Ф. Бацевича, 

який наголошує: «Етнічний стереотип – спрощений, схематизований, емоційно 

забарвлений і стійкий образ певної етнічної спільноти, який характеризує всіх 

представників цієї спільноти. Національний стереотип – образ, який, позначаючи 

етнічну, або національну групу, передбачає існування певної риси у всіх її 

представників» [44, с. 260]. На нашу думку, національні стереотипи, що існують у 

формі стереотипів поведінки та стереотипів сприйняття (стійких перцептивних 

образів, що склалися у представників етносу й які виявляються в тісному 

взаємозв’язку своїх когнітивних і емоційно-оцінних компонентів), характеризуючи 

сформовану націю, є природними складниками національної свідомості та 

допомагають спільноті осягнути свою національну належність, свою відмінність від 

інших національних спільнот. Разом із тим, національні стереотипи дозволяють 

особистості без особливих роздумів співвіднести власну оцінку будь-якого явища з 

політичною ціннісною шкалою своєї групи. Бажаючи відповідати очікуванням 

групи, індивід мимоволі визначає свої політичні симпатії в межах, що диктує така 

шкала. Тобто, правомірною є думка, що національні стереотипи політизовані й 

ідеологізовані.  

Отже, поняття «етнічний (етнокультурний) стереотип» і «національний 

стереотип», що зумовлюють функціонування один одного, є за своєю сутністю 

різними поняттями: до структури етнічного стереотипу може входити безліч 

різноманітних характеристик, які створюють образ етнічної групи, національний же 

стереотип репрезентує найяскравішу ознаку представників однієї нації чи навіть 
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окремого регіону; етнічний стереотип пов’язаний із культурною спадщиною етносу 

і є поняттям культурологічним, тоді як національний стереотип напряму пов’язаний 

із державністю і є поняттям соціологічним. 

 Не можна не зважити на те, що різні види стереотипів мають властивість 

використання різного за обсягом знакового матеріалу. ЕС репрезентують певні моделі 

уявлення світу [87], і хочуть люди того чи ні, вони неминуче сприймають і оцінюють чужі 

звичаї, традиції, форми поведінки насамперед крізь призму звичаїв, традицій і 

цінностей своєї етнічної групи, яка виступає як еталон чи оптимум [221]. Така 

спроможність розглядати явища та факти чужого народу, чужої культури й 

інтерпретувати їх, ґрунтуючись на цінностях свого етносу, де власна нація оцінюється 

вище інших, а своя культура, «свої» традиції, «своя» релігія, «свої» звичаї, «своя» 

мова сприймаются обов’язково «справжніми», «правильними», «праведними» [50, с. 5], 

на відміну від «чужих», називається етноцентризмом. Етноцентричну переоцінку 

власної культури зустрічаємо в багатьох народів у різних регіонах світу, тому 

раціональними є міркування, що етноцентризм становить загальнокультурне явище. 

Як припущення висловлюємо думку, що висока оцінка власної культури та 

приниження чужих культур засновані на тих обставинах, що ряд народів іще на 

ранньому етапі своєї історії виділили себе як «людей», а все, що знаходилось поза 

межами їх культури, було класифіковано як «нелюдське», «варварське».  

Оцінки відмінностей між групами за типом «ми кращі, вони – гірші» відомі з 

давніх часів. Ще на початку ХХ ст. американський учений В. Самнер зауважив, що у 

свідомості людей існує тенденція використовувати стандарти своєї групи для оцінки 

інших груп, розташовуючи свою групу на вершині ієрархії, й розглядати інші групи 

як такі, що стоять нижче [589]. Наочно ілюструють таку закономірність прислів’я та 

приказки – згустки народного досвіду, дієвість яких загальновідома, емоційний 

вплив – незаперечний: «Наше все славне, наше і гостре, наше і велике»; «Знайте 

нас: ми кислиці, із нас квас»; «Тільки наше й хороше»; «Ось то ми! Нема в світі над 

ми!». Саме у процесі оцінної діяльності вербалізуються ціннісні характеристики 

етносів, зокрема, чим більшими є культурні та поведінкові відмінності, то більшим є 

потенційний негативізм їх оцінки. 
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Серед показників етноцентризму виділяють: 1) розуміння всього, що 

відбувається у власній культурі, природним і правильним, а в інших – 

неправильним; 2) розгляд звичаїв своєї групи як універсальних: що добре для нас, то 

добре і для інших; 3) оцінку норм, ролі та цінностей своєї групи безумовно 

правильними, а елементів інших культур – неправильними; 4) розуміння 

необхідності допомоги членам своєї групи як природного явища; 5) гордість за свою 

групу та за належність до неї; 6) дії, спрямовані на те, щоб представники своєї групи 

відчували себе переможцями; 7) відчуття неприязні до зовнішніх груп [568]. 

Комплекс ознак етноцентризму як результат сформованої позитивної етнічної 

ідентичності, раціоналізує думку про етноцентризм різного «градусу»: від 

«гнучкого, доброзичливого», де об’єктивно оцінюються властивості своєї групи та 

робляться спроби зрозуміти особливості чужої групи, до «негнучкого, 

войовничого», який характеризується нездатністю виходу за межі власних 

культурних фільтрів, у результаті чого виносяться судження про чужі цінності з 

опертям на власні, які й нав’язуються іншим. Граничним виявом такого 

етноцентризму є делегітимізація, за якої максимізуються міжгрупові відмінності 

через усвідомлення переваги своєї групи та формуються настанови до дій стосовно 

представників інших груп, спільнот, етносів тощо. 

У відповідному контексті особливого значення набуває особистість 

спостерігача, яка іще до взаємодії з іншою культурою уже має певні готові 

настанови, правила поведінки, набуті через посередництво мови у процесі 

соціалізації. «Кожен народ – свідомо, напівсвідомо чи несвідомо – несе свою ідею, 

свій світ уявлень про себе та про інших. І тому такі природні та навіть необхідні 

відмінності свого та чужого на тлі спільних завдань життєзабезпечення стають 

приводом, ґрунтом, місцем, де починаються незгоди, відмінності, дискусії та 

сварки» [495, с. 5]. Негативний відтінок в ЕС під впливом етноцентризму особливо 

часто з’являється за несприятливих соціальних і культурних обставин. Прикладом 

можуть слугувати різні етнічні діаспори, представники яких є носіями іншої мови та 

культури, що живуть за звичаями, незрозумілими етнічній більшості. Успіхи 

окремих представників таких груп негативно сприймаються корінним населенням, 
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оскільки досягає успіху не «правильний» представник «свого» етносу, а «чужий» – 

носій іншої, незрозумілої, а, відповідно, «ворожої» культури. Розв’язання означеної 

проблеми можливе лише за умови, якщо люди вироблять у собі як гнучкість під час 

взаємодії з іншими людьми, так і зі своїм власним етноцентризмом. 

Отже, функціонування етнічних стереотипів зумовлює явище етноцентризму, 

що виникає у процесі спілкування етносів на основі двох взаєпов’язаних процесів: 

зближення та відособлення, вибудованих на прагненні до позитивної самооцінки та 

самоідентифікації особистості, що зумовлює поділ світу на дві категорії: «своє» та 

«чуже», де «своє» сприймається як позитивне, а «чуже» – як вороже, а тому –

негативне. 

Формування ЕС продуковане рядом факторів: культурними та релігійними 

традиціями, звичаями, певними історичними подіями, нормами поведінки та ін., що 

уможливлює різну природу їх виникнення. Одні ЕС зароджуються природно у 

процесі взаємодії певної частини суспільства з іншою групою. Такі культурні 

стереотипи акумулюють досвід взаємодії окремих представників соціуму та 

передають його через посередництво мови суспільству загалом. Прикладом може 

слугувати етностереотип єврея, який сформувався в Європі іще в середні віки. 

З’явившись стихійно, згодом цей стереотип був широко розтиражований у 

літературі (В. Шекспір «Венеціанський купець», В. Скот «Айвенго») і неодноразово 

свідомо використовувався соціумом для вирішення різноманітних завдань. Або 

більш пізній приклад: у 90-і рр. минулого століття туристи із колишнього 

Радянського Союзу в Європі вважалися бідняками та крадіями. Сьогодні 

спостережено іншу думку. Зокрема, у фінів склалось позитивне судження про 

росіян, оскільки вони – туристи – привозять великі гроші до Фінляндії. Тепер фіни 

не вважають росіян тільки злодіями, а називають їх гарними клієнтами магазинів. 

«Насправді у Фінляндії росіяни врятували багато магазинів своїми грішми. Так, 

росіян люблять за те, що у них гроші, але чи люблять їх іще за щось» [204, с. 65].  

Інші ЕС створені штучно. Формування останніх відбувається за умови 

обмежених контактів між групами, або за умови потреби в них суспільства. 

Прикладом штучно створеного стереотипу є образ представника Радянського 
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Союзу, що з’явився у роки холодної війни, коли контакти між радянською та 

західними державами були значно обмежені. Цей образ був покликаний 

дискредитувати СРСР як агресора. На превеликий жаль, образ російського уряду як 

агресора підтверджено сьогодні стосунками між Росією й Україною, чому сприяло 

поширення штучного ЕС про українців як «бандерівців», «людожерів», «укропів», 

які «знищують свій власний народ», зокрема, представників російської 

національності, що мешкають на Донбасі. Як наслідок – акцентується необхідність 

військової присутності в регіоні. 

Обов’язковою умовою формування та тиражування ЕС є мовний досвід носія 

етнічної свідомості, оскільки саме у результаті численних мовних взаємодій індивід 

починає сприймати стереотип і визначати належність будь-якого образу до 

стереотипу. Зауважимо, що соціум, вміло використовуючи мовні засоби (маємо на 

увазі мистецтво говорити і переконувати співбесідника), може маніпулювати 

різними ЕС і тим самим досягнути практично будь-якої мети. Ще в античні часи 

греки та римляни не просто підкорювали численні народи, а «несли цивілізацію» в 

дикі варварські племена. Так було в епоху Середньовіччя, коли католицькій церкві 

вдалося, здавалося б, неможливе – на певний час примирити європейських монархів 

і переконати десятки тисяч людей у необхідності тривалих і складних хрестових 

походів, які подавались як угодні Богу. Ситуація не змінилась і сьогодні, коли 

переділ сфер впливу та контроль над ресурсами подаються як миротворчі операції 

та боротьба з тероризмом.  

Конденсуючи відомості про власний або чужий народ, ЕС суміщують у своїй 

структурі різні компоненти: 1) когнітивний (пізнавальний), що є констатацією 

особливостей етнічної групи; 2) емотивний, що відображає ставлення до цих 

особливостей і зумовлює їхню оцінку; 3) конативний (поведінковий), який виступає 

елементом формування певного типу поведінки щодо цієї етнічної групи [299]. 

О. Бєлова доповнює окреслений перелік і виокремлює пізнавальний і оцінний 

компоненти стереотипів [50, с. 6], що зумовлюють різне сприйняття однієї 

властивості. З цього приводу Ю. Платонов пише: «Навіть простий опис якихось рис 

містить певний оцінний елемент. Той самий психологічний комплекс, залежно від 
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ставлення до його носія, може називатися і безпосередністю, і безтурботністю, і 

безвідповідальністю» [351, с. 125]; ощадливість одного народу може стати скупістю в 

іншого, обережність – боягузтвом, хоробрість – фанатизмом, настирливість, твердість 

характеру – упертістю. Різне сприйняття однієї властивості уможливлює виділення (окрім 

аксіологічно позитивно/негативно маркованих стереотипів-образів) амбівалентних ЕС. 

Таким, наприклад, стереотипний образ жінки суміщує і негативну, і позитивну 

оцінку, оскільки відмінності жіночих когнітивних здібностей від чоловічих можуть 

розцінюватися і як недолік (жіноча нелогічність), і як перевага (жіноча інтуїція). 

Як регулятори етнічної самосвідомості та поведінки ЕС виконують ряд 

соціально-культурних функцій, які частково збігаються з функціями соціального 

стереотипу (останні нами були описані у параграфі 1.3.1). Домінантною у сучасному 

світі є функція орієнтаційного впливу на індивіда, де надзвичайні можливості мають 

засоби масової інформації, так звана, «четверта влада». У ситуації, коли індивід не 

має можливості безпосередньо взаємодіяти своїми органами чуття з будь-яким 

об’єктом чи ситуацією, він цілком покладається на досвід («істинно правильний і 

незаперечний»), спостережений у мові, який поширюється через ЗМІ, а ті, в свою 

чергу, виявляють інтереси окремих фінансових і політичних груп, орієнтують 

людину у вигідному для них напрямку, створюючи та нав’язуючи стереотипні 

образи соціуму.  

Отже, сформовані у межах етнічної самосвідомості, прищеплені в ранньому 

дитинстві як можливий спосіб бачення світу, етнічні (етнокультурні, культурні) 

стереотипи (природні та штучні; позитивні, негативні, амбівалентні) через 

посередництво мовних форм закріплюють у свідомості етносу культурні традиції та 

звички, що характеризують моноетнічне середовище; є регуляторами мовної 

етносвідомості та поведінки; становлять частину мовно-культурної картини світу 

тощо. Суперечливі погляди на розуміння змісту етнічного стереотипу з огляду на його 

природу, функції, роль та місце у суспільстві, зумовили наше бачення останнього, за 

яким етнокультурний стереотип – це узагальнена, етноспецифічна, історично усталена, 

але здатна до змін, регулярно відтворювана когнітивна структура, яка є результатом 
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пізнання світу етнічною спільнотою, закріплена вербальними та невербальними 

засобами.  

Функціонуючи в певному культурному соціумі, етнічні стереотипи є фактором 

консолідації етносу. Значну роль при цьому відіграє операція зіставлення себе з 

іншими, що відображається через опозицію «свій» – «чужий». 

 

1.3.3. Опозиція «свій» – «чужий» як універсальний класифікатор 

етнокультурних стереотипів 

 

Глобальне моделювання універсуму організовують, визначають і описують 

особливі категорії людського мислення, універсальні класифікатори – серії 

протиставлень, призначення яких – впорядковувати світ і уявлення про нього. 

Протиставлення, з одного боку, обґрунтовані природою самих речей, а з іншого, – 

загальнолюдською тенденцією мислити протилежностями, що зумовлює питання – 

це опозиція чи антиномія? У контексті завдань пропонованого дослідження 

опозицію (опозиція – «протидія, опір кому-, чому-небудь» [661, с. 525] 

потрактовуємо як поняття, що виявляє відмінності між одиницями одного рівня, 

зокрема, мовного, за умови, коли між її членами є не тільки диференційні 

розрізнювальні ознаки, але і загальні, що є підставою для порівняння, в якому 

враховуються ознаки, визначені істотними для запропонованої моделі. Антиномія – 

це «поява в ході міркувань двох суперечливих, але однаково обґрунтованих 

суджень» [663, с.  23], які «співіснують, але не виводяться одне із одного» [664, 

с. 24]; істинність або хибність яких можна аргументувати (мотивувати) в межах 

прийнятої парадигми [634]. Отже, антиномія передбачає протиріччя між двома 

положеннями, які існують окремо та взаємно виключаються, де кожне з них 

визнається логічно доведеним у відповідній системі; опозиція передбачає 

порівняння, заґрунтоване на відмінностях за однією ознакою при схожості інших, це 

– певне цементування, що продукує відсутність протиставлення. З огляду на це, 

протиставлення вважаємо опозицією. 
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Світ описується за допомогою різних опозицій: бінарних (день – ніч, світло – 

темрява), тернарних (небо, земля, пекло), четверичних (північ, захід, південь, схід; 

літо, зима, весна, осінь), іще більш складних структур, але всі вони засновані на 

бінарії – двійкових протиставленнях. Саме бінарні опозиції (бінарний – який 

«складається із двох частин, елементів; подвійний» [636, с. 108]) є універсальним 

способом пізнання світу, за допомогою якого люди намагаються впорядкувати 

навколишню дійсність.  

Вченню про опозиції (у контексті її важливості й універсальності) наука 

зобов’язана видатному російському філологу М. Трубецькому: теорія опозицій була 

викладена в його класичній роботі, яка стосується фонології, побудованої на 

диференційних ознаках, що, по суті, є не що інше, як бінарна опозиція (пор.: 

глухість – дзвінкість, твердість – м’якість, голосні – приголосні) [497]. Після 

побудови М. Трубецьким фонологічної методології, система бінарних 

диференційних ознак стала використовуватися практично в усіх галузях 

гуманітарних досліджень і виявилася вельми плідною на всіх рівнях мови. 

Теорією бінарних опозицій («бінарності», «бінаризму», «біполярності», 

«двійкового коду», «двійкових протиставлень», «дихотомічного поділу») займалися 

та продовжують займатися представники різних галузей знань. Особливу увагу до 

останньої виявляють як зарубіжні, так і вітчизняні мовознавці: А. Байбурін, 

Є. Бартмінський, О. Бєлова, Н. Володіна, А. Гуревич, В. Іванов, І. Іванова, Т. Колева, 

В. Красних, К. Леві-Строс, О. Левченко, О. Лисицька, С. Мартінек, Л. Невська, 

В. Пропп, С. Сахно, О. Селіванова, Ю. Степанов, О. Тищенко, В. Топоров, 

М. Толстой, С. Толстая, Т. Цив’ян, Р. Якобсон та багато ін. У полі зору лінгвістів – 

сутнісні ознаки, набір, характер і типи протиставлень як вияв парадигматичних 

відношень і спосіб структурування та категоризації лексико-семантичних груп, що 

розглядаються мовознавцями з позицій різноманітних підходів: структурно-

типологічного, семантико-логічного, формального тощо. 

У результаті наукових розмислів означено широкий ряд бінарних опозицій, 

сформованих у міфологічній свідомості: життя – смерть, щастя – нещастя, 

правий – лівий, хороше – погане, близьке – далеке, минуле – майбутнє, тут – там 
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[381, с. 39]. Останній доповнений ключовими опозиціями архаїчної слов’янської 

культури, що пов’язані зі структурою простору: верх – низ, небо – земля, земля – 

підземелля, схід – захід; з часовими координатами: день – ніч, літо – зима, світло – 

темрява; з кольоровими характеристиками: білий – чорний, червоний – чорний, 

світлий – темний; із природніми: вода – вогонь, сухий – мокрий, дім – ліс, море – 

суша, сонце – місяць і соціально-культурними категоріями: чоловічий – жіночий, 

старший – молодший, внутрішній – зовнішній, свій – чужий тощо [189, с. 64]. Сюди 

ж відносимо і більш загальне протиставлення, що визначає модус усього набору 

всередині моделі світу: сакральний – профанний. Усі ліві та всі праві члени 

протиставлення утворюють певні єдності, стосунки між якими можуть бути описані 

за допомогою більш загальних опозицій, не локалізованих у просторовому, 

часовому, природному чи соціальному планах [632, с. 162].  

Переважна більшість означених культурних дихотомій становить своєрідний 

спосіб категоризації окремих аспектів наївної моделі світу, здебільшого, 

універсальних, пов’язаних із глобальним моделюванням універсуму. Так, за словами 

А. Гуревича, такі опозиції є визначальними категоріями людської свідомості; як 

універсальні поняття, вони зв’язуються між собою й утворюють певну модель світу, 

за допомогою якої люди сприймають навколишню дійсність [143, с. 7]. Власне, для 

відтворення космологізованої світобудови і вироблена система бінарних опозицій, 

що мають ціннісний характер. Йдеться про те, що у кожній конкретній ситуації один 

із членів опозиції виявляється носієм позитивного смислу (ліва частина опозиції), 

інший – негативного (права частина опозиції). Проте така оцінка зі зміною 

«контексту» чи прагматичних настанов може змінюватися на протилежну: 

«сакральне та благодатне в одних умовах стає небезпечним і підступним в інших» 

[494, с. 557]. 

Однією з найбільш значущих семантичних бінарних опозицій є дихотомія свій 

– чужий, яку можна визначити певною реальністю, що визначає етнокультурну 

обумовленість свідомості, за якої і природні умови, і форми господарської 

діяльності етносу, і форми соціальних стосунків формують свій спосіб бачення та 

категоризацію світу. Вияви опозиції свій – чужий у реальній дійсності 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


87 

 

характеризують її як семіотичну структуру, наслідки якої й руйнівні, й творчі, та 

підпорядковані нормі, що є знаковими виявами опозиції в культурі будь-якого 

народу. Як зауважує Ю. Степанов, відповідна дихотомія властива ментальному 

простору всіх етноспільнот на всіх рівнях їхнього розвитку, і як постійний принцип 

культури існує в основі етнічної самосвідомості, формує колективне, масове, 

народне світосприйняття [467, с. 84], виявляється в усіх сферах людської діяльності, 

вибудовуючи світ навколо людини.  

Уявлення про «своє» та «чуже» сформоване ще в архаїчній свідомості й 

заґрунтоване на особливостях підмічати та фіксувати об’єктивні протилежності й 

одвічну конфліктність реальності, які існують у світі. У результаті свідомість 

давньої людини виробила систему внутрішньої організації навколишнього світу – 

впорядковану мережу дуалістичних уявлень, яка у процесі усвідомлення людиною 

своєї індивідуальності, зумовила поділ дійсності на два простори – «свій», у якому 

все було знайомим і зрозумілим, та «чужий», що був невідомим і ніс загрозу.  

У контексті пропонованого дослідження видаються важливими міркування 

щодо з’ясування етноцентричного світогляду давніх українців, для яких оцінка за 

ознакою ‘свій – чужий’, що ґрунтується на ідентифікації особи за її місцем у 

географічному просторі з метою ототожнення чи відчуження, була однією з 

визначальних розрізнювальних рис. Справедливість означеного твердження 

доводить той факт, що навіть саме слово українці, як давня назва жителів 

Наддніпрянщини, яка відіграла важливу роль у розвитку українського народу та 

його мови, має в своєму значенні сему ‘свій’, що випливає з тлумачення лексеми 

Україна. Так, Г. Півторак, посилаючись на В. Скляренка, пов’язує назву Україна зі 

словом край, переконливо обґрунтовуючи процес становлення останньої. Згідно з 

порівняльно-історичними дослідженнями, іменник край (*krajъ), що в 

праслов’янській мові означав ‘відрізок’, ‘шматок землі’, набув нового значення – 

‘територія, що належить племені’. «У кожного племені свій край. У кожному 

конкретному випадку ця територія мала чітко виражені початок і кінець (далекі 

окраїни), тому на означення простору ще в праслов’янський період від слова *krajъ 

за допомогою просторового суфікса –ina був утворений іменник *krajina ‘територія, 
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що належить племені’» [348, с. 100]. Аналогічне виводимо з тлумачення слова 

краянин – «мешканець певного краю (країни) стосовно іншого мешканця того ж 

краю (країни); співвітчизник, земляк» [СУМ, IV, c. 293] – тобто «свій».  

Таке світоглядне протиставлення реалізується в ієрархічних стосунках дещо 

відмінного порядку, оскільки дихотомія свій – чужий – це етнокультурний феномен, 

що знаходить своє відображення та втілення в різних феноменах культури. Зокрема, 

«побутуючи у наївній свідомості та, відповідно, в картині світу людини, лежить в 

основі творення етнокультурних стереотипів, адже стосунки між етнічними 

спільнотами будуються переважно в межах саме цієї опозиції» [411, с. 528]. 

У сучасних дослідженнях вичленовують два основні способи пізнання 

дійсності – пізнання, засвоєне на емоційно-чуттєвому сприйнятті світу, та пізнання, 

засноване на знаннях і логіці. Ці способи пізнання формують і різні картини світу  в 

свідомості людини – міфологічну та наукову, відповідно, окреслена дихотомія має 

як профанне, так і сакральне осмислення. 

Центром наукових досліджень (філософських і культурологічних) стало 

вивчення зв’язку опозиції свій – чужий із процесом пізнання, а також аналіз ролі 

останньої у становленні та розвитку суспільства і культури, де існування відношень 

між «своїм» і «чужим» визнається спроможністю людини виносити судження про 

себе як про об’єкт пізнання і можливістю самоідентифікації та диференціації. У 

межах відповідного підходу «своє» та «чуже» зводиться до протиставлення різних 

етнічних спільнот. Так, у працях Л. Гумільова вводиться важливе поняття етносу як 

групи людей, які «протиставляють себе усім іншим таким же колективам, виходячи 

не із свідомого розрахунку, а із почуття компліментарності – підсвідомого відчуття 

взаємної симпатії чи антипатії спільності людей, що визначає протиставлення ми – 

вони та робить можливим поділ на «своїх» і «чужих» [141, с. 10]. Тому 

раціональною є думка, що одним із визначних етапів освоєння людиною 

навколишнього світу, а також осмислення себе в ньому є відмежування себе/свого 

від іншого/чужого. 

Належачи до категорій свідомості, що забезпечують орієнтацію людини в 

навколишньому просторі та впливають на процеси пізнання, бінарна опозиція свій – 
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чужий осмислюється на різних рівнях: на міжособистісному / міжгруповому / 

міжетнічному рівнях відбувається усвідомлення себе як об’єкта пізнання та 

можливості самоідентифікації; далі має місце усвідомлення себе членом своєї групи 

(Я/Ми – свій); згодом – інших, не таких як Я (Ти/Вони – чужий), що дозволяє 

з’ясувати роль опозиції у внутрішньому світі індивіда та в його зовнішньому 

спілкуванні. Необхідність відокремлення таких ракурсів дослідження дихотомії свій 

– чужий визначається значними відмінностями в особливостях перебігу цих двох 

видів спілкування [112, с. 306-362].  

Єдність суб’єктно-об’єктних характеристик людини та її діяльності 

уможливлюють і роблять необхідною подвійну форму їх опису: ззовні та зсередини 

220, с. 32. Під зовнішньою комунікацією ми розуміємо ставлення Я – оточення; 

внутрішня комунікація передбачає ставлення всередині Я. Значущість дихотомії свій 

– чужий для внутрішнього світу індивіда (міжособистісний рівень) визначається її 

роллю в самоідентифікації людини, яка є засобом об’єднання з одними та 

дистанціювання від інших. Особливості розгортання опозиції з погляду ставлень 

усередині Я узасаднені на розробках у галузях психології, спрямованих на вивчення 

розщеплення особистості (див. психологічні теорії особистості Л. Виготського, І. 

Кона, В. Петровського, З. Фрейда) та Я-концепції (О. Гуменюк) – динамічної 

системи уявлень людини про саму себе, котра уміщує усвідомлення своїх фізичних, 

інтелектуальних та інших властивостей; самооцінку; суб’єктивне сприйняття 

особистістю чинників, які впливають на неї. Різноманітність Я особистості продукує 

неоднорідність і багатокомпонентність Я-концепції, за якою у структурі Я 

визначається щонайменше два суб’єкти: Я у власних очах індивіда, а також 

гіпотетичне власне Я в очах іншого 345, с. 258. Незважаючи на таке розщеплення 

Я, воно зберігає свою самоідентичність; відторгнення Я від себе й є одним із 

модусів самоідентифікації 267, с. 76. Розщеплення Я становить передумову 

здатності людини пізнати себе, адже усвідомити свою самість індивід може лише в 

стосунках із іншими 220, с. 247. Запорукою розуміння власного внутрішнього 
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світу є необхідність пізнання Іншого; Я особистості завжди передбачає 

протиставлення себе чомусь або комусь і набуває смислу лише в такому контексті.  

Аспектно, що Я разом із тим виступає частиною образу Ми (міжгруповий 

рівень), який формується автостереотипами, що входять до структури національної 

самосвідомості 496, с. 65. Оскільки дихотомія свій – чужий розглядається 

насамперед із погляду людського спілкування, можемо говорити, що чужі або інші 

– невід’ємна риса міжгрупової комунікації 396; 425. Я/Ми при цьому 

узагальнюються в компоненті свій, виступаючи його конкретизатором, і одночасно 

окреслюються як перехідні одиниці значення чужий. Відповідно опозиція свій – 

чужий актуалізується при усвідомленні людиною власних чи міжособистісних 

(йдеться про свій соціум) домагань, володінь, бажань чи домагань, володінь, бажань 

представника іншого соціуму (міжетнічний рівень). При цьому зауважимо, що існує 

істотна відмінність між відносинами людей усередині групи та відносинами між 

групами: взаємовідносини у «Ми-групі» заґрунтовані на засаді злагоди, а відносини 

між групами визначають етноцентричні погляди на світ.   

Спираючись на уявлення про власний світ, своє життя, індивід сприймає 

життя Іншого у дзеркальному відображенні з тими відмінностями, які обумовлені 

розбіжностями в побуті, устрою життя, культурі тощо. Разом із тим, Інший виступає 

необхідною умовою семіотизації особистості та тим регулятором, що організовує її 

досвід і поведінку. Як слушно зауважує Н. Арутюнова, «…пізнаючи себе, ми 

пізнаємо свій образ у своїй свідомості. «Інший» відкриває мене мені. Моя 

особистість отримує додаткові параметри. «Інший» ніби виступає посередником у 

стосунках мене з собою, спостерігачем моїх думок і відчуттів» [26, с. 647]. 

Пропоновану думку доповнює Е. Бенвеніст, який стверджує: «усвідомлення себе 

можливе лише в протиставленні» [601, с. 236], що уможливлює висновок: кожна 

особа, ширше – соціальна група та ще ширше – етнічна спільнота – формує свій 

світогляд на основі протиставлення себе та свого Я комусь чи чомусь Іншому, свого 

етносу іншому етносу як «чужому», що сприймається через призму власної системи 

цінностей і знаходить втілення в продуктах культури – етнічних стереотипах. 
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Міркування лінгвістів щодо визначення сутнісних ознак дихотомії свій – 

чужий, семантичних і формальних підстав її виникнення, способів експлікації й 

особливостей функціонування в мові передбачають два підходи до розгляду 

опозиції. За першим підходом, опозиція свій – чужий виступає засобом 

відображення дійсності, за допомогою якого розкриваються й описуються інші 

явища; за другим – відповідна опозиція розглядається як самостійна одиниця – 

об’єкт опису, що особливим чином реалізується в мовній картині світу через 

систему вербальних засобів різних семантико-структурних рівнів: у семантиці 

лексичних одиниць (ворог, іноземець, сторонній і т. ін.); у типових сполученнях, де 

взаємодія семантики слів, що поєднуються, робить одні синтагми нормативними в 

мові (сторонній гість, чужа людина), а інші – нетиповими (чужий друг, батько, 

брат); у семантиці речення тощо. 

Профанний зміст аналізованої опозиції, заґрунтований на полярності 

компонентів «свій» і «чужий», виявляється уже на семантичному рівні. Так, за 

лексикографічними даними, інформаційний зміст поняття «свій» формує ряд 

значень, серед яких: «який належить собі, який є у себе; власний; не чужий, рідний, 

вітчизняний» [СУМ, IX, c. 82-83] та протилежні для поняття «чужий»: «не власний, 

не свій; сторонній; чужорідний; іноземний; який має інші погляди» [СУМ, XI, 

c. 378], що уможливлює думку про посесивний (присвійний) характер стосунків між 

об’єктами, заґрунтований на специфіці соціальних цінностей і норм. 

Підтвердженням сказаного є міркування О. Селіванової, яка зауважує: «У свідомості 

людини опозиція «свого» й «чужого» насамперед пов’язана із посесивністю, яка має 

широкий діапазон об’єктів належності. …Залежно від типу посесора в 

етносвідомості фіксується стереотипне протиставлення «свого» «чужому» через 

специфіку ієрархії колективних цінностей та оцінок, етичних норм і настанов» [396, 

с. 27]. Разом із тим дослідниця виділяє й ряд посесорів, через які усвідомлюється 

протиставлення «свого» «чужому»: «Я як індивід, особистість у поєднанні тілесного 

й духовного, особистісної сфери та довкілля»; представник певної соціокультурної 

групи, до якої належить Я, тобто «такий як Я, схожий на мене соціально, духовно, 

комунікативно придатний»; належний «до одного роду, родини, коли своїми 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


92 

 

визнаються близькі родичі чи свояки»; «родинні відносини на посесивність 

власності»; «територіальний тип посесивних відношень» [394, с. 198-206].  

Водночас аспектно говорити і про аксіологічне спрямування дихотомії свій – 

чужий: позитивний образ Ми-групи створюється тільки на тлі негативного образу 

Вони-групи, що знаходить своє відображення насамперед у характері оцінного 

елемента етнокультурних стереотипів, безпосередньо пов’язаних із поняттям норми, 

коли все «своє», «знайоме» сприймається як ‘правильне’ – істинне, справжнє, 

позитивне, а все «чуже», «незнайоме» як ‘неправильне’ – хибне, неправдиве, 

несправжнє, негативне. І якщо Вони – замкнуті та стримані, то Ми, швидше за все, 

емоційні та відкриті; якщо Вони – скупі та розважливі, то Ми, напевно, щедрі та 

безкорисливі. При цьому «чуже» видається поганим не тому, що з якихось причин 

гірше «свого», а вже тому, що воно «чуже», оскільки чужість негативна уже за 

своєю природою.   

Негативна конотація семантичного ядра лексеми чужий має історичне 

коріння, що підтверджено науковими розвідками. Етимологічно слово чужий мало 

значення: ‘належний комусь іншому, не власний, не свій’, ‘чужий, іноземний’, 

‘чужак’, ‘чужинець, іноземець’, ‘чужаниця’, ‘чуже’, ‘чужина’, ‘який став чужим’ 

[610, с. 351-352] і далі: ‘далекий’, ‘злодій’, ‘безбожник’, ‘огидний’ тощо [654, 

с. 451]. Це дає змогу за етимологічним зсувом номена чужий прослідкувати 

комплекс взаємопов’язаних значень: ‘чужий’ → ‘ворожий’ → ‘поганий’. Разом із 

тим, наукові студії засвідчують амбівалентність образу «чужого». З одного боку, все 

«чуже» заперечується як гріховне, а представник іноетнічної групи сприймається як 

істота небезпечна та майже потойбічна; з іншого – «чужі», саме через свій зв’язок із 

«іншим» світом, наділяються надприродними властивостями, які можуть бути не 

тільки шкідливими, а й корисними [49, с. 10]. Чужість може бути джерелом не лише 

неприязні, а й зачарованості, не лише причиною конфліктів (як у сім’ї, державі, так і 

в культурі), а й перспективою збагачення іншим досвідом; «чужий» може бути 

представлений і як суб’єкт, що потребує захисту [557, с. 128]. Статус класичного 

взірця може надаватися «іншій» культурі в цілому (наприклад, на певному етапі 

засвоєння японцями досягнень і норм китайської культури). Звідси, розширення 
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спектра аксіологічних характеристик: «чужий» може бути і позитивним, і 

негативним, але, в будь-якому випадку, він має бути іншим. Звісно, що в такому 

двоїстому ставленні до «чужих», переважає не об’єктивне ставлення до етнічних 

сусідів, а стереотипи, сформовані віковою міфологічною традицією й обернені в 

«забобонну» перспективу [403, с. 240]. Аспектним видається те, що у секторі «чужі» 

формується «ступеневе» ставлення до чужого. Це, зокрема, засвідчено у ставленні 

українців (з огляду на сучасну ситуацію в державі) спочатку до керівництва Росії, 

далі до держави – Росії. Те саме спостерігалось у ситуації з Грузією.  

Хоча компоненти дихотомії свій – чужий є крайніми протилежностями однієї 

шкали, проте при детальному розгляді відкривається їх нерозривний зв’язок і 

взаємна залежність. Визначення «свого» та «чужого» можливе лише за умови їх 

паралельного розгляду, оскільки межі одного визначаються межами іншого. Ці межі 

не є встановленими раз і назавжди: залежно від обставин об’єкт може ставати і 

«своїм», і «чужим». Концептуальною є думка, за якої «лише баланс Я та Чужого, 

своєрідний симбіоз «свого» й «чужого» може сформувати нові можливості для 

підтримання цінності Я та забезпечити його дальше існування поряд із Чужим через 

можливий діалог між ними [394, с. 197]. Це продукує сприйняття компонентів 

дихотомії свій – чужий як двох полюсів, між якими існує нерозривний зв’язок і 

взаємна залежність. 

Змістове наповнення, яке утворює поняттєвий мінімум когнітивної опозиції 

свій – чужий в українській МКС чітко визначає розуміння «свого» як рідного, 

близького, безпечного, а «чужого» як  іншого, дивного, незвичного, небезпечного і 

ворожого [411, с. 530]. На нашу думку, це, насамперед, продуковано типажем 

українського соціуму (за свідченнями О. Донченко та Ю. Романенко, Україна 

належить до «інтровертивних, раціональних, емоційних, сенсорних, інфернальних, 

екзекутивних соціумів» [158, с. 84-86]), де превалюючою є ознака інтровертивності 

українського соціуму, для якого характерні більша закритість, орієнтація на 

внутрішні тенденції та традиції, потреби й інтереси, можливості та цілі. А як відомо, 

людина, життя якої проходить у соціумі, що має певний портрет, засвоює багато 

чого з полотна цього портрета, зокрема, народ у інтровертивному соціумі схильний 
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до саморозвитку, а не розвитку відносин із іншими соціумами. Сам собі хазяїн – 

життєве кредо українця, якому завжди мріялося мати свій шматок землі, хату або 

свою справу. Індивідуалізм українців має не просто соціально-психологічну, а й 

біоорганічну природу. Цей індивідуалізм: 1) не активний, а сенсуалістично-

споглядальний, інтровертивний; індивідуалізм самозамкненості та ізольованості; 

2) у ньому відсутній інтенціональний складник. Він є індивідуалізмом втечі, 

елементарного біологічного виживання, а не життєствердження; 3) через свою 

природно-біологічну спрямованість є антитезою публічності й соцієтальності, 

всього того, що ми називаємо сферою спільних справ [158, с. 209].  

 Постійний стресогенез, спричинений навалами різних за походженням 

агресорів та їх спроби акультурації українства; постійні міграційні процеси 

спричинили комплекс меншовартості та почуття зайвості, відчуженої замкнутості, 

маргінального (страх перед визначеністю) існування, що зрештою зумовило 

боротьбу за своє маленьке амбіційне Я та нехтування єдиних інтересів, браку Ми-

почуття. Українець мислить не в категоріях Я – ти, Я – ми чи Я – природа, а Я – не 

Я. Зовнішній світ, який не стосується його безпосередніх потреб та інтересів, є 

небуття, де все знайоме та звичне є добрим, а незнайоме, незвичне – злим, де будь-

який «інший», «чужий» уже не сприймається як рівний: «чужих, інших можна 

необмежено використовувати, експлуатувати, маніпулювати ними, і ставлення до 

них очевидно буде вже не соціальним, а суто тваринним, біологічним» [158, с. 220]. 

Більш того, інтровертивність трансформується у соціальну сліпоту, в результаті якої 

формується «замкнута психологія» з ворожим поділом на «своїх» і «чужих». 

Отже, профанне осмислення опозиції свій – чужий спроектоване на 

визначення її сутнісних ознак, де остання, по-перше, виступає засобом 

відображення дійсності, за допомогою якого розкриваються й описуються інші 

явища; по-друге, відповідна опозиція розглядається як самостійна одиниця – об’єкт 

опису, компоненти якої сприймаються як два полюси, заґрунтовані на посесивному 

характері відношень, між якими існує нерозривний зв’язок і взаємна залежність, що 

особливим чином реалізуються у мовній картині світу через систему мовних засобів 

різних рівнів. 
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Витоки сакрального осмислення опозиції свій – чужий спостережені з самого 

устрою світу, зі структури буття: світ уміщує в собі матеріальне та нематеріальне 

(духовне, ірраціональне). Виникнення опозиції свій – чужий бачиться саме в 

глибинах міфологічного, всеохопного, що прагне описати світ у його цілісності. У 

загальних рисах «своє» визначається як таке, що «належить людині, освоєне нею»; 

«чуже» – «нелюдське, звірине, яке належить богам, сфері смерті» [33, с. 4].  

Сакральний зміст опозиції свій – чужий типово локалізується в таких образах, 

як: дім – ліс, поле – ліс, суша – море, небо – земля, порогова зона – за порогом, своє 

царство – тридесяте (підземне) царство та інші, які, взаємодіючи, 

взаємозамінюючись і символічно ототожнюючись, є одним із самобутніх варіантів 

міфопоетичної моделі світу, яка у широкому розумінні подається як «скорочене та 

спрощене відображення всієї суми уявлень про світ» [526, с. 5], де світ є 

«результатом трансформації інформації про середовище і людину, причому 

«людські» структури та схеми часто екстраполюються на середовище, яке 

описується мовою антропоцентричних понять» [657, с. 161]. 

Зауважимо, що бінарне протиставлення свій – чужий у народній культурі 

співвідноситься з такими ознаками, як «добрий – поганий», «чистий – нечистий», 

«живий – мертвий», «людський – нелюдський (звіриний, демонічний)», «близький – 

далекий», «внутрішній – зовнішній» [645], де дві останні пари ознак пов’язані з 

уявленнями про «свій» і «чужий» простір. З цього приводу Ю. Лотман зауважує, що 

«будь-яка культура починається з членування світу на внутрішній (свій) простір і 

зовнішній (їх) простір. Як це бінарне членування інтерпретується, залежить від 

типології культури. Однак саме таке членування належить до універсалій. Кордон 

може відмежовувати людське від нелюдського, живих від мертвих, осілих від 

кочових, місто від степу; мати державний (корінний мешканець та іноземець), 

соціальний (керманичі та народ), національний («хохли та кацапи»), конфесійний 

(християнин та «нехристь») чи будь-який інший характер. … Кордон необхідний 

обом культурам, що межують, і ніяке «ми» не може існувати без «вони»» [280, 

с. 191]. У архаїчній моделі світу простір відіграє домінантну роль в організації 

світопорядку. Саме простір є «найбільш зручним інструментом для актуалізації 
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структури світу» [526, с. 138], який продукує формування бінарних розрізнювальних 

ознак – універсальних засобів опису семантики моделі світу [657, с. 162] того чи 

іншого типу світової культури, заґрунтованого на різних образах, в основі яких – 

перцептивні реакції, як результат узагальненого досвіду сприйняття свідомістю 

сенсорних вражень.  

У людини, як зауважують учені, два типи «свого» простору: приватний, що 

належить людині-індивідууму (будинок, садиба, двір тощо) і суспільний, який 

належить усій спільноті, членом якої ця людина є (громада, поліс тощо). «Свій» 

простір є замкненим центром свого світу, що захищає; це така норма, яка 

відзначається не лише позитивністю, але й детальністю, унікальністю, 

індивідуальністю, однинністю. Отже, «свій» простір визначається як центр 

світобудови; «свій» простір іще й сакрально чистий на противагу «чужому» – 

сакрально нечистому [403, с. 239]. «Чужий» простір починається там, де 

закінчується «свій» простір, однак межа між ними є рухомою. «Чужий» простір – це 

простір відкритий, вільний; у ньому все сприймається недискретно, немає окремих 

деталей та осіб, це «простір множини» [390, с. 96]. Це дає привід вважати 

концептуальний складник компонента «чужий» менш семантично деталізованим, 

ніж компонента «свій».  

Розуміння «свого» та «чужого» простору мислиться як сукупність 

концентричних кіл, де в самому центрі знаходиться людина та її найближче 

оточення (наприклад, індивід – хата – двір – село – поле – ліс – річка) – певний 

суб’єкт Я, який стосовно себе окреслює царину «свого» та виводить певні 

фрагменти в царину «чужого» – іншого роду, іншої культури, іншого світу. Ступінь 

«чужості» при цьому зростає пропорційно віддаленості від центру: «свій» 

(культурний) простір через ряд кордонів (двері, поріг, паркан, околиця, дорога, ріка, 

гора тощо) переходить у «чужий» (природний) простір, який може ототожнюватись 

із потойбічним світом [411, с. 529]. Відповідно, організовується особлива 

послідовність компонентів: «своє» вибудовується стосовно «Я», а «чуже» 

вибудовується стосовно «свого». Сфера «чужого» при цьому – це не тільки ті 

фрагменти, які вилучаються з «свого», але й те, що втрачає зв’язок із сферою 
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«свого». «Чужий» становить когнітивне уявлення, закріплене у свідомості як 

«відносно стандартизований образ, оброблений і «визнаний» національним 

світоглядом» [357, с. 108 ]. 

Одним із найпоказовіших зразків «свого» простору в українській свідомості є 

уявлення про рідні землі, домівку, що є локусом сім’ї та центром «свого» світу; 

«чужого» простору – уявлення про далекі землі [403, с. 240]. Підтвердження 

сказаному знаходимо в художніх текстах, зокрема, в поетичній мові Тараса 

Шевченка. Топосами «свого» простору, що спостережені на основі аналізу 

поетичної спадщини митця, є: хата, село, своя земля, козацький край, садок-райочок 

тощо; «чужого» простору – далекий край, чужина, турецька земля,  німецькі землі 

та ін. [621]. Важливо, що характеристика «чужого» простору неодмінно містить 

(хоча б імпліцитно) оцінку простору «свого». «Чуже» описується через «своє» як 

«не-своє». Заґрунтований на цьому протиставленні ланцюг опозицій (добре – 

погане, сприятливе – згубне, дружнє – вороже, надійне – ненадійне, безпечне – 

небезпечне) може бути досить протяжним, вибудовуючись подекуди в ієрархічну 

систему.  

На основі архаїчних уявлень опозиція свій – чужий конкретизується як 

людина-природа, оскільки, відповідно до міфологічних уявлень, «пташки, звірі, 

рослини можуть виступати й як іпостась людини (наприклад, закодовані люди), і як 

подоба демонічних істот» [93, с. 17]. Людина завжди поставала перед дилемою, що 

виникла як результат архаїчних уявлень: «свій» це чи «чужий», людина чи не 

людина? Так, до «чужих» у народній традиції завідомо належали міфологічні та 

демонічні істоти, тварини, предки, люди «ззовні» (інородці, люди іншого 

соціального стану, гості, жебраки, священики, чаклуни), представники інших 

етносів і конфесій. «Чужими» могли ставати і члени свого колективу – люди 

наділені езотеричними знаннями чи вміннями (знахар, мірошник, коваль), такі, що 

змінюють соціовіковий статус (молодята, рекрути); такі, що виконують певні 

ритуальні ролі (ряджені), новонароджені нехрещені діти. Зарахуванню до «чужих» 

могли сприяти фізичні недоліки (глухота, сліпота, німота, кульгавість, кривизна, 

горбатість, ріст (завеликий чи замалий), недостатня або надмірна кількість органів, 
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гіпертрофія частин тіла) та оказіональні фактори (період після родів чи місячні у 

жінок). Серед диференційних ознак, притаманних «чужому», називаються 

нездатність до мовлення (або незвична мова), дивність поведінки (непривітність, 

нелюдимість, плач, стон, свист, регіт, спів, лайка); виняткова зовнішність (фізичні 

вади та зооморфні риси); нехарактерні для людини ознаки (наприклад, неприродній 

колір очей, волосся, шкіри). Особливості одягу (відсутність одягу чи взуття, 

лахміття, костюм, мундир військового чи лісничого, шляпа, вінок, пояс та ін.); 

нетипові атрибути (коса, серп, хлист, кочерга, ступа, веретено, ціпок), що 

сприймались як незвичні, також слугували своєрідною ознакою «чужого» [49]. 

Поверненню до своїх сприяли спеціальні обряди, як-от: прихід солдата із армії 

у відпустку супроводжувався ритуалом «введення»; приєднання до світу людей 

немовлят – через обряд хрещення, надання імені тощо. У сучасному світі такою 

умовою може бути посвячення у студенти, прийняття присяги, постриг у монахи 

тощо. Протилежну дію – відчуження – пов’язуємо із видаленням об’єкта за межі 

«свого» простору (звільнення з роботи, відрахування із навчального закладу тощо) 

[403, с. 241]. Однак повного зникнення «чужого» досягнути неможливо, оскільки, 

«чужий» завжди присутній у «своєму». Руйнація сфери «чужого» спричиняє 

знищення «Я», існування якого підтримується діалогічними відношеннями між 

«своїм» і «чужим» [396, с. 214]. 

Сакральний зміст опозиції свій – чужий має мовний слід. Так, стосовно поділу 

на внутрішній і зовнішній простір, Е. Бенвеніст зауважує, що в пізній латині та 

деяких сучасних романських мовах слова-деривати від назви двері позначають 

об’єкти зовнішнього простору: foranus, foresticus, forestis – foris, foras також італ. 

forestiere «іноземний», англ. foreign «іноземний» [601]. Відомо, що слово «німець» 

етимологічно пов’язується з «німий», яке часто слугувало позначенням будь-кого 

стороннього, зокрема, й іноземця, у якого незрозуміла (невиразна) мова, який 

заїкається або «позбавлений мови», «який говорить незрозуміло». У такому значенні 

німецький як ‘іноземний’ набуло негативний відтінок у значенні – ‘чужий’. Причина 

цього завжди в одному: народжений ззовні – завідомо ворог [54, с. 369]. 
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Отже, профанному осмисленню опозиції свій – чужий протиставляється її 

сакральне осмислення, заґрунтоване на всеохопному прагненні описати світ у його 

цілісності через систему образів, які взаємодіють, взаємозамінюються та символічно 

ототожнюються й співвідносяться за рядом ознак, серед яких є причетні до 

створення просторової моделі картини світу, яка відіграє домінантну роль в 

організації світопорядку, що знайшло свій вияв у мові. 

У кожній мові існують специфічні способи вербалізації опозиції, які 

виявляються на основі компонентного аналізу ключових позначень останньої та 

можуть бути представлені у вигляді моделей, що відображають стереотипні 

уявлення носіїв відповідної мовної свідомості про «своє» та «чуже». Звертаючись до 

творчості Тараса Шевченка, яка вибудована на міфопоетичному ґрунті, зауважимо, 

що митцю вдалося поєднати профанне та сакральне уявлення дихотомії свій – 

чужий, втілене через пари протилежних ідеологізованих елементів: правда – кривда, 

доля – недоля, ворог – друг, воля – неволя, радість – горе, білий – чорний, які, 

пов’язуючись, утворюють певну модель світу, за допомогою якої автор намагався 

відтворити навколишню дійсність в образній системі свого поетичного доробку.  

Так, за даними Конкорданції, Тарас Шевченко активно послуговувався 

вербалізаторами опозиції свій – чужий. Варіантами компонента «свій» у творах 

поета є наступні: мій – 2, мого – 9, моє – 78, моєї – 9, мої – 113, моїй – 10, моїм – 6, 

моїми – 3, моїх –18, мою – 46, моя – 188, нам – 57, нас – 99, наш – 48, наша – 21, 

наше – 9, нашей – 1, наши – 1, нашими – 2, наші – 14, нашій – 8, нашім – 3, нашого – 

3, нашої – 5, нашому – 3, нашу – 9, рідна – 1, рідний – 1, рідного – 2, свій – 17, свого 

– 37, своє – 33, своєї – 10, своєму – 4, своєю – 11, свої – 25, своїй – 19, своїм – 37, 

своїми – 9, своїх – 23, свойого – 1, свою – 87, своя – 6, що сумарно – 1087 уживань, 

ядро яких утворюють номени мої, моя, нас [621]. Вербалізаторами компонента 

опозиції «чужий» є такі: твій – 19, твого – 7, твоє – 154, твоєї – 5, твоєю – 5, твої 

– 30, твоїй – 7, твоїм – 12, твоїх – 6, твойого – 3, твою – 16, твоя – 27, ваш – 18, 

ваша – 9, ваше – 3, вашей – 1, вашим – 1, вашими – 1, ваших – 6, ваші – 10, вашого – 

1, вашої – 4, вашою – 1, вашу – 5, її – 88, їй – 55, їм – 53, їх – 135, його – 274, йому – 

65, іному – 14, інша – 1, інший – 2, іншим – 3, іншими – 3, інших – 1, іншім – 1, 
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іншого – 2, іншої – 1, іншу – 4, чужа – 24, чужая – 14, чуже – 2, чужеє – 1, чужий – 

44, чужим – 10, чужими – 44,  чужих – 3, чужі – 164, чужії – 8, чужій – 15,  чужім 

– 5, чужого – 3, чужої – 3, чужому – 19; чужу – 6, що сумарно – 1419 уживань, де 

ядерними є лексеми – твоє, його, їх, чужі [621].   

У міфопоетичній картині світу автора референтами свого виступають основні 

образи України (моя Україна широка; своя земля; своя країна; наша славная країна; 

рай тихий та своя країна; мій край; моє … лани, гаї, сади; святий Дніпро), села 

(село на нашій Україні; неначе писанка село; господнє небо і село; широкії села), 

хати (моя хата; своя хата; у своїй хаті своя й правда; хата на помості; весела 

хата; біленька хата; хатки біленькі; хата, де дівчина ворота одчинить; неначе 

дівчина хатина; у тій хатині, у раю; в хатині тихій і веселій; велику хату і сім’ю), 

родини, сім’ї, друзів (єдиная родина; і дом, і мати, і сестра; і рідня, і діти; в сім’ї 

тій великій; сім’я вечеря коло хати; мій братику; мій друже; моя Ганна; моя 

жінка; своє товариство). Маркерам родинних стосунків у творах Т. Шевченка 

належить особливе місце, в межах яких найбільш вживаними та вагомими є образи 

матері та дитини (мамо моя; моя сизокрила; сину мій; дитя моє; сини мої; моє 

дитятко; мої діточки; доню моя; наші діти; своє дитя; рідна дитина; сердешна 

дитина; щира дитина; найкращая дитино) [621]. 

Референтами чужого (ворога) у доробку Т. Шевченка є образи ляха, шляхти 

(ляхи погані; ляхи прокляті; кати ляхи; ляхи прийшли на нас війною; лях ледачий; 

ляшки-панки; вражі ляхи; на ворога лукавого, на лютого ляха; вовків ляхами 

годувати; понура шляхта мов хорти), жида (жидовин проклятий; жиди нечистії; 

жид поганий; запродана жидам віра; ляхам, жидам кара), москаля (москаль-

пройдисвіт; москаль незгірша штука; москалі – чужі люди, роблять лихо з вами; а 

москалі і світ божий в путо закували; могили мої милі москаль розриває), німця 

(німецькі кайдани; німецька пучина; куций німець узловатий), татарина (поганий 

татарин; щоб ляхи або татари часом не спіткали; нехай хмара на татари; 

козацькая воля там шляхтою, татарами засівала поле) [621]. 

Сполучуваність реалізованих форм представлена в широкому діапазоні, де 

маркери компонента «свій» (у переважній більшості) сприймаються позитивно, а 
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маркери компонента «чужий» мають переважно негативне пофарбування. Разом із 

тим спостережено й інші когнітивні наслідки: серед «своїх» спостерігається більше 

різноманітності, ніж серед «чужих»; всі «чужі» схожі між собою, та відмінні від 

«своїх»; в оцінці «чужих» спостерігаються крайнощі: вони є або дуже позитивними, 

або дуже негативними (пор.: правда ваша, ваше золото, слава ваша – з печінок 

ваших поросячих, їх лютії очі, ви – розбійники неситі, ви прокляті). Таке 

аксіологічне використання вербалізаторів опозиції свій – чужий є відображенням 

особливостей етнічного й авторського світосприйняття та показове для української 

лінгвокультури. Що ж до тенденції оцінювати світ за допомогою власних 

культурних фільтрів – це нормальний наслідок прилучення до своєї культури. 

Поєднання профанного та сакрального уявлень дихотомії свій – чужий у 

творах Тараса Шевченка продукують ЕС, пов’язані з формуванням відносно стійких 

уявлень і оцінок, типових для етносу поведінкових, комунікативних, емоційних 

стилів. А оскільки природа не є уніформною (ліс, поле, рівнина, море, гори) – це 

позначається на стереотипах і, найперше, на стереотипах сенсорного рівня, які, 

маючи широкий спектр етнічно глибоко закорінених значень, утворюють 

самоорганізовану систему, що акумулює певний стандартизований колективний 

досвід і є невід’ємним елементом мовно-ментальної свідомості.  

Дихотомія свій – чужий є, по суті, умовним позначенням різних стосунків, 

пов’язаних із такими поняттями, як етнічна ідентичність і національна свідомість, а 

тому є основою для такого процесу як етнічна стереотипізація. Механізм 

протиставлення себе іншому, як зауважує Ю. Степанов, «пронизує всю культуру й є 

одним із головних концептів будь-якого колективного, масового, народного, 

національного світовідчуття» [655, с. 472]; цей механізм лежить і в основі етнічних 

стереотипів, що є бінарними за своєю природою, оскільки стосунки між етнічними 

спільнотами будуються насамперед у межах означеної дихотомії. Йдеться про 

стереотипізовані форми діяльності, через посередництво яких суспільство долучає 

індивіда до своїх цінностей (традицій, звичаїв, обрядів), і про ЕС сприйняття – 

стереотипи сенсорного рівня, як результату сенсорного та водночас ментального 
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опрацювання світу. Останні, акумулюючи певний стандартизований колективний 

досвід, формують і закріплюють вибіркові, схематизовані риси «своїх» і «чужих».  

Бінарність є підставою побутування двох варіантів етнічного стереотипу: 

1) набір уявлень, оцінок і суджень етнічної спільноти про членів свого етносу – 

автостереотипи; 2) уявлення, оцінні судження про членів не свого етносу – 

гетеростереотипи. Відома пропозиція Г. Солдатової, яка додатково виділяє 

контрстереотипи – приписування рис не етнічній групі в цілому, а її окремим 

«нетиповим» представникам (останні не будуть предметом нашої уваги). 

Контрстереотипи, на думку дослідниці, відтіняють авто- і гетеростереотипи та 

своєю амбівалентністю як би підтверджують їх достовірність [458, с. 71]. Окреслені 

типи ЕС аспектні як такі, що, суміщуючи когнітивний і афективний змісти, 

формують уявлення про «свою» та «чужу» етнічні групи та закріплюють вибіркові, 

схематизовані риси «своїх» і «чужих», продукуючи існування опозиції «свій – 

чужий», яка виконує організаційну функцію: об’єднує один етнос і протиставляє 

його іншому як «чужому» [411, с. 529]. 

Авто- і гетеростереотипи мають спільну основу – акцентують на найбільш 

значущих ознаках національного характеру, де етнічні автостереотипи здебільшого 

містять комплекс позитивних оцінок, зазвичай, тяжіючи до гіперболізованої 

позитивності в оцінюванні певних рис. Такі стереотипи є результатом суджень, 

оцінок щодо певної етнічної спільноти її ж представниками. Вони творяться 

всередині етносу, відображають найприйнятніші в певній етнічній групі риси 

характеру, зовнішності, поведінки тощо, підкреслюючи найбільш самобутні риси 

національного характеру. Автостереотипи сприяють формуванню індивідуальної 

мовно-культурної особистості, вихованню у неї певних ознак, навіюваних бажанням 

відповідати уявленню про «типового» представника свого етносу, виправдовують 

негативні ознаки «свого» народу. І хоча у сучасних дослідженнях ставиться акцент 

на позитивному характері автостереотипів, ми вважаємо, що останні є не 

обов’язково позитивним. Так, українці можуть сприймати себе та критично, з 

гумором, висміювати власні автостереотипи ставлення до чужих, як-от: недовіру, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 

 

зрадництво, жорстокість (З москалем дружи, а камінь у пазусі тримай; За наші 

гріхи надходять ляхи; Як біда, то до жида, а як мине біда – най дідько бере жида).  

Етнічні гетеростереотипи – це сукупність оцінок про інші народи 

представниками певної етнічної спільноти. На противагу автостереотипам, останні є 

амбівалентними за змістом: можуть бути не лише позитивними, а й негативними, 

що залежить від історичного досвіду взаємодії відповідних народів.  

Гетеростереотипи, переважно, мізерні за змістом і виражають лише думки про чітко 

виражені риси тієї нації, про яку йдеться, не претендуючи на вичерпну її 

характеристику [321, с. 207]. Тобто гетеростереотипи мають тенденцію до «чорно-

білого» зображення; їм властиві сильні узагальнення, невиправдані суміщення і 

неприпустиме спрощення чужого національного характеру щодо однієї якої-небудь 

риси. Разом із тим гетеростереотипи характеризують як об’єкт стереотипізації, так і 

самого носія мови – суб’єкта стереотипізації. Заявляючи, що якийсь народ 

мовчазний, ми тим самим визнаємо себе якщо не говірливими, то у всякому разі, не 

такими мовчазними. 

Оскільки, етнічні гетеростереотипи є результатом тривалого історичного 

розвитку різних етносів і їхньої взаємодії, цілком зрозуміло, що спектр їх 

гетеростереотипів має як типологічні (спільні), так і особливі (індивідуальні) ознаки. 

Зокрема, виразно негативні стереотипи найчастіше спричинені експансією певного 

народу супроти іншого, колонізаторською політикою тощо. Так, в етносвідомості 

українців фіксуються гетеростереотипи шахрайства, зажерливості, корисливості, 

обману в євреїв: од його, як од жида правди; жид не сіє, не оре, а обманом жиє; 

злодійства, хитрощів у росіян (москалів): від москаля поли вріж та тікай; москаль 

козака як раз огулить, а москаля й чорт не одурить; лінощів і шахрайства у циган: 

крутить, як циган сонце; не робив жид на хліб, та і циган не буде. З огляду на 

відповідні контексти О. Селіванова акцентує на тому, що деякі гетеростереотипи 

«прямо вказують на негативне, іноді вкрай жорстоке ставлення українців до інших 

народів (німець до душі не лежить; жида вбий – сорок гріхів з душі; добре б 

вирізати жидів, хоч і ляхи не добрі). Негативний модус таких паремій формується 
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на підставі поєднання номінацій різних народів із лексемами, що мають компонент 

негативної оцінки в етносвідомості» [394, с. 207]. 

У контексті пропонованого дослідження логічним видається виділення 

параметрів, згідно з якими формуються авто- та гетеростереотипи-образи на основі 

специфіки сприйняття світу органами чуття. При цьому ми не претендуємо на 

вичерпність таких параметрів, припускаючи, що вони можуть бути доповненими. 

Серед основних виділяємо: 

– зовнішність. До цієї категорії відносимо властивості, які в цілому 

відтворюють образ індивіда за його зовнішніми ознаками (смолисті брови, чорні 

коси, білеє личенько, синій ніс, круглий живіт); 

– стан людини. Відповідну категорію утворюють властивості, що 

характеризують стан здоров’я, функціональні можливості організму людини як 

результат впливу різних факторів (як жар червоний, синій зі злості, чорніший ночі,  

як пуп синій, біла гарячка); 

– емоційні характеристики. Цю категорію формують образи, пов’язані з 

емоційно-чуттєвою сферою самовираження, що виявляються в раціональній 

поведінці (великі духом, рівний характер, жагуче серце, широка душа); 

– властивості розуму. До цієї категорії відносимо характеристики, що 

відображають інтелектуальні здібності людини (малий розум, круглий дурень, 

великий розум); 

– загальний стиль поведінки. До цієї категорії відносимо властивості, які в 

цілому визначають вчинки людини, її поведінкові реакції (красні мрії, рожевий 

настрій, великий талан, вузькі погляди, крута лайка); 

– загальний стиль діяльності. Відповідну категорію формують 

властивості, які відображають ставлення людини до діяльності в цілому, зокрема, й 

трудової (хазяїн красний, гіркий ледащо);  

– ставлення до себе та до людей. До цієї категорії зараховуємо 

властивості, де чітко прослідковується самовідношення в міжособистісних 

стосунках (золота людина, золоте серце, мізерна душиця, світлий народ, сірий люд, 

темний люд); 
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– ставлення до себе. До цієї категорії увійшли властивості, що за своєю 

суттю є протилежними попередній рубриці, соціальна поведінка. До цієї категорії 

належать соціальні та політичні характеристики особистості (круглий сирота, сірий 

кардинал, сіре животіння, сіромашня, низького роду); 

– ментальні характеристики. Найбільш загальна й умовна категорія, до 

якої відносимо розгорнуті судження, що визначають менталітет народу. Наприклад, 

розрахунок на «авось», непередбачуваність у критичній ситуації, віра в «доброго 

царя», широта душі за обмеженої спроможності розуму тощо [411, с. 530]. 

У кожного етносу, як свідчать дослідження, існує значна кількість авто- та 

гетеростереотипів, часто сформованих на основі обмеженої інформації. 

Послуговуючись такою інформацією, представники однієї спільноти можуть робити 

упереджені висновки про представників інших етносів. Даючи оцінку 

представникам іншої нації і культури, люди, здебільшого, більш критичні та менш 

толерантні до помічених відхилень від нормативних уявлень, ніж при оцінці власної 

етнічної спільноти. Цю закономірність наочно ілюструють народні вислови: Чуже 

бачить під лісом, а свого не бачить під носом; Не замітай чужої хати, дивись, чи 

своя заметена; Чуже лихо за ласощі, а своє за хрін; Не бачить сова, яка сама; Чужі 

гріхи перед очима, а свої за плечима.  

Отже, дихотомія свій – чужий належить до ряду універсальних і всеохопних; 

існує на стику дискурсивно-побутового та міфологічного; отримує профанне та 

сакральне осмислення через різнорівневі зв’язки людини: мовні (рідна/чужа мова, 

діалект), сімейні (свій/чужий рід, сім’я), етнічні (свій/чужий народ, нація), 

конфесійні (рідна/чужа віра), соціальні (своє/чуже суспільство), вписуючись в науку 

про людину як когнітивна структура, що моделює її уявлення про світобудову. 

Поняттєвий зміст компонентів бінарної опозиції свій – чужий ґрунтується на 

посесивному (присвійному) характері відношень між об’єктами, суміщує статично 

полярні марковані сутності, демонструє аксіологічне спрямування: позитивне для 

компонента свій і амбівалентне для чужий, що сприяє «ступеневому» формуванню 

та закріпленню узагальненого образу Іншого через призму власної системи 

цінностей і культурних фільтрів.  
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Бінарність свій – чужий знаходить втілення в мовно-ментальних продуктах 

культури – етнокультурних стереотипах перцептивного рівня, зумовлюючи 

побутування двох варіантів останніх: автостереотипів і гетеростереотипів, які, як 

невід’ємний елемент буденної свідомості та мови, є структурно взаємозалежними 

компонентами єдиного цілісного утворення особистісної чи групової 

самосвідомості, мають спільну основу – акцентують на найбільш значущих 

властивостях національного характеру, акумулюють стандартизований колективний 

досвід, наділені оцінними потенціями. 

 

1.4. Чуттєве сприйняття й особливості його мовної стереотипізації  

 

Сприйняття є складним процесом прийому та перетворення інформації про 

навколишній світ. Це форма чуттєвого відображення дійсності у свідомості, 

спроможність виявляти, сприймати, розрізняти та засвоювати явища навколишнього 

світу, формуючи їх образ. Разом із тим, сприйняття є когнітивним процесом, що 

залучає інтерпретацію, умовиводи, пам’ять, від яких залежать створювані 

репрезентації [251, с. 84]. Перцепція виникає тільки в разі безпосередньої дії 

об’єктів на аналізатори – органи чуття, через посередництво яких людина отримує 

інформацію про навколишню дійсність. Прихований вплив на органи чуття людини 

можна визначити як певні модальності (моделі досвіду), які формують загальну 

систему фізичного сприйняття світу людиною. Тому правомірно говорити, що до 

структури сприйняття входить широке коло явищ і процесів, починаючи від 

простого усвідомлення людиною того, що з нею у будь-який момент її існування 

відбувається, до узагальнення чуттєвого досвіду у вигляді відображення 

навколишньої дійсності і в образі світу, і в його окремих фрагментах. 

 

1.4.1. Чуттєве сприйняття як невід’ємний складник процесу пізнання 

 

Навколишній світ представлений кожному в безпосередньо-чуттєвій формі 

різнобарв’ям кольорів, звуків, запахів, дотиків тощо. Такі враження структуровані у 
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просторі та часі й як елементи внутрішнього, задіяні в організації психічного життя 

людини. Тому все, що стосується природи людини та її стосунків із дійсністю, 

передбачає чуттєву основу (перцептивний складник), яка постає як постійний 

зв’язок індивіда з середовищем, людини зі світом, у реалізації якої середовище, світ 

безпосередньо відкриваються людині й є доступними їй. Слушною є думка, за якої 

саме чуттєве сприйняття спрямувало людину до осмислення свого місця в природі, 

до необхідності пізнання власного «Я» як унікального, вищого начала [208, с. 47-

48]. Сприйняття та супутня йому практична діяльність лежать в основі емпіричного 

рівня пізнання, що є первинним. На цьому рівні, за умови інтеграції з мисленнєвою 

діяльністю, яка представлена поняттєвим й інтерпретовано-оцінним осмисленням, 

що є формою постійної та практичної взаємодії людини зі світом, здійснюється 

концептуалізація та категоризація конкретно-предметних сутностей. 

Феномен природи чуттєвого сприйняття має тривалу історію осмислення. 

Проблема співвідношення основних категорій, що утворюють відому тріаду 

«сприйняття – мислення – мова», відома ще з античних часів (Демокрит, Емпідокл, 

Протагор, Платон, Софокл, Теофраст та ін.) та пройшла тривалий шлях еволюції на 

різних етапах розвитку філософської думки. На думку філософів, із предметів 

навколишнього середовища постійно витікають образи (ейдоси) і через органи чуття 

проникають у свідомість людини. Тому знання – це спостережені матеріальні образи 

самих предметів, які існують навколо людей. Для сприйняття будь-яких предметів і 

явищ матеріального чи духовного світу людина має відповідні органи: для 

матеріального світу – органи чуття, а для духовного – розум. Чуттєві враження – це 

«вторинні властивості предметів», бо вони існують лише у відчуттях [120, с. 201]. 

Зокрема, античні філософи (Протагор, Демокрит) стверджували, що світ є таким, 

яким він представлений у відчуттях людини; існує лише те, що людина сприймає 

органами чуття, й не існує того, чого людина не сприймає органами чуття – світ є 

таким, яким люди його відчувають [120, с. 201]. 

Чуттєве сприйняття високо оцінив Аристотель, на думку якого, «істота, що не 

має відчуттів, нічому не навчиться та нічого не зрозуміє. Коли споглядають 

розумом, необхідно, щоб водночас споглядали в уявленнях» [19, с. 440]. У своїх 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


108 

 

відомих трактатах Аристотель детально розглянув питання дотику, нюху, смаку, 

слуху, зору та визначив їх роль у пізнанні світу. Філософ особливо підкреслював, 

що чуттєве сприйняття формує найсуттєвіші знання про індивідуальні речі, та 

відстоював думку, що реальне пізнання неможливе без чуттєвого ступеня пізнання. 

Давньогрецький філософ, відзначаючи роль чуттєвого сприйняття в процесі 

пізнання, вибудував своєрідну ієрархію чуттєвого пізнання навколишньої дійсності, 

вершиною якої виступає зір [19]. 

Філософи середньовіччя відстоювали позиції гармонії знань і розуму, 

переконуючи, що достовірні знання дає розум, який, відштовхуючись від чуттєвих 

даних, веде людину до знання [1, с. 19]. Елементом середньовічної чуттєвості була 

нерозподіленість інтелектуальної та емоційної сфер, яка у середньовічній свідомості 

породжувала різні абстрактні поняття. Аспектно, що найбільш афективні види 

сприйняття (слух, дотик, нюх) представлені у пізнанні середньовіччя ширше, ніж у 

сучасному світі (сьогодні чуттєва опора інтелектуальної діяльності – зір), оскільки в 

означену епоху люди переважно слухали, а не читали [265, с. 96]. 

Філософи епохи Відродження радили шукати знання у вивченні природи, 

стверджуючи, що «природні предмети» слід вивчати довірою до органів чуття. 

П’ять відчуттів вільні від помилок і помилкових думок, бо очі не роблять кольори, 

мова – смаку, дотик – твердості, м’якості й шорсткості. Все це зроблено природою – 

пізнання ж починається з відчуттів: «Уявні речі, які не пройшли через відчуття, 

порожні й не породжують жодної істини, а лише вигадки. Досвід не помиляється. 

Помиляються лише наші думки» [144, с. 111]. 

Філософія нового часу ознаменована ідеями, за якими 1) відчуття дають 

достовірні уявлення про дійсність; 2) знання здобуваються емпіричним шляхом. 

Лише почуття може судити про досвід, а останній, у свою чергу, полягає в самому 

предметі. Завдяки інформації почуттів у свідомості людини формуються спочатку 

узагальнені уявлення, а після того – поняття. Звідси, образи предметів, увійшовши 

через органи чуття, не зникають, а зберігаються душею [133, с. 57]. На думку 

англійського філософа-раціоналіста Т.  Гоббса, «немає жодного поняття в людській 

думці, яке не було б породжене спочатку, цілком або частково в органах чуття, але 
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істина осягається тільки розумом» [121, с. 51]. Відповідні думки співзвучні з 

умовиводами Д. Дідро, який зауважив: органи чуття – це клавіші, по яких ударяє 

природа, внаслідок чого і здійснюється пізнання [153, с. 201]. 

Розвинув і узагальнив попередні напрацювання мислителів, підсумувавши дві 

з половиною тисячі років історії філософської думки, Георг Вільгельм Фрідріх 

Гегель. На думку класика, чуттєве сприйняття є першим етапом пізнання, що 

досягається лише на рівні розуму: шлях від конкретно-чуттєвого уявлення про 

предмети до знання істини про дійсність іде через розум [110, с. 421]. 

У сучасній філософії сприйняття визначається «як чуттєве пізнання предметів 

(фізичних речей, живих істот, людей) та об’єктивних ситуацій (взаємостосунків, 

рухів, подій), якому характерне специфічне переживання прямого контакту з 

реальним світом (почуття реальності сприйманого) [634]. Філософи одностайні 

щодо визнання надзвичайно складної природи сприйняття – у структурі 

пізнавального процесу традиційно розрізняють два основні рівні: 1) чуттєве 

пізнання; 2) раціональне пізнання. На рівні чуттєвого пізнання в результаті 

безпосереднього контакту суб’єкта пізнання (який володіє органами чуття, 

нервовою системою та мозком) з об’єктами реальної дійсності здійснюється 

віддзеркалення зовнішнього світу в образній формі, що виражається в чуттєвому 

досвіді. На рівні раціонального пізнання, яке якнайповніше втілюється в мисленні 

людини, має місце процес сутнісного й опосередкованого пізнання світу, що 

забезпечує розкриття його закономірних зв’язків та їхню фіксацію мовою понять і 

категорій. Результатом раціонального пізнання є різні форми мислення у вигляді 

понять, думок, умовиводів, ментальних моделей (як «результату комбінації в 

єдиному образі різних сторін, властивостей і рис, притаманних різним явищам» 

[670, с. 152]). Раціональне пізнання формується під упливом практичної діяльності, 

тобто у процесі набуття досвіду [508, с. 78]. Це дає можливість  говорити про два 

щаблі пізнання, які не існують ізольовано один від одного. Чуттєва сходинка 

пізнання насправді не тільки є основою абстрактного мислення, а й супроводжує 

його, вносячи елементи чуттєвого спостереження в процес поняттєвого мислення. 

Отже, у філософії чуттєве сприйняття постає як особлива форма мисленнєвої 
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діяльності, що має складну природу, консолідуючи два щаблі пізнання: чуттєве та 

раціональне, які не існують ізольовано один від одного. 

Розуміння чуттєвого сприйняття у психології започатковано в царині 

емпіризму (емпіризм – напрям у філософії, який єдиним джерелом пізнання вважає 

чуттєве сприймання та досвід, а значення теоретичних узагальнень і логічного 

мислення недооцінює або зовсім заперечує), згідно з яким сприйняття – це відчуття, 

а у пізнішій версії – чуттєві дані (Дж. Мур, Б. Рассел та ін.) [634]. Потрактування 

відчуттів як елементарних «цеглинок» психічного набуло поширення в асоціативній 

психології [602], представники якої розглядали сприйняття як синтез відчуттів, що 

виникають у результаті безпосереднього чуттєвого пізнання суб’єктивних 

переживань сили, властивості, локалізації та інших характеристик впливу стимулів 

на органи чуття [602]. 

У подальшому спостережена критика можливостей побудови сприйняття з 

відчуттів чи чуттєвих даних, результатом чого у психології XX століття стало 

розуміння сприйняття як цілісного, структурного утворення. Такі ідеї були 

висловлені представниками когнітивної психології (Дж. Брунер, Дж. Гібсон, 

Дж. Міллер, У.  Найссер та ін.), на думку яких, сприйняття – це процес 

категоризації, осмислення сприйнятого, процес прийняття інтелектуального 

рішення, без якого воно не існує. Тобто «будь-який перцептивний досвід є кінцевим 

продуктом процесу категоризації» [75, с. 15-19]. Сприйняття в такому розумінні 

репрезентує суб’єкту ті властивості навколишнього світу, які співвідносяться з 

потребами суб’єкта й виражають можливості його діяльності у відповідній реальній 

ситуації [117]. Вилучення інформації при цьому відбувається на основі 

спостережених у суб’єкта схем різних предметів і світу в цілому, більшість із яких 

набувається в процесі досвіду, але є й вихідні схеми – вроджені [320]. 

У сучасній психологічній науці феномен сприйняття не набув одностайного 

визначення. «Термін одночасно стосується як окремих сенсорних актів, так і 

проблем інтеграції та синтезу отриманих чуттєвих даних; як здібностей людини 

виділяти у дійсності ознаки, властивості різних об’єктів і процесів, так і формувати 

їх цілісний образ» [256, с. 17]. При цьому зауважимо, що класичні теорії сприйняття 
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потрактовують його як пасивний процес, що зводиться лише до фіксації 

перцептивних відчуттів і вражень. На нашу думку, теорія «прямого сприйняття», 

згідно з якою людина «схоплює» різну інформацію саме тому, що це не вимагає 

ніякої конструктивної діяльності щодо створення ментальних репрезентацій і не 

пов’язане із попереднім досвідом, пам’яттю, вмінням робити будь-які висновки 

тощо, не є правомірною. Оскільки вважаємо, що сприйняття тісно пов’язане з 

іншими когнітивними здібностями людини й іншими когнітивними процесами, а 

тому його необхідно розглядати як ланку такої конструктивної когнітивної 

діяльності, якою є процес обробки інформації. Підтвердженням означеної думки є 

міркування О. Кубрякової, яка наголошує на тісному взаємозв’язку категоризації, як 

важливого когнітивного процесу в пізнанні світу, з усіма когнітивними 

спроможностями людської психіки, з усіма спостереженими системами сприйняття 

світу п’ятьма органами чуття й різними рецепторами інформації та опрацюванням 

усіх цих даних за допомогою мови [251, с. 307]. Отже, у психології перцептивне 

сприйняття представлене як активний когнітивний процес, який формує сенсорний 

рівень пізнання, що є основним для всієї когнітивної діяльності людини, виступає 

способом кодування та категоризації інформації, забезпечуючи глибоке та всебічне 

відображення навколишнього світу. 

Аспектно, що процес сприйняття ніколи не здійснюється на елементарному 

рівні, а опосередкований вищим рівнем психічної діяльності, зокрема, мовою. Ми не 

просто споглядаємо предмети та пасивно реєструємо їх риси, виділяючи й 

об’єднуючи релевантні ознаки, індивід завжди позначає сприйняті предмети словом, 

називає їх і водночас глибше осягає їх властивості та відносить до певних категорій 

[280, с. 127]. Такі знання мають дворівневий ступінь категоризації в мові: перший 

рівень становить чуттєве знайомство зі світом, яке носить невербальний, 

ситуативно-психологічний характер; на другому рівні здійснюється категоризація та 

вербалізація  набутих перцептивних знань (теорія дворівневої категоризації знання 

[237]). 

Інтерес лінгвістів до результатів мовної об’єктивації чуттєвого сприйняття, 

вивчення якого відбувається на основі аналізу різних засобів вираження 
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відповідного поняття у мові, породжує перцептивність як лінгвістичну категорію. 

Мова як один із інструментів пізнання та категоризації навколишнього світу 

допомагає звести воєдино, обробити й узагальнити всю інформацію, що потрапляє 

через зір, слух, нюх, дотик і смак, тобто за допомогою знання, набутого у результаті 

сприйняття світу органами чуття (чуттєвий досвід), а також за допомогою знань, 

набутих шляхом предметної діяльності та мисленнєвих операцій [70, с. 27]. 

У когнітивно-семантичних дослідженнях мови перцептивність потрактовують 

як існування у семантиці мовних одиниць вказівки на певну перцептивну 

модальність, що становить психофізіологічну категорію, яка визначається як 

належність відчуття або сигналу до певної сенсорної системи: зорової, слухової, 

тактильної, нюхової або смакової [641]. Іншими словами, модальність сприйняття 

вказує на канал, через який людина отримує інформацію з зовнішнього світу.  

Фізіологічні показання п’яти органів чуття, що репрезентовані мовою,  І. Рузін 

визначає як «перцептивні модуси або модуси перцепції» [382, с. 19]. Зоровий, 

аудіальний, тактильний, ольфакторний і густативний перцептивні модуси, 

перебувають у площині досліджень сучасних лінгвістичних студій (Ю. Апресян, 

І. Бабій, І. Багмут, В. Барабанщиков, А. Вежбицька, В. Власюк, О. Волошина, 

П. Воробець, Н. Вострякова, А. Іншаков, І. Герасименко, І. Гайдаєнко, О. Деменчук, 

В. Дятчук, І. Івашкевич, І. Ковальська, І. Колесов, А. Критенко, О. Кубрякова, 

З. Коцюба, Л. Лаєнко, А. Мерзлякова, А. Пермінова, Л. Присяжнюк, К. Рахіліна, 

І. Рузін, О. Селіванова, Н. Слухай та ін.), опис яких здійснюється з метою з’ясування 

можливостей відтворення у мові різноманітних аспектів сприйняття та способів 

відображення дійсності в людській свідомості. Окреслені перцептивні модуси – це 

найбільш елементарні форми відображення дійсності, процеси, через посередництво 

яких людина відтворює окремі ознаки зовнішнього світу. Проте реальні процеси 

відображення навколишнього світу виходять далеко за межі елементарних форм. 

Індивід живе не у світі ізольованих світлових чи кольорових плям, звуків чи дотиків, 

він живе у світі речей, предметів чи форм, у світі складних ситуацій, сприймаючи 

які, послуговується не окремими ізольованими відчуттями, а цілими образами, 

відображення яких заґрунтоване на співпраці органів чуття, синтезі окремих 
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відчуттів у складні комплексні системи. Такий синтез може протікати як у межах 

однієї модальності, так і в межах декількох модальностей (напр., сприймаючи 

яблуко, ми, фактично, об’єднуємо зорові, тактильні та смакові враження, долучаючи 

до цього наші знання про нього). І тільки у результаті такого об’єднання ми 

перетворюємо розрізнені відчуття в цілісне сприйняття, переходимо від 

відображення окремих ознак до відтворення цілих предметів чи ситуацій [280, 

с. 124]. 

На тлі активного відгалуження у лінгвістиці останніх десятиліть ряду 

напрямків, як: комунікативна лінгвістика, онтолінгвістика (лінгвістика дитячої 

мови), дискурсивна лінгвістика, контрастивна лінгвістика, функціональна 

лінгвістика, синергетична лінгвістика, документальна лінгвістика, прагматична 

лінгвістика та ін., спостережена зона, яку обійшли своєю увагою мовознавці – це 

лінгвістика сенсорного сприйняття. І. Харченко називає ряд причин відсутності 

останньої у системі переваг дослідницького пошуку: 1) мовний дефіцит сенсорних 

образів (тут можна порівнювати різні дискурси); 2) неувага до сенсорних відкриттів 

у текстах малих форм і творів маловідомих авторів; 3) ущербність мови запахів, 

відсутність словника ольфакторних прототипів; 4) виявлення національної 

специфіки у передаванні сенсорних переживань і образів; 5) динаміка чуттєвих 

переживань: сенсорика та вік, сенсорика та гендер, сенсорика та професія [518, 

с. 32], який можна продовжити іншими: невизначеність статусу сенсорики у системі 

мови; відкритість і динамічність системи; відсутність чіткої систематизації 

сенсоризмів у мові та мовленні та неувага до розвитку їх семантичної структури; 

корегування ієрархічного ряду перцептивної лексики у межах традиційної шкали 

чуттєвого фрагмента мовної картини світу тощо. Раціональною є думка, за якої на 

часі створення лінгвістики чуттєвого сприйняття як самостійного розділу 

мовознавства – самостійного, а не «умовного поняття, яке можна використовувати 

як назву відповідного тематичного розділу мовознавства» [150, с. 41]. 

Отже, сприйняття та супутня йому практична діяльність лежать в основі 

первинного емпіричного рівня пізнання, на якому здійснюється концептуалізація та 

категоризація конкретно-предметних сутностей, що є формою постійної та 
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практичної взаємодії людини зі світом. Такі враження структуровані у просторі й 

часі та, як елементи внутрішнього, задіяні в організації психічного життя людини. 

Тому все, що стосується природи людини та її стосунків із дійсністю, передбачає 

чуттєву основу. 

Чуттєве сприйняття як особливий вид знань, результатом яких є «входження» 

світу в свідомість людини, у мовознавстві породжує перцептивність як лінгвістичну 

категорію, що набула активного розвитку на новому витку наукового знання – 

когнітивній науці, де мові як засобу реєстрації результатів сприйняття приписується 

креативна функція, сутність якої полягає в перетворенні хаосу сприйнятої за 

допомогою чуттєвого сприйняття інформації в цілісні осмислені образи. 

 

1.4.2. Вербальні засоби вираження чуттєвих стереотипів в українській 

лінгвокультурі  

 

Пошуки закономірностей отримання, обробки та зберігання знань, набутих у 

результаті чуттєвого сприйняття та життєвого досвіду, вивчення мовних форм, у 

яких відбувається об’єктивація цих знань, стали пріоритетними завданнями 

когнітивної парадигми наукового знання. Відповідно, чуттєве сприйняття – складна 

пізнавальна діяльність, яка спирається на відомі допоміжні засоби та протікає за 

безпосередньої участі мови, докорінно змінює класичні уявлення про сприйняття як 

про безпосередньо плинний процес, в основі якого лежать відносно прості 

природно-наукові закони. Роздуми про те, що реальне мислення не зводиться лише 

до оперування символами, вербальними структурами, а передбачає оперування 

образами предметів та дій, є найбільш аргументованими. 

Сьогодні не викликає сумніву, що кожна людина потребує класифікації 

вражень, які надходять із зовнішнього світу, та вибіркової реакції на них. Це закон 

адаптації й необхідна умова для кодування та організації нових програм діяльності, 

яку виконують особистісні настанови. Відповідно, будь-який із феноменів 

навколишнього світу спочатку сприймається органами чуття (ми бачимо, чуємо, 

відчуваємо тощо), далі логічно осмислюється, після чого відбувається його 
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категоризація. У процесі мислення, що охоплює функціональні, операційні та 

мотиваційні механізми, людина оперує образами – цілісною, стійкою системою 

відчуттів [12]; найважливішою формою відображення дійсності свідомістю людини, 

що існує на основі певних нейрофізіологічних процесів і становить основу мислення 

[455, с. 261], які «несуть» закріплені за ними раціональні знання [354, с. 40-41].  

Предметність, цілісність, константність, апперцептивність і категорійність – 

це основні властивості образу [220, с. 107], які формуються у процесі сприйняття. 

Предметність дозволяє людині пізнавати світ не у вигляді набору не пов’язаних 

один із одним відчуттів, а у формі відмежованих один від одного предметів, 

наділених властивостями, що викликають відповідні відчуття. Цілісність передбачає 

всеохопний характер сприйняття; константність визначається як спроможність 

сприймати предмети відносно постійними за формою, кольором і розміром разом із 

іншими параметрами незалежно від зміни фізичних умов. Апперцепція виражається 

в обумовленості сприйняття предметів і явищ навколишнього світу й усвідомленні 

цього сприйняття особливостями загального вмісту психічного життя як цілого, 

запасом знань і конкретним станом особи. Категорійність людського сприйняття 

виявляється в тому, що вона носить узагальнювальний характер, де кожен новий 

предмет позначається словом, належним певному класу. Відповідно до цього класу, 

в предметі, який сприймається, розрізняють ознаки, притаманні всім предметам, що 

виявляються в обсязі та змісті цього поняття. 

Чуттєвий образ як синкретична категорія лежить в основі всього процесу 

пізнання (положення про образний характер процесів мислення було одним із 

найважливіших у психолінгвістичній концепції О. Потебні [362; 363]), навіть у його 

абстрактних формах, і охоплює комплекс різних взаємопов’язаних відчуттів, які 

приписуються людською свідомістю предмету, явищу чи процесу – образ не існує 

безвідносно до останніх, відображенням яких він є. Образ вирізняється високою 

інформативною ємністю, він оперативний, багатовимірний, передбачає 

скоординовану роботу кількох аналізаторів, існує у формі процесу та результату й 

розгортається на різних рівнях організації перцептивної системи. 
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Основним джерелом чуттєвого образу є зорові враження, які «фіксують 

форму, колір, світло, обсяг, положення у просторі, пропорції. Відчуття смаку, нюху, 

слуху, дотику беруть участь у створенні образу, проте образ не може бути зведеним 

до жодного із них» [21, с. 121-122]. На думку учених, «за допомогою системи 

уявлень різної модальності можна зафіксувати не тільки явища, що сприймаються 

зором, але й відношення між предметами, стійкі, внутрішні, закономірні зв’язки між 

явищами, безпосередньо недоступні зоровому сприйняттю» [167, с. 11-12]. 

Виникнення та становлення образу – складний процес, що розгортається в часі 

та пов’язаний із селекцією ознак, одні з яких набувають статусу домінантних, а інші 

– редукуються [455, с. 261]. Розбудова чуттєвого образу, на нашу думку, потребує 

врахування специфіки когнітивної сфери особистості та психофізіологічних 

особливостей сприйняття як одного з основних психічних процесів, який активно 

залучений у формуванні уявлень і оцінних суджень. Суттєвою при цьому вважаємо 

обставину, що процес сприйняття неможливий без залучення вищого рівня 

психічної діяльності, зокрема, мови: виділяючи істотні ознаки, людина завжди 

позначає предмети, які сприймає, словом, називає їх і тим самим глибше пізнає їх 

властивості та відносить до певних категорій. 

Отже, реальне мислення передбачає оперування образами предметів, явищ і 

дій, що як елементи глибинних структур свідомості є способом суб’єктивного 

відображення дійсності, ментальною картинкою, яка виникає у людини в результаті 

відображення певного фрагмента дійсності. 

Істинність положення про образний характер процесів мислення підтверджено 

науковими практиками (дослідження М. Жинкіна, який висунув теорію 

універсально-предметного коду – коду образів і схем як особливої «мови» 

розумових процесів [177, с. 37], спостереження за механізмами декодування 

вербальних сигналів, проведені групою Н. Бехтеревої [58], праці сурдопедагогів 

[308] тощо). Основним твердженням дослідників у аспекті вивчення проблеми 

«мова і мислення» є ідея про існування у розгортанні «мови» розумових процесів 

так званих «внутрішніх слів» – образів, фреймів – елементів глибинних структур 

свідомості, що описують фрагменти знань людини про світ. На думку науковців, 
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існує особливий рівень в універсально-предметному коді, який формується 

нейрофізіологічними зв’язками між елементами образного характеру та елементами 

другої сигнальної системи (вербальними) [131]; код внутрішнього мовлення має 

змішаний характер, що зумовлено, насамперед, його статусом посередника між 

мовою й інтелектом [177]; одиниці універсального предметного коду можуть 

виявляти себе опосередковано [355, с. 13]; образ як типовий елемент коду мислення 

є спільною категорією всіх концепцій, пов’язаних із психолінгвістичним вивченням 

мовної діяльності [201, с. 205]. Результатом відповідних умовиводів є те, що мовна 

діяльність розглядається в єдності трьох сутностей – мови мозку (в її 

нейрофізіологічному субстраті), мови думки (так званого коду образів і схем) і 

внутрішнього лексикону, який містить енграми слів зі словника природної мови, що 

організується у складну систему вербальних сіток [254, с. 94]. Відтак, зведення 

«мови сприйняття та вербальної мови до деякої «глибинної» семантики» [183, с. 50] 

зумовило розуміння чуттєвого образу («генетично первинної структури значення») 

як глибинної структури мовного знака [344, с. 26].  

Визнання образної основи розумових процесів дає змогу тлумачити 

виникнення слова результатом мовної об’єктивації певних ознак, що домінують в 

індивідуальному образі. Інтенція найменування є тим головним моментом, завдяки 

якому наша свідомість під час сприйняття нового явища знаходить для нього місце у 

системі досвіду людини, розміщує його серед відомих їй переживань [499, с. 231-

233]. Це місце зумовлюється, по-перше, тим, з якими іншими явищами воно 

об’єднується, по-друге, тим, яким явищам протиставляється [455, с. 262]. Саме тому 

психічним корелятом майбутньої назви стає комплекс асоціацій, які обирає суб’єкт 

для її творення, та які, викристалізовуючись, осмислюються як певні ознаки, 

релевантні для створення номінативних одиниць. У цьому процесі важливим 

залишається питання про особливості вербалізації поняттєвої сфери перцептивного 

сприйняття в мові, оскільки саме у мові остання отримує своє відображення.  

Отже, розуміння образу як глибинної структури мовного знака є закономірним 

наслідком розвитку концепції образної основи розумових процесів. Образи, які 

«несуть» закріплені за ними раціональні знання, є елементом універсально-
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предметного коду, розглядаються як основа мислення та трактуються як глибинна 

структура мовного знака. Чуттєвий образ, що міститься у віддалених шарах 

свідомості, пов’язує код мозку та код думки (мову сприйняття) із мовним кодом 

(вербальною мовою) до деякої «глибинної семантики», що зорганізовуються у 

складну систему вербальних об’єктивацій.  

Елементами МКС є вербальні одиниці на позначення спектра сенсорних 

відчуттів. Якщо КС розуміти як вторинне існування об’єктивного світу, закріплене 

та реалізоване у своєрідній матеріальній формі, якою є мова [217, с. 15], то МКС 

постає як відображення засобами мови навколишньої дійсності відповідно до 

індивідуальних особливостей, колективного досвіду, національних традицій, 

здобутків цивілізації [423, с. 6]. МКС формується у надрах мови, яка «виражає та 

експлікує інші картини світу людини, що через посередництво спеціальної лексики 

входять у мову, привносячи в неї риси людини, її культури» [423, с. 11]. Безумовно, 

такими вербальними засобами, які відтворюють навколишній світ (власне 

відображають, а не копіюють, адже «мова не віддзеркалює дійсність, а відображає її 

знаковим способом» [423, с. 11]), є одиниці різних мовних рівнів: 

звукосимволічного, лексичного, фразеологічного, пареміологічного, синтаксичного, 

концептологічного, дискурсивного тощо. Лексичному рівню (сенсорній лексиці 

п’яти модусів перцепції) у контексті нашого дослідження приділена особлива увага, 

оскільки саме перцептивні лексеми обслуговують два рівні сприйняття: перший 

рівень, коли органи чуття (очі, вуха, ніс, язик, руки) є безпосереднім знаряддям 

процесу сприйняття; другий етап процесу сприйняття ми, услід за О. Падучевою, 

називаємо «ментальною обробкою» [336, с. 33] фізіологічно сприйнятих, почутих, 

побачених і т. д. подій, явищ тощо. Це дає можливість у семантиці перцептивної 

лексики розрізнити два компоненти: 1) власне перцептивний, що є реакцією 

відповідного органу сприйняття на дійсність; 2) ментальний, який становить 

усвідомлення сприйнятого, ідентифікацію об’єкта, виявлення його властивостей і 

ознак, які безпосередньо спостережені та перцептивно помітні. Констатуємо: 

сенсорні лексеми становлять сплав двох сигнальних систем (сприйняття й обробки 

даних); у них закодована вся інформація про навколишній світ; вони виконують 
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роль реєстратора результатів сприйняття [410, с. 466]. При цьому очевидно, що за 

кожною одиницею сенсорної лексики стоїть чуттєвий образ – здатність передавати в 

конкретно-чуттєвій формі складний зміст. 

Сенсорна лексика (чуттєва лексика, перцептивна лексика, лексика 

сприйняття), як і відповідна поняттєва сфера, з прадавніх часів викликає 

зацікавленість у науковців різних галузей знань. Серед основних напрямків аналізу 

сенсоризмів: 1) використання сенсорної лексики як ілюстрації для інтегрального 

опису мовної системи (О. Потебня, Ю. Апресян); 2) окреслення принципів 

систематизації перцептивної лексики у мові та функціонування у мовленні 

(О. Волошина, В. Дятчук, Е. Жаркова, О. Скворцова); 3) дослідження сенсорної 

лексики як складової частини образної мовної картини світу (Ю. Апресян, 

О. Волошина, К. Рахіліна, Н. Сукаленко); 4) контрастивне дослідження 

перцептивних мікрополів (Л. Єрасова, А. Куценко); 5) дослідження історії розвитку 

семантичної структури окремих груп сенсоризмів (Л. Кудрєватих); 

6) психолінгвістичний аналіз сенсорної лексики (А. Вежбицька, Л. Соболєва); 

7) дослідження особливостей відтворення семантики окремих складників лексико-

семантичного поля сенсоризмів при перекладі художнього тексту (І. Ковальська); 

8) використання сенсорної лексики як ілюстративного матеріалу для 

перекладознавчих положень (Дж. Кетфорд, Ю. Найда, Р. Якобсон) тощо. 

Концепції, розроблені вітчизняними та зарубіжними мовознавцями, що 

визначають місце та статус сенсорної лексики у системі мові, дають підставу 

говорити про нерівноцінність перцептивних відчуттів, як і мовних знаків їх 

вираження, що знаходить своє відображення у словниковому реєстрі мови. Так, 

Ю. Апресян розглядає відповідну систему як ієрархію п’яти підсистем, які 

дослідник впорядковує згідно з «обсягом інформації, що надходить через них у 

свідомість людини» [15, с. 363]. Перевага надається тим відчуттям, які 

передбачають віддаленість суб’єкта від об’єкта сприйняття та можливість чи 

необхідність їх знакового опосередкування. За Ю. Апресяном, у ієрархічному ряду 

лексики чуттєвого сприйняття домінантою є лексика візуального сприйняття, друге 

місце за чисельністю посідає лексика слухового сприйняття; достатньо обмеженою 
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кількісно є лексика нюхового та смакового сприйняття. Найменшу кількість номенів 

фіксує поле тактильного сприйняття, де «відносний порядок трьох останніх систем 

не такий очевидний і чіткий, як двох перших» [15, с. 364]. Проте сучасні 

дослідження внесли корективи у такий кількісний порядок. 

Очевидно, що усі знакові системи (найперше мовлення та мова) пов’язані, 

насамперед, із зоровим і слуховим сприйняттям (винятком є ураження цих органів 

чуття). Тому можемо констатувати, що у чуттєвому фрагменті мовної картини 

візуальна лексика покриває значну частину мовного простору, оскільки зоровий 

сенсор людини відіграє основну роль у сприйнятті зовнішнього світу, в практичній 

(і теоретичній) діяльності людини, у всьому, що вона робить, і особливо, у 

формуванні та використанні мови [387, с. 342] та приносить найбагатші результати 

опрацювання світу (до 80%, за відомостями Ю. Апресяна, О. Леонтьєва, О. Лурія, 

І. Рока, Н. Рябцева та інших). Що стосується тактильного сприйняття, маємо 

зауваження: викрита несправедливість теоретичної неуваги до тактильних 

можливостей людини, заперечила думку, за якої в ієрархії сенсорних модальностей 

дотик займає останнє місце та не усвідомлюється носіями мови як провідний. 

Сьогодні експериментально доведено, що тактильні відчуття, як засіб контакту із 

зовнішнім середовищем, є одними із найархаїчніших, а отже, й одними із 

найважливіших джерел людських знань про простір і властивості предметів у цьому 

просторі. Постійно та повсюдно супроводжуючи людину та взаємодіючи з іншими 

видами відчуттів, тактильна чуттєвість стала основою для формування у людини 

цілісного уявлення про навколишній світ. 

З’ясована науковцями ХХ сторіччя стереоскопічність зв’язку «людина-світ» 

розкрила значущість кінестетичних відчуттів (у традиції нейро-лінгвістичного 

програмування визначають тип людини за її поведінкою: візуали, аудіали, 

кінестетики), які в життєдіяльності людини відіграють важливу роль: визначають  

рухи та стани окремих частин тіла (рук, ніг, голови, корпусу) у просторі. 

Кінестетичні відчуття, даючи знання про силу, швидкість, міру рухів, сприяють 

регуляції низки дій, координації рухів; мовна кінестезія є основою для артикуляції. 
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Тому на часі корегування кількісного порядку сенсорів у межах традиційної 

відсоткової шкали чуттєвого фрагмента мовної картини світу. 

Відома думка, що місце та роль сенсорної лексики різних модусів перцепції у 

системі мови обумовлені об’єктивними факторами, зокрема, залежать від каналу 

отримання інформації [22, с. 39]; «від того, якому способу пізнання відповідає 

значення слова»; від кількості комунікативних ситуацій [15, с. 364]. Незважаючи на 

достатню обґрунтованість відповідного твердження, на нашу думку, місце та роль, 

яку відіграє лексика чуттєвого сприйняття в системі української мови, як і порядок 

сенсорних модальностей, безпосередньо залежать і від обсягу та цінності 

інформації, яка надходить за допомогою конкретного органу перцепції, і від зв’язку 

видів чуттєвого сприйняття з мисленням [410, с. 467]. Так, зір, слух і дотик більше 

«емансиповані» від фізіології, тілесних, сенсорних характеристик життєдіяльності 

людини та звернені до інтелекту. Значно менше чуттєвої інформації сприймається 

нюхом і смаком, що підтверджує низька частота актуалізації відповідних сфер на 

синтагматичному рівні.  

Дослідний матеріал демонструє чисельні зв’язки між сенсорними лексемами 

окремих перцептивних модусів, які взаємодіють у макрополі чуттєвого сприйняття, 

що засвідчує високий ступінь дифузності в інтерпретації різних видів сприйняття. 

Слушно говорити про взаємопроникнення модусів перцепції стосовно лексичних 

засобів їх репрезентації як сутностей у характеристиці чуттєвого фрагмента МКС, як 

і означити розуміння ядра та периферії сенсорних номінацій. До ядра відносимо 

одиниці, що позначають сенсорну ознаку, безпосередньо сприйняту органами чуття, 

до периферії – лексеми, у яких чуттєво сприйнята ознака виражена опосередковано 

– через носія ознаки, асоціації, порівняння з відчуттями тощо. Водночас, слід 

наголосити на обмеженості ядерних лексем і відкритості та динамічності периферії, 

що, на нашу думку, відповідає загальним структурним властивостям лексичної 

системи української мови, де немає чітких меж. 

Отже, спектр сенсорних відчуттів у мовній картині світу об’єктивується 

вербальними засобами різних мовних рівнів, де лексичний рівень є найбільш 

продуктивним. Сенсорна лексика, за кожною одиницею якої стоїть чуттєвий образ, 
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виконує роль реєстратора результатів сприйняття, демонструючи здатність 

передавати в конкретно-чуттєвій формі складний перцептивний зміст.  

Вербалізатори чуттєвого сприйняття в мовній системі морфологічно 

представлені різними частинами мови: іменниками, прикметниками, дієсловами, 

прислівниками, оскільки всім словам притаманна номінативна функція [92, с. 34]. 

Проте ми обмежуємо наше дослідження тільки прикметниками (простими – 

зелений, червоний, великий, теплий, голосний та ін. і складеними з сенсорним 

компонентом – як чорнобровий, сизокрилий та ін.) на підставі особливого статусу 

останніх у мові. За своїм категорійним значенням прикметникове слово виражає 

статичну невіддільну від об’єкта ознаку предметів; виконує комунікативну та 

мовомисленнєву функції, та цим протиставляється іншим частинам мови: 

1) іменнику – в іменнику сенсорна ознака є опредметненою (наприклад: за змістом  

іменника синька стоїть денотат, в основу називання предмета покладено ознаку за 

кольором); іменники закріплюють перцептивну ознаку узагальнено, коли розвинене 

абстрактне мислення; 2) дієслову – дієслово виражає динамічну ознаку (синіє льон, 

синіє небо, синіє ніс), на відміну від прикметника, який передає постійну ознаку; 

3) прислівнику – у прислівнику сенсорна ознака – це ознака іншої ознаки: 

процесуальної чи статичної (льон цвіте синьо-синьо). Характеризуючи відмінність 

прикметника від іменника та дієслова, О. Потебня писав, що «прикметник є ознака, 

дана в чомусь, яка без допомоги іншого слова залишається з боку змісту 

невизначеною», тоді як «іменник первісно є ознакою, втіленою (даною) в чомусь, 

визначеному для думки і без допомоги іншого слова (білок є білою частиною 

яйця)». Дієслово передає ознаку як її виникнення, становлення чи тривання й 

обов’язково пов’язану з діячем або як природний процес [361, с. 96-97]. 

Носіями власне сенсорної ознаки є слова, які належать до класу 

прикметникових слів. Диференційними рисами останніх є: системність взаємодії у 

мові як багатозначних слів; «широкий змістовий обсяг… і ледь помітні межі 

лексико-семантичного варіювання» [504, с. 197]; здатність виражати не тільки 

власне сенсорні (смакові, нюхові та ін.) властивості (мати сигніфікативне 

значення), але й конкретний вияв цієї властивості, наприклад, її насиченість [63, 
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с. 29], тобто мати ознаки референтності; переходячи від позначення ядерної ознаки 

денотата до позначення ознак, що пов’язані з ядерною побічно, прикметники легко 

набувають похідних, вторинних значень, які, поширюючись на різноманітні 

предмети та події, утворюють семантичну сферу вживання [104, с. 5]. Широта 

семантики зумовлює високу мобільність ад’єктивів: один прикметник може 

використовуватись для характеристики різних денотатів, що дозволяє сенсорним 

прикметникам слугувати засобом формування відсутніх значень, сприяючи 

розвитку лексичної системи мови. Прикметники легко вступають у різноманітні 

конотаційні зв’язки в структурі усталених синтаксичних словосполучень – 

перцептивних стереотипів [410, с. 468]. 

Оскільки наша свідомість у процесі осмислення сприйнятої ознаки здійснює її 

узагальнення, правомірною видається думка, що ознака сенсорних прикметників 

пов’язана з особливим для кожного різновиду ознак (розміру, кольору, смаку, 

запаху тощо) і для кожного класу об’єктів еталоном, який існує у свідомості. 

Механізм відповідної операції полягає в наступному: отримавши чуттєвий 

подразник (кольоровий, смаковий тощо) від конкретного предмета, носій мови 

шукає йому відповідник серед тих, що існують у свідомості кольорових (чи 

смакових) уявлень і, знайшовши його, позначає ознаку конкретного предмета 

відповідним прикметником. Тобто еталон можна розглядати як вихідну ознаку – 

уявлення (напр. солодкий – ‘схожий до смаку цукру’; конічний – ‘той, що має форму 

конуса’; помаранчевий  – ‘схожий за кольором до помаранча’), з яким 

співвідноситься реальна, що сприймається органами чуття, ознака реального 

предмета [383, с. 79-84]. Такі уявлення мають суб’єктивно-об’єктивний характер, де 

повна суб’єктивність вихідної ознаки неможлива хоча б тому, що значення 

залученого прикметника було б не зрозумілим для співрозмовників, оскільки у 

кожного свій рівень знань і своя шкала відліку.  

Враховуючи лінгвістичний фактор, у межах перцептивних прикметників 

можна виділити кілька різновидів предикатів, як-от: мономодальні, полімодальні, 

кросмодальні. До мономодальних предикатів відносимо лексеми, сфера 

застосування яких обмежена одним перцептивним модусом. Так, наприклад, 
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червоний належить модусу кольору, гучний – модусу звуку, а округлий – модусу 

форми. До полімодальних предикатів відносимо лексеми, співвідносні з кількома 

модусами. Наприклад, прикметник гладкий означає таку властивість поверхні, яка 

сприймається як навпомацки, так і зором, а лимонний сприймається як зором, так і 

смаком. До кросмодальних предикатів відносимо лексеми, що відповідають певній 

модальності у своєму прямому значенні, але метафорично переносяться в іншу 

модальну сферу. Наприклад, прикметник м’який відповідає сфері тактильного 

сприйняття, однак у словосполученні м’який голос метафорично вживається для 

характеристики властивості голосу, виступаючи у відповідному контексті як 

аудіальний предикат; прикметник солодкий належить модусу смакового сприйняття, 

а у метафоричному сполученні солодкий запах номен солодкий виступає як 

ольфакторний предикат, характеризуючи запах; сфері тактильного сприйняття 

відповідає прикметник колючий, однак у метафоричному сполученні колючий погляд 

лексема колючий виступає як візуальний предикат [410, с. 469]. 

Сенсорні прикметники безпосередньо пов’язані з ментальною й емоційною 

сферами та мають яскраво виражену національну своєрідність. Етноспецифічність 

відповідних номінацій реалізується в об’ємному конотаційному полі лексеми, яке 

передає багатошаровий пласт смислів, що відображають фонові знання, 

етимологічні, асоціативні зв’язки, разом із тим потенційну атрибутивність як 

семантичний складник. У результаті, ядерні одиниці кожного з перцептивних 

модусів, тобто найбільш аксіологічно ємні елементи мовної системи, що 

детерміновані культурною, географічною, емоційною, матеріальною специфікою 

етносу, розглядаються як «етноейдеми» [47] – образи, значущі для конструювання 

національних картин світу українського етносу.  

Аналіз форм вираження поняттєвої сфери чуттєвого сприйняття уможливив 

певні висновки. Реєстратором результатів сприйняття, невіддільним складником 

накопичення та розширення досвіду буття людини, в якій закодована вся інформація 

про навколишній світ, є перцептивні мовні засоби, де лексичний рівень є найбільш 

вартісним, оскільки за кожною одиницею сенсорної лексики стоїть чуттєвий образ – 

здатність передавати в конкретно-чуттєвій формі складний зміст. Перцептивні 
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лексичні парадигми, які морфологічно представлені різними частинами мови 

(особливо статусними є прикметникові слова – носії власне сенсорної статичної, 

невіддільної від об’єкта ознаки), утворюють своєрідну ієрархію, де зорова, звукова 

та дотикова моделі є кількісно домінантними, а водночас системними та чітко 

структурованими. 

 

1.4.3. Особливості сенсорних стереотипів у лінгвокультурному просторі 

українського етносу  

 

Індивід, уведений у систему соціальних стосунків, протягом свого життя 

накопичує досвід сприйняття та розуміння інформації, що надходить через чуттєві  

канали за посередництва органів чуття, інтеріоризує її, втілюючи у мовні форми, і 

виробляє певні шаблони реагування. Сенсорне сприйняття у цьому процесі є 

найпершим контактом людини з навколишньою дійсністю, через який 

інтерпретується набута уся перцептивна інформація, що визначається колективним 

й індивідуальним досвідом носіїв мови, а також традиціями та стереотипами – 

репрезентантами результатів процесів концептуалізації та категоризації, системи 

застосовуваних оцінок, соціально закріплених поглядів на світ, що протікають у 

людській свідомості при освоєнні дійсності. 

Еволюцію стереотипної сенсорної системи можна прослідкувати хоча б на 

прикладі кольорів веселки. Це сьогодні райдуга традиційно вважається 

семиколірною (сім кольорів веселки – червоний, оранжевий, жовтий, зелений, 

голубий, синій, фіолетовий – у XVII ст. розрізнив Ісаак Ньютон у своїй «Оптиці»), 

але так було не завжди. У різні періоди історії люди бачили райдугу завжди по-

різному: в ній розрізняли і три кольори, і чотири, і шість, і сім – стільки, скільки 

було достатньо, щоб умістити увесь колірний ряд.  

І хоча багатоколірний спектр райдуги безперервний, видатний Аристотель 

бачив у ній тільки три кольори: зелений, червоний і фіолетовий; у Київській Русі 

фіксували чотири кольори веселки (у 1073 році київський літописець зазначив: що 

«в райдузі властивості суть червоне, і синє, і зелене, і багряне», які символізували 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


126 

 

чотири стихії: червоний – колір вогню, синій – колір повітря, зелений – колір води, 

чорний, або багряний – колір землі); чотириколірною вважалася райдуга в ісламі; 

п’ятиколірною – у Китаї (від кількості стихій на планеті). Аборигени Австралії 

бачили в Райдужному змії шість кольорів; райдуга в Конго також мала шість 

кольорів і уявлялася шістьма зміями; шість кольорів у спектрі райдуги сьогодні 

виділяють у Англії, Німеччині, Франції (там не розрізнюють голубого кольору) та 

Японії (там не розрізняють зеленого кольору). А деякі племена Африки навіть у наш 

час вважають, що райдуга має тільки два кольори – темний і світлий; триколірною 

вважають райдугу якути. У веселці слов’янських народів сім кольорів тільки тому, 

що існують окремі назви для голубого та зеленого кольорів [427]. 

Колірне сприйняття, згідно з концепцією Макса Люшера [525], адекватне у 

представників різних національностей. Але, як показують сучасні дослідження, 

психофізіологічне відображення та сприйняття різних кольорів сформовано 

ідентично далеко не у всіх народів, що знаходить підтвердження в мовних засобах. 

Тому питання «Скільки кольорів має веселка?» – не з компетенції біології та фізики; 

ним повинна займатися лінгвістика, оскільки кольори райдуги залежать тільки від 

мови спілкування, апріорно фізичного змісту за ними немає.  

Спираючись на приклад веселки, припускаємо, що «зсуви» відбулися й у 

межах інших сенсорних модусів. Так, можна спостерегти історичні зміни у секторі 

слухових відчуттів: від сприйняття й усвідомлення звуків живої природи до 

розробки, відтворення й експлуатації систем звукозапису; в секторі смакових 

відчуттів: наші предки мали обмежену кількість назв на позначення солодкого 

смаку (цукор, як штучний замінник солодкого, виник лише століття тому), на 

противагу солоному, позначень якого було набагато більше, оскільки існувала 

нагальна необхідність збереження продуктів, чому і сприяла сіль. Історично 

змінилися й запахові відчуття: штучні запахи (парфуми) – пізніше надбання 

цивілізації; природних запахів було набагато більше. Поступово у людській 

свідомості запахи об’єднуються з відчуттями, переживаннями та споминами і 

відкладаються у пам’яті у вигляді певного каталогу вербалізацій, до якого індивід 

повертається усе своє життя. Отже, сприйняття у межах сенсорних спектрів – це 
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питання не стільки фізіології, як виховання, культури та навіть часу. Відповідна  

інформація визначається колективним та індивідуальним досвідом носіїв мови, а 

також традиціями та стереотипами, що склались у відповідному лінгвотоваристві та 

за допомогою вербальних засобів отримали відображення в мовній картині світу.  

Оскільки процес сприйняття детермінується та контролюється особистісними 

властивостями психіки суб’єкта, то при сприйнятті того самого об’єкта у свідомості 

реципієнтів виникають різні образи, зумовлені їх індивідуальними особливостями. 

Останні визначаються досвідом людини та мають досить прогнозовані та 

повторювані вияви. Це дає змогу говорити про існування стійких перцептивно-

аналітичних блоків, які виконують функцію автоматичної обробки та перекодування 

інформації, що зумовлює виникнення стереотипізованих форм відображення, які 

мають характер адаптивних механізмів або автоматичних реакцій. Разом із 

ранжуванням і відбором інформації на особистісному рівні організації психічних 

процесів у таких блоках, як зауважує В. Зінченко, відбувається оцінювання та 

відбирання корисної інформації. «Інформація, яка за оцінками цього блоку є 

нерелевантною, не пропускається на вищі рівні переробки. Таке відбирання 

детерміноване метою діяльності, очікуваннями та настановами» [186, с. 34].  

На нашу думку, вибірковість сприйняття свідчить про те, що людина потребує 

не інформації взагалі, а певної конкретної інформації, тобто, саме тієї, яка допоможе 

їй у вирішенні певних завдань і проблем. Саме тому психіка й відбирає релевантну 

інформацію та відкидає нерелевантну. Зауважимо, що процес переробки інформації 

при цьому має практичне значення – людині необхідно адекватно оцінити ситуацію 

та прийняти відповідні рішення. При цьому враховується не тільки особистісний 

досвід, а також досвід соціально-груповий, засвоєний через традиції, виховання, 

навчання. Концептуальними у відповідному аспекті є думки А. Уайтхеда: 

«Розуміння є апперцепція стереотипу як такого» [146]. Інакше кажучи, ми 

сприймаємо та розуміємо те, що відбувається навколо нас чи всередині нас, лише 

тому, що подібна конструкція, утворена з вражень і реакцій, уже зафіксована в 

нашому досвіді у вигляді певного образу, де «досвід, судження й очікування можуть 

забезпечуватись певними стереотипами чуттєвого сприйняття» [301, с. 269]. 
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Чуттєвий образ, як продукт сприйняття–обробки–трансформації сенсорної 

інформації у психіці людини, лежить в основі стійких сенсорно-аналітичних блоків 

– перцептивних стереотипів-образів, які, відділяючи суттєве від вторинного, 

виконують не тільки функцію автоматичної обробки соціально-групового досвіду, а 

й фіксують результати сенсорного сприйняття етнічною свідомістю та мовою, що є 

відбитком лінгвокультурної інформації. Як результат категоризації мовного досвіду 

етнічної свідомості, перцептивні стереотипи характеризуються рядом ознак, серед 

яких релевантні: усталеність; узагальненість; ригідність (високий ступінь стійкості); 

історична мінливість; етнічна специфічність; схематичність, що спрощує та 

прискорює обробку інформації; стандартизованість уявлення про певний об’єкт; 

асоціативна природа; зональна структура; часта повторюваність; співіснування 

описових і оцінних ознак; емоційне забарвлення; об’єктивація типовими мовними 

засобами.  

Це уможливлює наше розуміння перцептивного стереотипу (чуттєвий 

стереотип, сенсорний стереотип, стереотип сенсорного сприйняття, стереотип 

чуттєвого сприйняття) – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, регулярно 

відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів профілювання світу 

етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних кліше, об’єктивованих як 

невербальними, так і різнорівневими мовними засобами із сенсорним компонентом. 

У контексті пропонованого дослідження важливим видається те, що 

перцептивний компонент у структурі стереотипу диктує набір асоціацій і зумовлює 

мовну форму їх вираження. Тому для визначення змістового обсягу сенсорного 

стереотипу важливим є розуміння того, які сфери життя будь-якого етносу, 

особистісні риси індивідів – інтелектуальні, психічні, антропологічні та ін. 

особливості стають об’єктами оцінки, а також необхідно виділити мовні одиниці, які 

можна інтерпретувати як засоби позначення перцептивних стереотипів.  

С. Тер-Мінасова у створенні й тиражуванні етнічних стереотипів чуттєвого 

сприйняття основну роль відводить лексичним засобам. Слова є основою МКС, що 

й «визначає сприйняття світу носіями відповідної мови» [487, с. 147]. Щодо 

висловленої думки ми маємо концептуальні зауваження: лексема (слово), на чому 
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акцентує дослідниця, самостійно не спроможна виступати етнічним стереотипом, 

оскільки відсутній семантичний контекст. Уможливити це можуть більш складні 

семантичні структури, зокрема, словосполучення. Наочно цей аспект представлений 

усталеними виразами, фразеологізмами, ідіомами, прислів’ями, приказками – тобто 

тим лінгвальним шаром, у якому безпосередньо сконцентрована народна мудрість 

чи, точніше, результати чуттєвого мовно-культурного досвіду етносу. 

У пропонованій роботі як основні структури виділяємо словосполучення, 

утворені за моделлю – перцептивний прикметник + іменник (карі очі, рівний шлях, 

широкі поля), прикметниковий композит + іменник (високочолі дуби, сивоголові 

діди), порівняльні конструкції (брови, як стріли; білий, як стіна; солодкий, як мед), 

що об’єктивовані широким стратумом різнорівневих мовних засобів, серед яких: 

– етноніми – позначення будь-якого етносу або етнічної спільності, де в 

основу номінації покладено типову зовнішню ознаку (жовтолиций юнак – азіат; 

дівчина-широковка – із широко «посадженими» очима); 

– ономастична лексика – сукупність власних імен об’єктів: Жовті води, 

Великий луг, тихий Дунай, широкий Дніпро, Зелена неділя, Теплий Олекса); 

– лінгвокультуреми – комплексні одиниці, що становлять діалектичну 

єдність як власне лінгвістичних уявлень, так і культурного середовища, семантика 

яких співвідноситься з ціннісним позначенням національного психосоціотипу 

українця (красний хазяїн, білі голови, сірий люд, великі пани);  

– метонімічні моделі – заміна одних назв іншими на ґрунті асоціації за 

суміжністю їх значень (білі комірці – ‘люди розумової праці’; білі халати – 

‘медпрацівники’, зелені кашкети – ‘прикордонники’); 

– метафоричні моделі – в основі яких лежать перенесення назви за 

схожістю (золоте волосся, солодкий спів, гіркий подих, пекучий вітер); 

– епітетні структури – художнє означення, що допомагає слову набути 

нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну 

властивість певного предмета чи явища (тихі води, гаї зелені, білі рученьки, коник 

вороненький); 
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– порівняльні звороти – сполучення слів, у яких відбувається 

уподібнення одного предмета або явища іншому за якою-небудь спільною для них 

ознакою (обличчя біле, як шмат габи; жовта, як віск, шкіра; земля, м’яка, як губка; 

круглий, мов сите порося; брови як шнурочки); 

– перифрази – описові назви різноманітних понять, цілісне значення яких 

здебільшого мотивується значенням слів-компонентів, які не втрачають своїх 

лексичних значень і розкриваються в процесі мовлення (червона юшка – ‘кров’; 

солодкі корені – ‘цукрові буряки’; зелений змій – ‘алкоголь’; біле золото – ‘бавовна’; 

–  усталені вирази – словосполучення у вигляді цілісного блоку слів, що 

передають одне поняття (велике серце, широка душа); 

– мовні штампи (кліше) – висловлювання мовної практики, які 

характеризуються постійним лексичним складом і відтворюваністю (набувати 

широкого резонансу; гостра проблема сьогодення; висока оцінка; гостра критика; 

широке коло питань); 

– паремії – зводи правил, що несуть узагальнені думки, якими людина має 

керуватися у повсякденному житті (коваль клепле, доки тепле; маленька праця 

краща за велике безділля; кібчик птичка невеличка, та пазурі гострі. За умови 

виконання певних дослідних настанов, до аналізу залучені субстантивовані 

прикметники, поширені порівняння, розгорнуті метафори, частково фразеологічні 

звороти (основний масив фразеологічного фонду залишився поза межами 

дослідження). До переліку не увійшли деякі інші мовні об’єктивації сенсорних 

стереотипів, оскільки флективна та багатоваріантна у формалізації мова.  

У створенні й тиражуванні сенсорного етнічного стереотипу винятково 

вартісними є еталонні стереотипи-порівняння оскільки, репрезентуючи логіко-

лінгвістичну категорію подібності, відтворюють схожість суб’єкта осмислення 

(прямої номінації) й об’єкта зіставлення (метафоричної частини). Порівняння 

набуло особливого статусу іще з часів античності, де його розглядали як мовний 

засіб, що не належить до тропів, але виявляє тісний зв’язок із метафорою, зокрема, є 

її стійким вмістилищем («всі вдало залучені метафори – це порівняння», а 

порівняння – це метафори з «поясненням» [18, с. 120]). Відповідно до традиції 
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античної риторики розглядає порівняння й О. Потебня, за яким порівняння «як 

граматична форма, як словесне позначення і образу, і позначуваного, містить у собі 

метафору» [366, с. 131]. У вченні мовознавця порівняння бачиться у широкому 

значенні як вихідний пункт мови та свідомої думки, як будь-яке слово живого 

мовлення з переходом від чуттєвого образу до його уявлення [362, с. 126, 147, 153]. 

Зауваження викликає лише те, що не кожне порівняння можна конвертувати у 

«вдалу» метафору. Тому можна погодитися із думками вчених, які, дещо 

коректуючи міркування О. Потебні, уточнюють, що спостережений у порівнянні 

перехід від попередньо названого (А) до заново пізнаваного (Х) через tertium 

comparationis уміщує метафоричну формулу [284, с. 39; 332, с. 36; 510, с. 43].  

У сучасних лінгвістичних студіях порівняння постає як самостійна та 

продуктивна модель творення образу, що підкреслює подібність між 

розчленованими суб’єктом осмислення й об’єктом зіставлення та становить 

партиципування розрізнених (у межах сучасної картини світу) об’єктів, які 

уподібнюються на основі загальної для них, уже відомої ознаки з метою виявити в 

об’єкті порівняння нових властивостей (тоді як архаїчні тропи метафоричної групи 

наближаються до першообразної, міфологічної тотожності). При цьому, у результаті 

переходу від споконвічного, цільного світосприйняття до розчленованого, 

порівняння не тільки урівнюють свої можливості з архаїчними метафоричними 

переосмисленнями, а й виявляють спроможність синкретизації з ними [606, с. 418; 

317, с. 204; 660, с. 469]. Це уможливлює думку про подібність як первинне 

утворення, що є вихідним у межах осі псевдототожності, тобто тотожності 

об’єктивної та покладеної в основу переносу ознаки [24, с. 5; 314, с. 37; 392, с. 97], 

що визначається родовим тропом осі – метафорою та впевнено відмежовується від 

іншої осі переосмислення – осі суміжності, очолюваної метонімією [432, с. 315-330]. 

Вперше логіко-лінгвістична вісь псевдототожності подовжується в напрямку 

звуження відношень тотожності між суб’єктом осмислення й об’єктом зіставлення 

тропу – до мінімізації подібності, що представлена позиціями «аналогія» й 

«асоціація» [432, с. 315-330]: порівняння → тропи псевдототожності → алегорія → 

асоціація. Отже, порівняння бачаться універсальним логічним принципом, через 
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посередництво яких визначається внутрішня форма тропу, уявлення як одиничної, 

яскравої, насиченої ознаки, а також як первинний образ, покладений в основу 

номінації, що виокремлює в суб’єкті осмислення нові риси, але суб’єктивні, чи не 

вихідні, чи такі, що були раніше не суттєвими.  

Найкраще риси перцептивних стереотипів виявляються в тексті. Будь-який 

текст є складною одиницею, яка разом із індивідуальними, чи, як зауважують 

дослідники, оказіональними рисами, наділені рисами, що повторюються – 

категорійними та стереотипними [41, с. 286]. Є. Бартмінський, пов’язуючи через 

текст поняття МКС із поняттям значення лексичної одиниці, зауважує: «… це 

певний комплекс суджень, закріплених у мові, що спостережені у значеннях слів або 

передбачаються цими значеннями, які свідчать про ознаки та спосіб існування 

об’єктів позамовного світу» [41, с. 307]. Це дає можливість об’єктивно говорити про 

значущість текстів у аспекті виявлення та реалізації стереотипних рис і ступінь 

закріплення стереотипних ознак через виявлення частотності їх експлікації. 

Окреслений підхід уможливлює проведення текстового аналізу образних 

стереотипів із перцептивним компонентом. Для цього як основне текстове джерело 

нами взяті лексикографічні праці, оскільки саме лексикографія намагається виявити 

найоптимальніші, найдоступніші способи вербальної репрезентації та 

впорядкування всіх доступних знань.  

Робимо висновок: усе, що стосується природи людини та її стосунків із 

дійсністю, передбачає чуттєву основу – чуттєве сприйняття постає як особливий вид 

знань, результатом яких є «входження» світу в свідомість людини. Реєстратором 

результатів сприйняття є різнорівневі мовні засоби, де лексичний рівень є найбільш 

вартісним, оскільки за кожною одиницею сенсорної лексики стоїть чуттєвий образ, 

здатний передавати в конкретно-чуттєвій формі складний перцептивний зміст. В 

українській мові сенсоризми морфологічно представлені різними частинами мови, 

де статусними є прикметникові слова – носії власне сенсорної статичної (постійної), 

невіддільної від об’єкта ознаки, що мають широкий обсяг семантики та легко 

вступають у різноманітні конотаційні зв’язки у структурі перцептивних 

етностереотипів. Під стереотипами сенсорного сприйняття розуміємо усталену, 
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усвідомлену та неусвідомлену, регулярно відтворювану когнітивно-дискурсивну 

фіксацію результатів профілювання світу етнічною свідомістю та мовою в 

лінгвокультурних кліше, об’єктивованих як невербальними, так і різнорівневими 

мовними засобами із сенсорним компонентом.  

 

1.5. Параметризація українськомовних сенсорних етностереотипів  

 

На творення класифікаційної матриці ЕС чуттєвого сприйняття впливають 

сутнісні ознаки останніх, що потрактовуємо у межах ряду антиномій: стереотип 

одночасно усталений (постійний у своєму вияві) та плинний, динамічний (будь-який 

поштовх зумовлює його зміну); стереотип існує завдяки тому, що він 

використовується й активізується лінгвоментальною діяльністю представника 

етносу (суб’єктивне існування стереотипу) – стереотип існує незалежно від 

незнання представника етноспільноти про його існування (об’єктивне існування 

стереотипу); стереотип одночасно залежний (є матеріалом для розгортання 

розумових процесів) та вільний у своєму вияві (має самостійне значення); стереотип 

універсальний (виходить за межі етнічної культури та стає всезагальним) – 

індивідуальний (етнічно проакцентований, занурений у етнічну культуру); 

стереотип амбівалентний – виступає своєрідним соціальним еталоном позитивних і 

негативних смислів. 

Опис корпусу дослідного матеріалу здійснено у межах наступних 

класифікацій: 

1. За об’єктом стереотипізації – ґрунтується на широкому охопленні 

можливих об’єктів стереотипізації: а) антропні стереотипи (антропостереотипи) – 

особистісні, які стосуються світу людини; б) деантропні стереотипи – охоплюють 

зовнішній щодо людини світ; є багаторівневими: 1) природні (зооморфні, 

фітоморфні, гідроцентричні, космоцентричні, …) → предметні (фізичний предмет), 

абстрактні (поняття як логічно мислимий предмет), ситуативні; 2) штучні → 

конкретні, абстрактні, ситуативні. У такому обсязі відповідна класифікація є не 

релевантною, тому ми звужуємо її до рівня нашого матеріалу: а) антропні 
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стереотипи (біле тіло, тиха вдача, тверда рука, м’яка душа; б) деантропні 

стереотипи – 1) природні (сива голубка, червона калина, тихий Дунай, рівний степ, 

ясні зорі); 2) предметні (чорний хліб, біла намітка, високі палати, червона дошка); 

3) абстрактні (холодний прийом, тиха жалоба, глибокий погляд, тихий світ). 

2. За сенсорним складником – ґрунтується на спектрі 

сенсорних/псевдосенсорних ознак у межах перцептивної шкали: а) сенсорні 

стереотипи – конструкти, в основі яких – спектр власне сенсорних ознак (зелена 

травиця, червоні вуста, чорне волосся); б) сенсорно-ментальні (з не яскраво 

вираженою, але дуже помітною сенсорикою) стереотипи суміщують перцептивне та 

неперцептивне значення, де домінантним виступає сенсорне (біла риба, м’які 

долоні); в) ментально-сенсорні (із вторинною сенсорикою) стереотипи кваліфікуємо 

як такі, у яких сенсорне значення мінімізоване та займає периферійну позицію на 

сенсорній шкалі (червона неміч, мокрі очі); г) ментальні стереотипи за формальним 

вираженням відповідають статусу стереотипу чуттєвого сприйняття, проте за своїм 

внутрішнім змістовим наповненням відходять від прототипної сенсорної ознаки, 

залишаючи сферу перцептивної зони (красний боярин, круглий сирота). 

3. За сенсорною модальністю – ґрунтується на стимуляції моделей 

досвіду як результату прихованого впливу на органи чуття: а) мономодальність 

передбачає сприйняття за допомогою стимуляції одного домінантного органу чуття 

(чорні брови, біле личко, запашний чебрець, гіркий полин); б) заміщена модальність є 

результатом стимуляції домінантного органу чуття, але іншою реалією (гаряча 

розмова, сухий сміх, м’який погляд); в) комплексна модальність передбачає 

стимуляцію декількох зон сприйняття, зачасту при збереженні однієї домінанти (очі 

чорні, як терен; брови звивались гадюками; холодна терпка журба; сухі сірі 

замітки); г) розщеплена модальність є результатом стимуляції інших ментально-

чуттєвих зон (у пропонованому дослідженні не зафіксована).   

4. За належністю до сфери людського буття – ґрунтується на ідентифікації 

способу історичного виникнення: а) історично зумовлені – збірний образ культури, 

що втілює основні елементи (мова, культура, знання), є фактами несвідомого, 

процес їх виникнення спонтанний і цілком природний, не доступні саморефлексії, 
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давні (білий світ, тихе слово, сира земля); б) дискурсивно-зумовлені – пізніші 

утворення, що є фактами свідомого та несвідомого, доступні саморефлексії, 

характеризуються високим ступенем погоджуваності, можуть змінюватись (гірка 

пілюля, медовий місяць, прісна пора, кам’яний голос). 

5. За ступенем узагальнення – ґрунтується на ступені універсальності / 

сегментованості використання представниками етнічної культури: а) занурені в 

етнічну культуру (червона китайка, сіра свита, голосна сопілка); б) універсальні – 

виходять за межі етнічної культури та стають всезагальними (білявка – поганий 

водій; широковка – дівчина (жінка) з великими очима); в) стратні – сімейні; 

територіально, професійно, соціально обмежені (чорна мантія; голубі шоломи). 

6. За емоційно-оцінним змістом – ґрунтується на експлікації сукупності 

оцінних смислів, де основною семантичною домінантою є значення, пов’язані з 

оператором «добре (+)» / «погано (–)», які традиційно покваліфіковані як 

аксіологічна шкала, центром якої виступає середня (нейтральна, нульова) оцінка: 

а) позитивно марковані (тихий рай, сріблястий голос, солодкий, як цукерка; 

б) негативно марковані (тиха змова, колюче слово, гіркий аж страх); в) нейтральні 

(тихий двір, тиха старість, рівні слова).  

7. За образним складником – ґрунтується на наявності / відсутності 

переосмислення та ідентифікації шляхів переосмислення: а) образні (як калина 

жаркая; личко ясне, красне як сонечко); б) необразні (кислий огірок, солодкий мед, 

дзвінкий голос, запашна рожа).  

Дослідження етнокультурних перцептивних стереотипів у межах означених 

класифікацій дасть змогу зробити висновки не тільки щодо способів розкриття 

значення останніх, а й щодо повноти, точності тлумачення як денотативного, так і 

конотативного аспектів семантики, що дозволить унаявнити «анатомію» значень 

етнічних стереотипів і сприятиме виділенню рис етнокультурної специфіки, 

вичлененню та структуруванню груп культурних стереотипів як феноменів, які 

підтримують і генерують характерні риси українського етносу, системи групових 

етнокультурних норм і цінностей. 
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Аналіз інтеграційного підходу до вивчення ЕС чуттєвого сприйняття, як і 

корпус досліджуваного фактичного матеріалу, зумовив уведення системи основних 

понять і їх дефініцій. Серед таких – моделі опису світу – «рівні», «коди», засоби 

вираження, мови опису [302, с. 233] образного світу етносу, як і самого етносу, що 

«дрібняться» на вужчі рівні – субмоделі, які на семантичному рівні утворюють 

єдність. Є. Мелетинський згадує географічний, календарний, анатомічний коди, а 

також коди, що відповідають п’яти органам чуття [302, с. 233-235]. М. Маковський 

говорить про п’ять моделей: гідроцентричну, дендроцентричну, орологічну, 

зооморфну та антропоморфну [285]. Пропонований перелік доповнює Т. Цив’ян, яка 

виділяє: вегетативний, астральний, зооморфний, антропоморфний, гастрономічний, 

одористичний, кольоровий, числовий, музичний [526, с. 6] коди. З огляду на 

досліджуваний матеріал запропонований список викликає безсумнівний інтерес, 

однак останній не можна вважати вичерпним. Пропонований ряд моделей світу, 

основною опозицією якого є протиставлення людини природі, у нашому 

дослідженні буде взято за основу, проте, з огляду на українську культурну 

парадигму, він буде розширений і вдосконалений. 

Моделі досвіду (модальності) – первинні репрезентативні системи, певні 

модальності (мономодальність, заміщена модальність, комплексна модальність, 

розщеплена модальність), що приховано впливають на органи чуття людини  (про 

останні в аспекті нейролінгвістичного програмування писали нейролінгвісти 

Р. Бендлер, Д. Гриндер (2000), Дж. О’Коннор, Дж. Сеймор (1997); лінгвісти 

Н. Слухай (2012), О. Синявська (2014) та ін.).  

Аналізований матеріал фіксує існування сенсорної осі, основними 

компонентами якої є стереотипи з різним ступенем перцептивності: від 

максимального ступеня вияву спектра власне сенсорних ознак, до стереотипів, які за 

формальним вираженням відповідають статусу стереотипів чуттєвого сприйняття, 

проте за своїм внутрішнім змістовим наповненням виходять за межі перцептивності.  

Є іще один акцент, на якому зосереджуємо увагу: опис текстового матеріалу 

засвідчив, що між формами виразності, до яких належать тропи, що становлять 
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семантично двопланові назви, засновані на вживанні виразу в переносному значенні, 

й які слугують образотворчими засобами мови [83, с. 639; 93]), немає чіткої межі: 

контекстуальна взаємодія та взаємопроникнення тропів є надзвичайно поширеним 

явищем. А. Бєлий писав, що форми виразності «невіддільні одна від іншої, вони 

переходять одна в іншу; в деяких формах виразності суміщуються ряд форм: у 

епітеті суміщуються метафора, метонімія, синекдоха; метафора охоплює синекдоху, 

метонімію; в епітеті синекдоха суміщує в собі і метафору, і метонімію; зрештою, 

між порівнянням і метафорою існує ряд переходів» [53, с. 138]). Близьким 

називають процес виникнення одного способу словоперетворення на основі іншого, 

в результаті якого виникають тропи типу метафора-порівняння [136, с. 203; 266, 

с. 293], метафора-перифраза, метафора-символ і подібні. З огляду на це та з метою 

кращого опису текстового матеріалу умотивованим вважаємо уведення до обігу 

поняття «вісь псевдототожності» – рівень абстракції, узагальнення, 

переосмислення у процесі переносу різного ступеня асоціативно-образного 

ототожнення ознак двох явищ, що об’єктивується посередництвом різних тропів 

(вісь псевдототожності детально описана Н. Слухай (1996), Т. Охріменко (2008)). 

Вісь псевдототожності, об’єднуючи категорії «тотожність», «суміжність», 

«відмінність», «аналогія», «асоціація», «подібність», суміщує різний ступінь вияву 

уподібнення ознаки: від максимального ступеня вияву подібності двох явищ до 

мінімального вияву, у межах якого перебувають різні тропи. На відповідній осі 

метафора є родовим тропом, що «очолює» усі образні засоби, засновані на ознаках 

подібності уже відомого та нового [481, с. 186]. Метонімія очолює вісь суміжності 

– переосмислення на основі асоціативно-образного суміщення ознак двох явищ. 

Надійним джерелом діахронічного вивчення етнокультурних стереотипів, 

заґрунтованих на перцептивних реакціях, є лексикографічні праці, оскільки саме 

лексикографія намагається виявити найоптимальніші способи вербальної 

репрезентації та впорядкування всіх доступних лінгвокультурних знань, маркерами 

яких є етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття. 
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Висновки до першого розділу 

 

Зміна наукової парадигми спрямувала лінгвістичні дослідження у царину 

когнітології, що зумовило розуміння мови як особливої когнітивної спроможності – 

різновиду пізнавальної діяльності, засобу організації, обробки та передачі 

інформації, яка надходить до людини різними каналами. Особливу роль у цьому 

процесі відіграють стереотипи. Відстоюємо думку, що cукупність знань, набутих 

через мовні взаємодії в соціокультурному середовищі, які лежать в основі 

стереотипу, дозволяють говорити про нього як про мовно-когнітивний феномен, що 

є важливим засобом категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості.  

Стереотип розглядаємо як комплексне інтегративне явище та стверджуємо, що 

усвідомлення останнього можливе тільки в міждисциплінарній науковій парадигмі на 

стику дисциплін різного наукового спрямування. З’ясовано, що розуміння стереотипу і 

стереотипізації у філософії зумовило зміну наукової парадигми: від донаукового 

(міфологічного) світогляду як засобу ідентифікації світу наївною свідомістю, за 

якого світ і думка про світ становлять реальну єдність, до наукового світогляду 

(осмисленого) як засобу маніпулювання суспільною свідомістю. Феномен стереотипу 

у соціології розглядається в аспекті його групової приналежності до певної сфери 

людського буття. У соціології термін «соціальний стереотип» фактично підмінений 

терміном «етнічний стереотип», під яким розуміється узагальнений образ, що 

становить сукупність суджень і оцінок про типових представників як своєї, так і 

чужої етнічної групи, що, маючи глибокі соціально-перцептивні основи, фіксується 

мовою чи іншим семіотичним кодом. У психології стереотип (етнічний, 

етнокультурний) постає як засіб відображення, збереження та трансформації 

домінантних складників певної культури, що виконує важливу роль у соціально-

перцептивній регуляції етнічної свідомості.  

Найбільш значущим методом дослідження стереотипів визнано лінгвістичний: 

соціолінгвістика, психолінгвістика (разом із етнопсихолінгвістикою), етнолінгвістика 

(разом із етнокультурологією), когнітивна лінгвістика, продуковані комунікативно-

функціональним підходом до вивчення мовних явищ, означили новий вектор у осмисленні 
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теорії стереотипу, ґрунт для якого створює постулат про взаємообумовленість мови, 

культури та соціуму. У соціолінгвістиці стереотипи розуміються як узагальнені та стійкі 

структури свідомості, представлені у мовних знаках, що є оцінними образами-судженнями 

про представників певної соціальної групи, з опертям на сукупність ціннісних аспектів 

понять культури. Психолінгвістичне (разом із етнопсихолінгвістичним) розуміння 

стереотипу зводиться до потрактування останнього як стійкої асоціативно-емоційної за 

своєю природою структури ментально-лінгвального комплексу, яка спрощено відображає 

складний образ-уявлення про феномен, що суміщує соціальний і психологічний досвід 

взаємодії між людьми в їх національно-культурній маркованості. У межах 

етнолінгвального (водночас із етнокультурним) напрямку дослідження стереотип 

потрактовано як стійкий мінімізовано-інваріантний образ, зумовлений національно-

культурною специфікою колективного досвіду, що становить діалектичну єдність 

лінгвістичного й екстралінгвістичного змісту, осмисленого як симбіоз мови та культури, 

мови та етносу, який, закріплюючись у свідомості мовців через певний мовний знак, 

виступає ключем до фіксації національного менталітету, системи цінностей і поглядів 

етносу на світ. Стереотип у когнітивній лінгвістиці – це специфічна ментальна 

єдність, особлива форма збереження знань і оцінок, які постають знаковою формою 

відбиття реальності та утверджуються у свідомості та мові через концептуалізацію 

світу константами культурної традиції. 

Визнано: функціонування етнічних стереотипів зумовлює явище 

етноцентризму, що виникає у процесі спілкування етносів на основі двох 

взаємопов’язаних процесів: зближення та відособлення, заґрунтованих на прагненні 

до позитивної самооцінки та самоідентифікації, що зумовлює поділ світу на дві 

категорії: «своє» та «чуже», де значну роль відіграє операція зіставлення.  

Протиставлення є основою універсального класифікатора, який покликаний 

впорядковувати світ і уявлення про нього. Для відтворення космологізованої 

світобудови використовуються різні опозиції, але всі вони засновані на бінарних 

протиставленнях. Опозиція свій – чужий належить до ряду універсальних і 

всеохопних; існує на стику дискурсивно-побутового та міфологічного; отримує 

профанне та сакральне осмислення через різнорівневі зв’язки людини: сімейні 
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(свій/чужий рід, сім’я), етнічні (свій/чужий народ, нація), мовні (рідна/чужа мова, 

діалект), конфесійні (рідна/чужа віра), соціальні (своє/чуже суспільство), 

вписуючись у науку про людину як когнітивна структура, що моделює її уявлення 

про світ. Цементування профанного та сакрального уявлень дихотомії свій – чужий 

наочно ілюструє міфопоетичний світ Тараса Шевченка, де функція розпізнавання 

«свого» і «чужого» забезпечується підтримкою єдиного інформаційного простору, 

єдиних зразків авторського й етнічного світосприйняття.  

Засвідчено: бінарність зумовлює побутування двох варіантів етнічних 

стереотипів: автостереотипів і гетеростереотипів, які, маючи спільну семантичну 

основу з виразно оцінними потенціями, формуються на основі ряду параметрів: 

зовнішність, загальний стиль поведінки та діяльності, ставлення до себе та до 

людей, соціальна поведінка, ментальні характеристики тощо, які, акумулюючи 

певний стандартизований колективний досвід, забезпечують безпосередньо-чуттєве 

орієнтування індивіда у навколишньому світі. 

Визнано: все, що стосується природи людини та її стосунків із дійсністю, 

передбачає чуттєву основу. Відображення чуттєвого сприйняття в мові породжує 

перцептивність як лінгвістичну категорію, що набула активного розвитку на новому 

витку наукового знання – в когнітивній парадигмі, де мові (слову) як засобу 

реєстрації результатів сприйняття, приписується креативна функція, сутність якої 

полягає у перетворенні хаосу сприйнятої за допомогою чуттєвого сприйняття 

інформації в цілісні осмислені образи – продукт сприйняття, обробки, 

трансформації та вербалізації сенсорної інформації. 

З’ясовано: чуттєвий образ, як специфічна форма знань про навколишній світ і 

саму людину, що розгортається на різних рівнях організації перцептивної системи, 

виступає елементом універсально-предметного коду, який міститься у глибинних 

шарах свідомості, пов’язує код мозку, код думки (мову сприйняття) із мовним 

кодом (вербальною мовою) до деякої «глибинної» семантики», що зорганізовуються 

у складну систему як невербальних (елементи комунікативного коду, що мають 

немовну природу), так і вербальних (елементи мовного коду) об’єктивацій різних 

мовних рівнів, де лексичний є найбільш вагомим.  
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Перцептивні лексичні парадигми утворюють своєрідну ієрархію, де кількісно 

домінантними є зорова, звукова та дотикова моделі. Найбільш значущими у 

стратумі лексики чуттєвого сприйняття є ознакові слова – прикметники – носії 

власне сенсорної, статичної, невіддільної від об’єкта ознаки. Ад’єктиви мають 

широкий обсяг семантики та легко вступають у різноманітні конотаційні зв’язки у 

структурі мовних стереотипів сенсорного сприйняття, формуючи заґрунтований на 

оцінці умовний збірний образ – результат осягнення світу етнічною свідомістю та 

мовою. Такі образи структуровані за моделлю «перцептивний прикметник + 

іменник», об’єктивовані етнонімами, лінгвокультуремами, ономастичною лексикою, 

метонімічними та метафоричними перенесеннями, епітетними структурами, 

порівняльними зворотами, перифразами, усталеними сполученнями, мовними 

штампами (кліше), пареміями, фразеологічними зворотами та ін., що забезпечують 

виділення основного рівня сенсорної стереотипізації: 1) спектр сенсорних ознак; 

2) спектр вербалізацій еталонних точок референцій; 3) спектр еталонних порівнянь. 

Залучений інтеграційний підхід до вивчення мовних етнічних стереотипів 

сенсорного сприйняття уможливив класифікаційну матрицю останніх, у межах якої 

здійснено опис дослідного матеріалу: 1) за об’єктом стереотипізації – ґрунтується на 

широкому охопленні можливих об’єктів стереотипізації; 2) за сенсорним 

складником – ґрунтується на спектрі сенсорних/псевдосенсорних ознак у межах 

перцептивної шкали; 3) за сенсорною модальністю – ґрунтується на стимуляції 

моделей досвіду як результату прихованого впливу на органи чуття; 4) за 

належністю до сфери людського буття – ґрунтується на ідентифікації способу 

історичного виникнення; 5) за ступенем узагальнення  – ґрунтується на ступені 

універсальності / сегментованості використання представниками етнічної культури; 

6) за емоційно-оцінним змістом – ґрунтується на експлікації сукупності оцінних 

смислів; 7) за образним складником (ґрунтується на наявності / відсутності 

переосмислення та ідентифікації шляхів переосмислення. 

Теоретичні положення когнітивної лінгвістики, характер аналізованого матеріалу 

та поліаспектна природа стереотипу зумовили наше бачення феномену: 
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стереотип – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, регулярно 

відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів осягнення світу етнічною 

свідомістю, що є відбитком лінгвокультурно вагомої інформації, об’єктивованої як 

невербальними, так і мовними засобами різних рівнів;  

етнокультурний стереотип – це узагальнена, етноспецифічна, історично 

усталена, але здатна до змін, регулярно відтворювана когнітивна структура, яка є 

результатом пізнання світу етнічною спільнотою, закріплена вербальними та 

невербальними засобами;  

перцептивний стереотип – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, 

регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів профілювання 

світу етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних кліше, об’єктивованих як 

невербальними, так і різнорівневими мовними засобами із сенсорним компонентом. 

Етнокультурні перцептивні стереотипи, об’єктивовані мовними формами, 

потрактовуємо як мовні стереотипи чуттєвого сприйняття. 

Вивчення мовних стереотипів сенсорного рівня допоможе глибше осягнути 

закономірності й тенденції розвитку української мови у проекції на людську 

особистість, сприятиме упорядкуванню результатів внутрішнього рефлексивного 

досвіду українців, що, зрештою, уможливить опис української лінгвокультури. 
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РОЗДІЛ 2  

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МОВНИХ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ СЕНСОРНОГО 

СПРИЙНЯТТЯ В «СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.»  

 

Надійним джерелом для проведення  різнопланових  наукових  досліджень є 

лексикографічні праці. Саме лексикографія намагається виявити найоптимальніші, 

найдоступніші способи вербальної репрезентації та впорядкування всіх доступних 

знань і передати цю інформацію від попередніх поколінь сучасному людству. Кожне 

слово, уміщене в словнику, – це історична повість про життя народу, що 

віддзеркалює зміни, які відбуваються у реальному світі, а також у внутрішньому 

світі індивіда – творця мови.  

Вихідною передумовою вивчення лексичного пласту мови є положення про те, 

що лексика будь-якої мови не становить механічної сукупності слів, вона є 

системою, елементи якої співвідносні та взаємопозв’язані, підпорядковані її 

внутрішнім законам. На думку Ф. Філіна, саме такий підхід зумовлює розкриття 

витоків формування та змін семантики слова. Учений цілком справедливо зауважує: 

«Нам повинні бути відомі основні закономірності, шляхи розвитку всього 

словникового складу від його початку до сучасного стану. Більше того, ми повинні 

знати причини творення кожного слова, час його виникнення..., зміни значень і 

відтінків значень, їх зв’язки зі значеннями інших слів» [509, с. 271]. 

Вивчення окремих груп слів з огляду на їх структурну та структурно-

семантичну організацію повинно вестися як у синхронному, так і в діахронному 

аспектах одночасно, бо «будь-який повний синхронний опис мови не може обійтися 

без поняття архаїзму та інновації» [260, с. 401]. Отже, «система мови не може бути 

«вільною від історії», а синхронія не може нехтувати діахронією, яка присутня в ній 

[531, с. 7]. Оскільки система мови змінюється поступово, сфера лексикографії є 

особливо вартісною як така, де процеси «витіснення старої форми новою формою, 

що є не моментальною подією, а процедурою, яка протікає у часі та просторі» [260, 

с. 401], особливо диференційовані.  
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Словники є не тільки засобом фіксації семантичної організації лексикону, а й 

мисленнєвих процесів, що уможливлює виявлення особливостей національномовної 

специфіки категоризації світу через вивчення етнокультурних стереотипів, зокрема, 

й стереотипів чуттєвого сприйняття. Останні, як маркери етнічного світосприйняття, 

що є результатом систематизації феноменів у свідомості, здатні надати свідчення 

про специфіку світогляду представників певної етнічної спільноти, про 

ментальність, соціокультурні та мовно-психічні домінанти етносу.  

Українська лексикографія має давню традицію, що тісно пов’язана з 

суспільно-історичними та культурними умовами життя народу, історією мови. 

Тривалий і складний із огляду на історичні обставини, але постійний і неперервний 

поступ мови завжди пов’язаний із усвідомленням і закріпленням її самобутніх рис. 

Зокрема, доба формування та розквіту старого українського письменства та давньої 

літературної мови залишила нам важливі словникарські праці, серед яких «Словник 

української мови XVI – першої половини XVII ст.» – першої багатотомної в історії 

української культури праці, яка подає інформацію про книжну та народнорозмовну 

лексику української мови відповідного періоду.  

Відповідна лексикографічна праця стала джерелом активних лінгвістичних 

пошуків. На її основі досліджені книжна мова (У. Добосевич), семантична структура 

запозичень (Л. Гонтарук, С. Гриценко), ономастикон (Р. Керста), фразеологічні 

скарби української мови (Л. Ткач, Т. Мороз, І. Черевко), система богословських 

(С. Яремчук), мистецтвознавчих термінів (Ю. Рисіч), система словозміни 

(І. Керницький), модусні смисли (О. Ніка), ядерні концепти української культури 

(Г. Наєнко, Т. Вільчинська) тощо. Попри достатньо вагомі дослідження (див. також 

праці Г. Дидик-Меуш, Ю. Осінчука, Н. Хобзей та ін.), поза увагою лінгвістів 

залишилися структури ментально-лінгвального комплексу – етнокультурні 

стереотипи сенсорного сприйняття. Відомості про останні можуть бути отримані 

лише за умови вивчення динаміки становлення та розвитку системи мовних фактів 

через залучення до аналізу лексикографічних джерел.  

У дисертаційному дослідженні ми відштовхуємося від матеріалів «Словника 

української мови XVI – першої половини XVII ст.» (далі СлУМ), як джерела 
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вивчення лінгвокультурних феноменів у діахронії, де спостережені перші фіксації 

перцептивного осягнення світу – «Смысли тѣла суть: зрение, обоняне, слухъ, 

смаковане и дотиканье» [СлУМ, XII, c. 192], що є надзвичайно цінним у контексті 

нашого дослідження, оскільки «зі зміною сучасного змінюється й та перспектива 

бачення минулого, котру це сьогодення  визначає» [190, с. 2]. При цьому  

враховуємо  загальні зауваження щодо застосування сучасних категорій для 

вивчення середньовічної епохи як «ретроспективну гіпотезу», «допуск гри 

формальних аналогій чи семантичної подібності» [516, с. 24].  

 

2.1. Об’єктивація базових зорових сенсорних відчуттів 

 

У сучасних наукових студіях, які дають мовним фактам і мовним категоріям 

психологічне пояснення, зіставляючи останні з їх ментальними репрезентаціями і з 

тим досвідом, які вони відображають, сенсорно-перцептивний аналіз визнається 

актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення світу. І хоча кожен 

народ має свої принципи членування зовнішнього світу, свій погляд на навколишню 

дійсність, внаслідок чого кожна конкретна мова властивим тільки їй способом 

членує той шматок дійсності, який вона відображає [85, с. 109], сприйняття та 

відображення чуттєвого досвіду завдяки єдиній системі органів чуття ідентичне для 

усього людства. Це дає підстави говорити про існування певних перцептивних 

універсалій [535, с. 61] – зору, слуху, смаку, дотику, нюху. 

В узагальненні чуттєвого досвіду у вигляді відображення навколишньої 

дійсності, що здійснюється на основі специфіки дії п’яти перцептивних модусів 

(зорового, тактильного, слухового, нюхового, смакового), зоровим сенсорним 

відчуттям належить особливе місце – зір є основним орієнтиром людини у світі, 

найважливішим джерелом інформації для людини та надійним способом її 

верифікації). Візуальний образ забезпечує сприйняття предметів, що охоплює 

надзвичайно велику сферу фізичних явищ, зокрема, колір, світло, форму, розмір 

тощо та їх локалізацію у просторі, які дані людині у відчуттях і сприйнятті, та на 

яких будується ККС, відображена у мові як знаковій системі. Вважаємо за доцільне 
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зазначити, що прозорість меж між параметрами зорового сприйняття й обмеженість 

матеріалу не дозволяє окремо описати три формати (колір у широкому розумінні, 

розмір, форму), тому подекуди нами буде використано комплексний опис. 

Колір – еталонна, постійна властивість об’єкта, є одним із основних сегментів 

візуальної комунікації. З’ясування онтології кольору заґрунтоване на визнанні того, 

що забарвлення є складником комунікації загалом, колірна комунікація «становить 

психічні реакції, пов’язані з візуальним сприйняттям» [476, с. 313]. Кольоровий 

образ на ментальному рівні існує незалежно від нашої свідомості, а в мові це 

відображено в тому, що колір виступає як онтологічна категорія, на основі якої 

можлива побудова цілісної картини світу.   

Кількісні й якісні характеристики вербалізаторів кольору є своєрідним 

індикатором загального розвитку суспільства, а її склад свідчить не тільки про певні 

тенденції розвитку мови, а й дає матеріал для висновків щодо історії самого народу. 

Дослідження кольороназв мови XVI – першої половини XVII ст. – це низка розвідок, 

присвячених різним аспектам аналізу кольороназв: етимологічні студії, дослідження 

історії колористичних номінацій, їх функціонування, порівняльний аналіз окремих 

кольоролексем і всієї системи назв кольору двох і більше мов, серед яких гідне 

місце посідають і дослідження українських учених (Н. Бахіліна, О. Василевич, 

І. Герасименко, В. Горобець, Л. Грановська, О. Дзівак, Є. Іншаков, Є. Іссерлін, 

А. Кириченко, М. Луценко, В. Овсійчук, М. Суровцева, М. Чікало та ін.). Разом із 

тим зауважимо, що досліджень інших складників зорового спектра (форми та 

розміру) означеного періоду нами не зафіксовано. 

Підґрунтям пропонованого дослідження є теорія основних кольорів і їх 

універсального розвитку Б. Берліна та П. Кея, за якою шкала назв кольору 

представлена загальним універсальним набором номінацій [565, с. 41], які 

репрезентовані матеріалами СлУМ, де колірні об’єктивації зорових ознак 

представлені основними термінами: чорний, білий, сірий, червоний, синій, зелений, 

жовтий, коричневий, що належать до найдавнішої лексики та мають переважно 

узагальнений характер. Відповідні лексеми становлять ядро назв кольору 

української мови досліджуваного періоду, навколо якого розташовані периферійні 
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номінації, що перебувають у відношеннях «привативної та градуальної опозиції до 

ядерних лексем» [532, с. 29], мають семи з відтінком основного тону та містять 

додаткові характеристики (напр.: вороний, карий, бурий, сизий, золотий, лазуровий, 

рум’яний); подекуди до аналізу залучені невласне колірні об’єктивації темний, 

світлий, чистий, ясний та ін. Окреслені кольороназви утворюють складну систему з 

великим асоціативним полем, що є основою творення широкого спектру етнічно 

глибоко закорінених значень у межах основних моделей осягнення світу: 

антропоморфної моделі та моделі «зовнішній щодо людини світ», які «дрібняться» 

на вужчі рівні – субмоделі, що ґрунтуються на широкому охопленні можливих 

об’єктів стереотипізації.  

За нашими спостереженнями, численну групу становлять антропоморфні 

образи (далі АНС), зорієнтовані на зовнішні ознаки українців. За свідченнями 

науковців, «генофонд і антропологічне обличчя народу значно стабільніші, ніж його 

мова й культура». Разом із тим, якщо мова й культура можуть поширюватися 

незалежно від розповсюдження антропологічних типів, то останні ніколи не 

поширюються без культури й мови [348, с. 23-24]. АНС узагальнюють образ 

зовнішності українця/українки, передаючи власне сенсорне значення (далі СЗ), 

орієнтоване на відтворення зовнішніх ознак соматизмів, наприклад, бѣлыє зүбы, 

чє(р)ны влас́ы, бѣла голова, бѣлы волосы та ін. (див. Додаток Д). Найвиразнішим 

лексичним підсилювачем стереотипних образів за вихідною сенсорною ознакою, є 

тропи осі псевдототожності порівняння, в основі яких лежать еталонні уявлення 

відповідних атрибутів, для яких кольорова сема є визначальною: зүбы бѣлшє ниж́ь 

молоко, влас́ы чє(р)ны яко вранъ, я(к) снѣгъ бѣлогω  вол́оса. У позиції об’єкта 

зіставлення представлені усталені об’єкти порівняння (молоко, сніг, ворон), які 

містять яскраво виражені та відомі українському етносу ознаки, що є для нього 

характерними, і, як наслідок, використовуються для характеристики суб’єкта 

порівняння.  

 Рух значення по перцептивній шкалі зумовлює суміщення у змісті ЕС 

сенсорного та ментального складників. Відтак, для стереотипу зүбы бѣлшє ниж́ь 

молоко на перший план виходять семи ‘здоровий’, ‘молодий’, а значить ‘щасливий’; 
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для стереотипу я(к) снѣгъ бѣлогω вол́оса  ментальний складник асоційований із 

віком (у людини з віком волосся втрачає свій природній колір – стає світлим), що 

продукує семи ‘похилого віку’, ‘досвідчений’, які резонують за рахунок подвійного 

порівняння яко во(л)на бѣла я(к) снѣ(г) (А голова єго и волосы бѣлы яко во(л)на 

бѣла я(к) снѣ(г) [СлУМ, IV, c. 139]). Більш того, залучений до контексту 

параметричний компонент – прикметник глүбоќїй зумовлює вихід етностереотипу 

глүбо́кая стар́ость за межі сенсорної зони, виформовуючи значення ‘дуже похилого 

віку’ (Що(ж) бовѣмъ по глүбоќой стар́ости на томъ свѣтѣ, що помо́гүтъ до́лгїи лѣта 

[СлУМ,  VI, c. 222]). 

Наведені образи демонструють широкі можливості до абстрагування від семи 

кольору. Наприклад, ад’єктив красный суміщує два омонімічні значення: красный  – 

‘червоний’ і красный – ‘гарний’, що робить правомірною думку про розпад 

полісеми. Проте між двома феноменами тривалий час зберігається живий 

генетичний зв’язок, що знайшло відображення у ряді стереотипів: красна лицє(м), 

красного ωблич́а, красна образом, вєльми бо красна, кра(с)наѧ борода та ін. (див. 

Додаток В), у семантиці яких перцептивна ознака поступається ментальній. Попри 

спільне ядерне значення ‘гарний’, зафіксовані стереотипи демонструють додаткові 

семи, що відтворюють як зовнішній вигляд, так і асоціюють до внутрішнього світу 

українців. Такими для красна лицє(м) є ‘вродлива’, ‘благородна’ (Была ωдна дви҃ца 

… имєнє(м) парасковия. красна оубо лицє(м). багата жє и блг҃ородна [СлУМ, II, 

c. 101]; для стереотипу красна образом  ‘гарна’, ‘доброчесна’ (Хотя же заправды она 

есть, як молода будучи, образом красна и чюдна [СлУМ, XV, c. 84]). Суміщення в 

семантиці стереотипних образів елементів образності та символічної значущості 

продукує виникнення псевдосенсорного ЕС красна яко мѣсяць, що є однією зі 

сходинок у ряду ментальних характеристик особистості (ад’єктив красный у 

структурі відповідного стереотипу не передає колірну ознаку, адже місяць бачиться 

як світлий, білий (зрідка жовтий), але аж ніяк не червоний). Попри те зауважимо, що 

небесне нічне світило не випадково обрано репрезентантом відповідної ознаки, адже 

у ментальній традиції українців він асоціюється з височінню, таємничістю та 

містичністю, що і продукує значеннєвий ряд ‘молода’, ‘романтична’, ‘осяйна’, 
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‘таємнича’ (Которая есть то та южь, ся береть яко заря пооустоваючи, красна яко 

мѣсяць, … [СлУМ, III, c. 60]). 

Водночас спостережено актуалізацію комбінаторної візуальної ознаки: 

внутрішній зміст стереотипу кра(с)наѧ борода суміщує зони ‘колір’ та ‘розмір’, що 

уможливлює розвиток додаткових сем ‘розкішна’, ‘велика’, ‘особлива’. Окреслений 

образ заснований на сенсибілізації – паралельній ментальному процесу 

найменування стимуляції органів чуття [438], що актуалізує різні моделі досвіду. А 

питальна інтонація контексту разом із одновекторним сивизна, продукують іншу 

асоціативну референцію – вікову, розширюючи значення стереотипу семою 

‘похилого віку’ (Што(ж) ва(м) поможє сивизна, и кра(с)наѧ борода, коли(ж) 

розоу(м) дєти́ноигра(л)скїй ма́єте [СлУМ, VIII, c. 4]). Зауважимо, що соматизми, які 

є лексичним каркасом візуального відтворення зовнішності, у текстах СлУМ не є 

достатньо конкретизованими, хоча переважна більшість їх семантично пов’язана 

колористичними та параметричними значеннями, які передбачають деталізацію. 

Стереотипний образ краси виформовується також через статуру, що 

демонструє псевдосенсорний стереотип красєнъ тѣломъ, значеннєвими семами 

якого є ‘стрункий’, ‘без будь-яких тілесних пошкоджень’, ‘сильний’, градуйовані 

через актуалізацію двох форматів візуального сприйняття: кольору та розміру, що 

утворюють значеннєву єдність (Тѣломъ бы(ст) красєнъ. оузрастомъ высокъ [СлУМ, 

XV, c. 84]). Уведений до контексту параметричний ад’єктив вєли́кїй продукує 

розвиток у змісті стереотипу вєлиќїй людъ ментального значення (далі МЗ) ‘сильні 

духом’ (Ащє вєлиќїй людъ єсть вєди ихъ до воды а тамъ ихъ досвѣдчү [СлУМ, I, 

c. 151]). Поділяємо думку О. Вольф, яка зауважує, що «у висловленнях природної 

мови можна завжди констатувати суб’єкт оцінки, навіть якщо він спеціально не 

позначений» [102, с. 67]. Тому правомірним є акцент на позитивній аксіології 

наведених образів. Аналізований матеріал дозволяє констатувати, що певна 

кількість із розглянутих ЕС уже відірвалася від вихідного етимону – колоративної 

ознаки та набула статусу псевдосенсорних стереотипів.  

Спостережено: позитивній семі ‘гарний’ протиставляється сема ‘негарний’, 

що узагальнено в заґрунтованих на монопрофільній сенсорній ознаці ЕС синяя 
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кровъ, якъ колода синий, син́ии ран́ы. З огляду на те, що відповідні стереотипи 

експлікують процес забиття та пов’язане із ним травмування шкіри, наслідком чого 

є крововилив, логічно було б використати при творенні образного стереотипу 

ад’єктив червоний, а не синій. Однак спостереження над матеріалом дає можливість 

говорити про часопросторову закономірність відтворених у відповідних стереотипах 

ознак, так звану, «інерцію синхронії» – викривлення сприйняття тексту через 

синхронізацію смислу джерел попередніх епох, заґрунтовану на небажанні відійти 

від усталених уявлень і переконань етносу (свіжі рани з часом темніють, на місці 

забоїв з’являються синці). Остання деталь є вагомішою в контексті досліджуваної 

епохи порівняно з її сучасним розумінням. Це й мотивувало вибір саме прикметника 

синий як конкретизатора темного відтінку червоного, що знайшло втілення у 

відповідних образних стереотипах (Всє тѣло и голова ωкрутънє збитоє спу(х)лоє 

синєє кровю набє(г)лоє знатъ жє киями и ωбүхами битоє [СлУМ, XII, c. 99]; Самого 

протестуючого барзо збитого, змордованого, якъ колода спухлого, синего, кровю 

сплыненого [СлУМ, XI, c. 199]; Лица красота́, всѧ блѣдостю въ страданїю тво́ємъ 

измѣнє́нна, и тмою́ син́ихъ ран́ъ затіє(н)на [СлУМ, X, c. 251]). Увиразнення 

контекстів посилюється апелюванням до параметричної зони через порівняння якъ 

колода та шляхом уведення прикметника-конкретизатора спухлого, що зумовлює 

розвиток ментально-сенсорного значення (далі МСЗ) ‘хворий’. У контексті 

стереотипів-образів зовнішності людини порівняння набувають особливого 

значення та цікаві насамперед тим, що в них локалізується об’єкт порівняння та 

виділена ознака, а те, з чим порівнюють, при цьому потребує конкретизації. Саме 

тому предмет порівняння вибирається мовцями на основі виявлених аналогій між 

об’єктами дійсності з великої кількості об’єктів дійсності як найкращий 

репрезентант виділеної в об’єкта порівняння ознаки [330, с. 23].  

За іншими механізмами утворений ЕС чєрво́наѧ нєм́очъ із МСЗ ‘інфекційна 

хвороба вірусного характеру, що виявляється на шкірі висипами певного кольору’. 

Відповідний образ є результатом переосмислення у межах тропів осі суміщення – 

метонімії, що зумовило етнічно вмотивовану периферійну позицію сенсорного 

складника. В образі чєрво́наѧ нєм́очъ наші предки узагальнили суттєві ознаки різних 
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хвороб (скарлатина, кір, краснуха, вітрянка, віспа), що виявляються червоними 

висипами на шкірі (Чєрвон́аѧ к томү нєм́очъ пристүпи́ла, и тѧ́жкость в̾ пє́рсєх̾, 

ср(д)ца дрижє́нїє, и всѣхъ члон́кωвъ ро(з)слаба [СлУМ, VIII, c. 206]). Разом із 

колоративною ознакою варто говорити і про ознаку, пов’язану зі станом індивіда, 

локативом якої є лексема нє́мочъ (нездужання, підвищена температура, слабкість 

тощо). Це,  в свою чергу, продукувало значеннєвий ряд відповідного ЕС ‘хвороба’, 

‘слабкість’, ‘почервоніння’, що раціоналізує думку: наведений образ консолідує ряд 

умовно протиставлених власне сенсорних ознак, де червоне пофарбування шкіри є 

внутрішньо антагоністичним до її звичайного кольору – світлого. 

Як опозитивні за своєю суттю, розглядаємо реалізовані в парадигматичній 

взаємодії сполучення араб́чикъ чо(р)ный та рүсинъ бѣлый. Йдеться про постійну 

антропологічну ознаку – пігментацію – забарвлення верхнього тілесного покриття. 

Х. Вовк зауважує, що пофарбування за кольором шкіри не є індивідуальною 

приналежністю, вона передається в спадщину, не змінюється протягом багатьох 

тисячоліть, а тому як найсталіша може бути справжньою певною расовою ознакою 

[100, с. 7]). Проте уведення відповідних сполучень у один контекст (Такъ ижъ, 

в̾шє(д)ши к̾ ва́мъ араб́чикъ чо(р)ный, выхо́дитъ ω(д) ва́съ Рүсиномъ бѣлы(м) 

[СлУМ, I, c. 120]) дає підстави говорити, що ознака за кольором шкіри слугує й 

критерієм соціального розмежування. Наведені образи, заґрунтовані на 

монопрофільній сенсорній ознаці, демонструють рух по сенсорній шкалі, що 

продукує додатковий семантичний зсув у межах опозиції свій – чужий, що імплікує 

низку похідних супозицій освічений/неосвічений, віруючий/невіруючий, 

однодумець/інакодумець. У цьому процесі виявляється роль перцептивного 

освоєння світу, оскільки сфера джерела є більш конкретним знанням, яке людина 

отримує дослідним шляхом при взаємодії з дійсністю, а сфера мети виявляється як 

менш конкретне, менш визначене знання [35, с. 10]. Разом із тим констатуємо, що 

візуальні образи побудовані на тих канонізованих уявленнях про естетичну норму, 

яка склалася в тогочасному суспільстві історично й існувала у свідомості носіїв 

мови як певний стереотип. 
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Образ українця/українки неможливий без занурення у духовне життя, 

створене культурним досвідом і узагальнене ЕС, що осмислені через взаємодію 

людини з навколишнім світом. Такі стереотипні образи, сформовані у межах рівня 

моральної свідомості, є ментальними характеристиками індивіда, механізм творення 

значень яких – переосмислення у межах тропів осі псевдототожності. Наприклад, 

позитивно марковані МЗ ‘ясний’, ‘свідомий’ розвивають синонімічні АНС красє(н) 

ро(з)соуд́о(к), свѣ(т)лый роз́ү(м), ч(с)ты(и) оумь, то(н)кы(и) розүмѣ резоновані 

образом бѣлаѧ чистота ‘бездоганна’, ‘кришталева’, заґрунтованого на глибокій 

символічності білого кольору. Позитивна маркованість відповідного стереотипу 

посилюється за рахунок уведення до контексту конкретизатора-прикметника 

внүтринєй; шляхом поєднання лексем одного значеннєвого ряду бѣлаѧ та чистота 

(Трє́ба чирвон́ои любви, зєлє́нои красоты,… бѣлои внүтрнєй чистоты [СлУМ, III, 

c. 150]), що увиразнює образ, робить його більш значущим в аспекті відтворення 

внутрішнього світу представників українського етносу. Разом із тим спостережено 

розвиток додаткових сем, зокрема, варто говорити про перенесення акценту у вікову 

сферу, що стало можливим завдяки залученню до контексту конкретизатора-

іменника сѣди́на(м) (пор. Яко є(ст) красє(н) сѣдин́ам(и) ро(з)соуд́о(к) [СлУМ, VI, c. 

140]), у результаті чого значеннєвий ряд відповідних стереотипів розширено семами 

‘досвідчений’, ‘мудрий’.  При цьому зауважимо, що окреслені ЕС не тотожні ані за 

змістом, ані за валентністю, ані за якимись іншими ознаками, оскільки навіть 

близькі за значенням слова мають індивідуальні відмінності, що уміщують їх 

системні та комунікативні параметри та значення таких параметрів. 

У опозиції до означених стереотипних образів – негативно марковані 

потємнєн́ыи роз́үмѣ, короткы(и) розүмѣ  (И запра́вды вєли́кїй оупо́ръ Лати́нникωвъ, 

и затмє(н)є яко́єсь. Жє… вѣрити нє хотѧ(т), алє шпы́раю(т)… потємнєн́ыми 

роз́үмами [СлУМ, X, c. 250]; Не треба на то слүжєнїє доброго, лєчь короткого 

розүмү  [КСлУМ16-17]). На нашу думку, такі псевдосенсорні ЕС хоча й заґрунтовані 

на протилежних ознаках, що виформовують їх значеннєву зону: ‘неясний’, 

‘обмежений’, визначаються через кореляцію з функціональним кодом, що збігається 

за первинною мотиваційною ознакою з вихідним членом протиставлення. Попри те, 
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що окреслені ЕС є опозиційними утвореннями, вони мають парадоксальну природу: 

з одного боку, їх значення ґрунтуються на абсолютній протилежності, а з іншого – 

вони становлять найтісніші семантичні зближення, доконечною умовою яких є 

співвідносність протиставлюваних реалій. 

Із стереотипами субмоделі «духовний світ» корелюють ЕС субмоделі 

«діяльність»: красное дѣло, золотыи́ оучи(н)ки, злота ́ порода, вєликоє ср(д)цє, 

высокоє сєрдцє, прѧма натоура та ін. (див. Додаток В). Останні, утворені шляхом 

метонімічного перенесення, що продукує принцип суміжності, втратили зв’язок із 

вихідною зоровою ознакою (у відповідних образах береться до уваги вартісний 

аспект: золото є цінним металом у грошовому еквіваленті) та розвинули МЗ 

‘прекрасний’, ‘чудовий’ (Црк҃о́внє Мүзы в̾ спѣва́ню цвичо́нє, Ннѣ҃ ωста́втє на фи́лю 

пєщо́нє Жро́дла крышта́лнє, Ємпирїйскои во́ды: Злото́й пород́ы  [СлУМ, XII, c. 28]; 

Тая горъдо(ст), которая высокоє чини(т) сєрдцє, о которо(м) рєчє Прємудрый, як 

«є(ст) прє(д) господо(м) нєчи(ст)» [КСлУМ16-17]), що деталізовані семами ‘достойні 

похвали’ (Рѣка ωгни́стаѧ тєчи бүдє(т) пробүю́чи чл҃кω(в) єсли кто золотыи́ оучи(н)ки 

свѣ(т)лѣишїи бүдү(т) [СлУМ, XII, c. 147]), ‘значущі’(Якъ естъ великый грѣхъ 

возношеніе и хвала, и пиха, а якъ красное дѣло, и честное, и любо Богу смиреніе 

[СлУМ, III, c. 212]). Опозитивний образ тє(м)ныє оучи(н)ки відцентровує ядерне 

значення ‘погані’ (Тє(м)ныє дүшєврє(д)ного грѣха оучи(н)ки [СлУМ, XII, c. 13]). 

Пропонована тема об’єктивується ад’єктивною сенсорною рисою, що характеризує 

реалію з позиції притаманної їй властивості, й сприймається як стала, невід’ємна 

характеристика останньої. Це уможливлює думку: позитивно марковані стереотипи 

красное дѣло,  золотыи́ оучи(н)ки – з одного боку та негативно маркований тє(м)ныє 

оучи(н)ки – з іншого, демонструють взаємозв’язані сторони єдиного процесу, які 

одночасно становлять і виключають одна одну, утворюючи ЕС, заґрунтовані на 

спільній семантичній основі. Народне образне уявлення, хоч і зазнає змін, однак 

залишається основотворчим семантичним фундаментом узагальнених образів, 

водночас виступаючи засобом формування етнічної картини світу українців. 

На зорових перцептивних реакціях заґрунтовані в українській лінгвокультурі 

уявлення про предмети (субмодель «предметний світ»), якими послуговуються 
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українці, де активними в аспекті творення стереотипних образів, заґрунтованих на 

монопрофільній сенсорній ознаці, є пофарбування одягу, взуття, а також 

характеристика матеріалу, з якого вони виготовлені, що сприймається як 

узагальнена закодована імпліцитна інформація, яка акумулює відомості про 

уподобання, суспільний устрій, станові характеристики тощо представників 

українського етносу. За свідченням матеріалів СлУМ, одяг і взуття наших пращурів 

представлені розмаїттям колоративної гами з очевидним домінуванням яскравих 

кольорів: боты жовътые, тимцы красные, юхты чи(р)воныє, лєтни(к) зєлєны(и), 

лє(т)ник чє(р)воны(и), жүпанъ лазүровы(и), жүпанъ голубый, кытайка жолтогорячаѧ 

та ін. (див. Додаток Д), де останній образ викликає особливий інтерес. Ад’єктив 

жолтогорячый поєднує у своїй структурі два компоненти: жовтий – «який має 

забарвлення одного з основних кольорів спектра» [СУМ, II, c. 540] і гарячий – «який 

має високу температуру» [СУМ, II, c. 37], що дає підставу говорити про 

актуалізацію комплексної модальності (зору і дотику), та розширення значеннєвої 

зони ЕС жолтогорячаѧ кытайка ментальною семою ‘cповнений енергії’. Аспектним 

семантичним виявом означених образів є їх здатність бути показником статусного та 

майнового рівня (субмоделі «соціальний стан» і «майновий рівень»): на тлі 

зробленого із звичайного полотна одягу селянства яскравий одяг визначав 

належність до заможних верств населення, мірилом чого і стало пофарбування 

одягу. 

Соціальний стан заможних прошарків суспільства найяскравіше символізує 

одяг червоного кольору, вербалізований ад’єктивом красний, який у результаті 

розпаду відповідної полісеми уособив декілька іпостасей – ознаку за кольором та 

некольорові ознаки ‘гарний’, ‘дорогий’ (Тото ище не усѣмъ гораздъ, чомъ иства 

многая, и питва многая, и одежа красная и дорогая [СлУМ, XV, c. 84]; А 

ωболока(л)сѧ оу красныи шаты оу пє(р)фирү и ви(с)со(н) то є(ст) оу дорогїи шаты  

[СлУМ, XV, c. 84]). Особливо вартісним в аспекті української лінгвокультури є 

узагальнений образ жупана як традиційного одягу статусного суспільного 

прошарку. Чоловічі жупани мали різне пофарбування (Взято… жүпанъ лазүровы(и) 

Аксамитъны(и) [СлУМ, XV, c. 221]; У Лукаша взяли коня сивого… // жүпанъ 
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голубый … [СлУМ, VII, c. 11]) і тільки згодом червоні жупани стали ознакою 

козацтва (як і військове взуття такого ж кольору, пор. воє(н)ныє юхты чи(р)воныє 

[СлУМ, VIII, c. 203]).  

Пофарбування одягу та взуття стало критерієм розмежування й у гендерній 

площині. Лексикографічні джерела засвідчують: у яскравий одяг вбиралися, 

найперше, чоловіки (напр., Ботовѣ двоє новыє о(д)ня(ли) му(з)киє сафяновыє 

жовътыє [СлУМ, IX, c. 175]; Ты́є [чоботы] длѧ то́го ино(к) та(к) носи(т)… бо єсли 

бы красного што на собѣ носи(л), ты бы на нєго милє(и)ко поглѧдова(л), и говорити 

з ни(м) прагнү(л) [СлУМ, VI, c. 238]), що передбачало певну мету: привернути до 

себе увагу, підкреслити свою значущість у суспільстві.  

Колір одягу незаможних верст населення не проакцентовано в матеріалах 

СлУМ. Як утворений за метонімічною моделлю розглядаємо ЕС сіромаха, 

заґрунтований на опозиції багатий – бідний – взаємозв’язаних сторонах єдиного 

явища, які водночас перебувають у відношеннях «єдності» та «боротьби». Сіромаха 

– це не просто той, хто має невеликий майновий статок, він розкодовує значно 

ширшу етнічну інформацію: той, хто належить до нижчих, небагатих прошарків 

суспільства, небагатий навіть серед подібних собі (сірома – здебільшого сирота, 

байстрюк) [331, с. 439], і водночас – в сірому (безбарвному) вбранні. Правомірною 

видається думка, що окреслений образ – це результат поєднання перцептивної й 

абстрактної характеристик: СЗ композита сіромаха переростає у МСЗ ‘самотній’, 

‘безрідний’, ‘обездолений’ (Позна(л) є(с)ми рє́ктора вм҃(с) саколюбца, сєлолюбца, 

злато и срє́бролюбца, а нє нищ́аго сиромаха [СлУМ, XI, c. 249]), що відбиває рух від 

сенсорного до абстрактного на відповідній ділянці мовної системи. 

У межах дихотомії багатий – бідний фіксуємо деантропні етностереотипи 

(далі ДАНС), які узагальнюють умови проживання українців досліджуваної епохи. 

Зокрема, образи белая лазня, печ белая, изба белая, келия белая та ін. (див. 

Додаток Д) засвідчують умови проживання заможних представників етносу та 

представників вищого духовенства. Зауважимо, що колоратив білий у структурі 

відповідних стереотипів практично втратив зв’язок із колоративною ознакою – 

результат розпаду полісеми на декілька значень (білий – кольорове значення; білий – 
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‘гарний’; білий – ‘чистий’). Як зауважують дослідники, спочатку ад’єктив білий мав 

основне значення ‘чистий,’ ‘світлий’, ‘кращий’, тобто виражав широкий спектр 

позитивних відтінків: у староукраїнській мові спостерігається майже повна 

відсутність протиставлення білий – чорний, що доводить першорядне некольорове 

значення лексеми білий [215, с. 15] та зумовлює розвиток МСЗ ‘не брудний’, 

‘прибраний’, ‘некурний’, ‘побілений’, де сенсорний компонент значення займає 

місце віддаленої периферії. За аналогічним сценарієм сформовані стереотипи, які 

узагальнюють умови проживання простого люду та послушників: чорная изба, 

чорная печ, чорная келия, які передають МСЗ ‘брудний’, ‘курний’ і далі ‘нежилий, 

призначений для господарських потреб’ (Бүдова(н)є пєрє(д) замъкомъ кү (з)нѧ 

и(з)ба чо(р)наѧ ста(и)нѧ [СлУМ,  XIII, c. 33]), що є результатом розпаду полісеми 

(чорний – кольорове значення; чорний – ‘брудний’).  

Висхідна градація значення у площині заможний/незаможний уможливлена 

актуалізацією поліпрофільної сенсорної ознаки через залучення параметричних 

компонентів – прикметників на позначення розміру великий, высо́кий, які у 

сполученні з іменниками изба, свѣтлица, будинок, дом  конкретизують майнові 

статки, мірилом яких, найперше, була оселя (пор. Изба великая белая, на сажний 

чотыри вздлужъ и вшир [СлУМ, IV, c. 20]). Можливість позначати різну кількість 

вияву ознаки (низхідна градація) реалізується у здатності створювати похідні з 

певними афіксами, у результаті чого формуються гілки форм для позначення 

мінімального полюсу. Наприклад, підсилення значення ‘незаможний’ відбувається 

за допомогою уведення до контексту прикметника-конкретизатора старый та 

іменників із сингулятивними суфіксами на зразок издебка, свєтлочъка (Будинокъ 

старый, издебка белая зъ олкирем, комора и сенъ рубленая [СлУМ,  XIII, c. 59]; 

Издебка чорная, сенцы и комора [СлУМ, XIII, c. 59]). Водночас спостережені 

переосмислення: образ высоќїє дом́ы набуває переносного значення ‘рід’, ‘сім’я’, 

слава’, що конкретизоване прикметником прєсла́вныє (Высо́кїє прєслав́ныє дом́ы 

[СлУМ, IX, c. 21]). 

У контексті ЕС досліджуваної епохи особливо вартісним є ад’єктив білий, 

семантична структура якого надзвичайно ємна та багатогранна. Білому притаманна 
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складна еволюція особливого символічного змісту з оцінним значенням. Він 

асоціюється з денним світлом,  що уможливлено природним фізичним виявом цього 

кольору у психіці людини, та символізує усе видиме, осяяне небесним світлом; 

пов’язаний одночасно з образами життя та смерті: еталони білого – молоко та яйце 

(білок яйця) консолідують життєдайне начало, водночас як білий – це колір жалоби 

(білими шатами померлого посвячували у нове життя; у біле вдягали покійників і 

покривали білим саваном; у білому одязі з’являються людям примари та мерці), що 

уможливлює різноманітні образні уявлення. Разом із тим білий – символ 

божественного – це колір Білобога (Білобог – бог добра в слов’янській міфології, 

творець землі, води, світла) на противагу володарю царства тьми та ночі Чорнобогу. 

В українському православ’ї Білобог трансформувався в образі святого Георгія, який 

з’являючись на білому коні, є втіленням перемоги сонця над пітьмою, захисником 

від злих сил); святості (у білому зображувалися ангели, святі та праведники; білий 

одяг носили стародавні жерці-волхви); колір духовної чистоти (дівчат, що ще не 

прийняли постригу, а тільки готувалися стати черницями, називали «білицями»). 

Правомірною видається думка, що лексема білий розвинула образно-переносне 

значення, співвідносне з моральним аспектом філософії християнства, закріпленим 

за контекстами релігійної спрямованості [9, с. 6]. Відповідно, символічного 

узагальненого змісту набув і одяг білого (світлого) кольору, який став у 

християнстві еталоном душевної та моральної чистоти й довершеності, що 

віддзеркалено в заґрунтованих на монопрофільній сенсорній ознаці ЕС ризы 

бѣлы(и), адамашки белое, полотна белого короны мають, свѣтлыи рыз́ы, на конє(х) 

бѣлы(х), ωболочєи лно(м) бѣлы(м) та ін. (див. Додаток Д). Покликання на білий 

колір тут є своєрідним умовним знаком, сигналом, що консолідує власне кольорове 

значення та широкий спектр позитивних відтінків давнього значення ад’єктива білий 

‘чистий,’ ‘світлий’, а значить ‘кращий’. 

Порівняння зі снігом (бѣла ѧко снѣгъ), що є прототипом білого, продукує 

розвиток додаткової семи ‘еталонний’, переводячи стереотипні образи з сакральної 

сфери у профанну (… ωдѣянїє єгó бѣло яко бы снѣгь [СлУМ, III, c. 149]; Одєждѧ 

твоя бѣла ѧко снѣгъ [СлУМ, III, c. 149]). Відповідно, колоратив білий є основою 
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творення ЕС і в контексті світського життя, що розкривають особливості етнічного 

сприйняття, які заховані в дрібних деталях. Серед таких – стереотипний образ 

хустки, білий колір якої став ритуальним: хустка білого кольору (така ж давня, як і 

намітка) – незмінний атрибут заміжньої жінки (на відміну від кольорових, 

різнобарвних, які є пізнішим надбанням), є символом жіночої душі, прихильності та 

вірності в коханні й материнстві. Та найперше вона символізує моральну чистоту та 

жіночу честь. На нашу думку, саме символьна традиція українських жінок 

покривати голову білим (хусткою, кибалкою, завивалом, наміткою тощо), 

підтримана прагматично значущою для жінки роллю берегині роду, спричинила 

виникнення ЕС бєла голова  (бѣлы головы, бѣлоглавы), челӕдь бѣлая – результат 

метонімічного перенесення, що продукує розвиток МЗ ‘заміжня жінка (жінки)’, 

‘жіноцтво’ (… тотъ попъ ведаеть на владыку, ижъ до него белую голову вшетечницу 

водили [СлУМ, V, c. 82]) і далі ‘хатні слуги’ (Вломившись до светълицъ, оныхъ 

паненъ и челӕдь бѣлую пошарпали и… одеж на панънахъ поздирали, злупили  

[КСлУМ16-17]. Колірна ознака наведених ЕС заміщується ментальною з виразною 

аксіологічністю (позитивною), що продукує додаткові семи: ‘розум’, ‘мудрість’, 

‘унікальність’, узагальнюючи властивості, які вигідно вирізняють українське 

жіноцтво (Кнѧ(з) Рома(н) нє бүдүчи бєлою головою алє мүжє(м) му(д)ры(м) … 

[СлУМ, VI, c. 24]; Чи есть въ Луцку бѣлоглава, Якъ та пани ключникова? [СлУМ, 

XIV, c. 128]). 

Висока частотність функціонування історично зумовленого стереотипу бѣлы 

головы в текстах СлУМ дає підстави для визначення особливої ролі української 

жінки у тогочасному суспільстві. Попри стереотипне бачення ролі жінки як берегині 

домашнього вогнища: місце жінки – дім, сім’я, а основне призначення – народження 

та виховання дітей, констатуємо: українське жіноцтво було соціально статусним 

(Та(м) пѧ(т) свє(т)ко(в) мужчизнъ а двє бєлы(х) голо(в) слышали … [СлУМ, VI, 

c. 253]; Зостало такъ белых головъ, яко и мусчизнъ [СлУМ, XI, c. 67]). Здатність до 

створення психологічно гармонійного середовища стає основою збереження роду та 

тієї стабільної, скерованої на досягнення сталості, ролі, яку відігравала жінка в 
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українській державі та родині. Слушно говорити про перевагу жіночого елементу в 

українській національній психології.  

На перцептивних зорових асоціаціях заґрунтовані позначення гастрономічних 

уподобань наших предків (субмодель «гастрономічні уподобання») – бѣлый хлѣбъ, 

бѣлаѧ мүка, чє(р)ный хлѣбъ, бєлаѧ рыба, икра чорная та ін. (див. Додаток Д). 

Відповідні пріоритети, як засвідчують матеріали СлУМ, набули статусу ДАНС. 

Правомірною видається думка, що окреслені образи, консолідуючи перцептивну 

асоціативну ознаку за кольором і ментальну ознаку, виформовують співвідношення 

сенсорного та несенсорного компонентів значення, де першочергову позицію займає 

несенсорне. Зокрема, історично зумовлені стереотипи бѣлаѧ мүка, бѣлый хлѣбъ 

передають МСЗ ‘високосортний’, ‘високоякісний’, ‘випечений із борошна вищих 

сортів помелу зерна пшениці – білого борошна’, градація якого  продукована тропом 

осі псевдототожності – порівнянням яќω бѣлого хлѣба з мєд́омъ, що зумовлює 

розширення значення ЕС семою ‘смачний’ (Насѣньє колїя́ндровоє бѣло, а сма́къ єгώ 

яќω бѣлого хлѣба з мєд́омъ [СлУМ, XIV, c. 183]) й уможливлює актуалізацію 

комплексної модальності, що передбачає стимуляцію декількох зон сприйняття 

(зору та смаку) через еталон солодкого, яким є мед. 

Зауважимо, що у досліджуваний період білий хліб вважали хлібом заможних 

верств суспільства, в той час як бідняки їли хліб іншого ґатунку – чє(р)ный хлѣбъ 

‘хліб, випечений із низькосортних сортів борошна’ (Күпи за два штибры … 

чє(р)ного чєлядного хлѣба [СлУМ, X, c. 184]), що продукує розмежування в 

семантичному полі за критерієм заможний/незаможний. При цьому, як на нас, 

утилітарна функція (пов’язана з практичним використанням) білого хліба відходить 

на другий план, а пріоритетною стає знакова, символічна – білий хліб став символом 

добробуту, радості, щастя, здоров’я, уособивши повагу до праці (зокрема, усі 

різновиди весільного білого печива виражали ідею єдності родини, міцності шлюбу, 

продовження роду, благополуччя й злагоди в сім’ї).  

Проекція перцептивного сприйняття у ментальну сферу спостережена й у 

семантичній структурі ЕС бєлаѧ рыба і икра чорная, де ад’єктиви бєлый  та чорный 

уособлюють дві іпостасі – колоративну та ціннісну ознаки, що стало можливим 
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завдяки розпаду колоративної полісеми. Так, звичайно м’ясо білої риби (вид 

прісноводних риб) має світле пофарбування, а чорної ікри (ікра осетрових риб) – 

темне, проте ядерним значенням для відповідних стереотипів є некольорове 

‘цінний’; найближчу периферію утворюють семи ‘вартісний’; колоративна ознака 

при цьому займає місце віддаленої периферії (Бєлаѧ рыба всѧ томү хто є(з) бьєть 

[СлУМ, II, c. 87]; Солоные осетрины, белужины въ бочкахъ, икру чорную, … также 

замъкнувъши, запечатовалъ [СлУМ, XIII, c. 99]), поступаючись місцем 

неперцептивній, що передбачає сприйняття за допомогою зору та смаку. 

Сенсорний і ментальний складники лежать в основі ДАНС вода бѣла якω 

молоко, утвореного у межах тропів осі псевдототожності, що передає позитивно 

марковане МСЗ ‘чиста’, ‘прозора’ (Вода была бѣла яќω молоко [СлУМ, IX, c. 149]) – 

результат розпаду полісеми ‘білий’ (білий – кольорове значення; білий – ‘чистий’). 

Основою творення останнього є асоціації з водою як материнською основою 

свiтотворення, що належить до вічних цінностей. Порівняння ж із молоком (молоко 

– найбільш повноцінний продукт, створений природою) має глибоко символічний 

зміст: колір молока – білий (одним із прототипів білого є саме молоко) є кольором 

чистоти та святості й консолідує життєдайне начало. Це уможливлює стимуляцію 

декількох зон сприйняття (зір і смак), що актуалізує комплексну модальність, і тим 

самим продукує розширення семантичних можливостей аналізованого ЕС шляхом 

розвитку додаткових сем ‘корисна’, ‘лікувальна’ і далі (з огляду на органічні 

мікроелементи, які є у воді й не повторюються в інших продуктах, створених 

природою) ‘живодайна’ (И нашли та(м) жєрє́ла во́дъ…, кото́раѧ вода была бѣла якω 

молоко, а та́кой моц́ы была, ижь тє́жь тѣла бѣлю́хны… живи́ла [СлУМ, III, c. 151]). 

Стереотипні образи із перцептивним компонентом узагальнюють не лише 

життєві пріоритети українців, а й відображають історію становлення етносу, 

слугують для створення колориту доби. Знаковими у відповідному контексті є 

топоніми як невід’ємний складник української лінгвокультури. Зокрема, топіка 

Жо(л)тыє вωды (Во(и)ско по(л)скоє … Богда(н) Хмє(л)ницкий з рєєстровыми 

козаками…, по(д) Жо(л)тыми вωдами збили  [СлУМ, XIV, c. 74]) не тільки локалізує 

місце й час, але й створює свій топонімічний малюнок, своє асоціативне поле, роль 
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ключового слова у якому відіграє ад’єктив жо(л)тый. Відповідний прикметник у 

структурі топоніма не передає колоративну ознаку, а виступає компонентом 

семантично ущільненої одиниці, асоційованої переможними діями українського 

війська. У результаті назва населеного пункту стала асоціюватися з ‘перемогою’, 

‘свободою’, а образ Жо(л)тыє вωды набув статусу історично зумовленого 

псевдосенсорного стереотипу. 

Історію становлення етносу відображає й інший стереотипний образ – бѣлая 

рү(с), аналіз семантичної історії якого викликає труднощі, насамперед, тому, що до 

сьогодні залишається дискусійним трактування терміна «русь», який є полісемічним 

(використання терміна дозволило виділити декілька основних його значень: етнічне 

– народ, плем’я, рід; соціальне – суспільний прошарок; географічне – територія; 

політичне – держава; конфесійне – віросповідання). Умотивованим видається 

трактування сполучення бѣлая рү(с) у етнічно-територіальному форматі як частини 

Русі (назва Русь поширювалась на усю Середню Наддніпрянщину, точніше – на 

Київщину, Чернігівщину та Переяславщину, які стали ядром Київської Русі). У мові 

досліджуваного періоду назвою Біла Русь на Заході означалися північні землі з дуже 

різним територіальним поділом, що продукує окреслення ментальної ознаки як 

основи творення стереотипу, яка виформовує ядерне значення ‘північна територія’ 

(Хмє(л)ницки розослалъ былъ по(л)ковникωвъ на всѣ стороны: на бѣлую рү(с), на 

сѣвє(р)щизнү, на полѣсьє … [СлУМ, VIII, c. 66]) та периферійні ‘віддалений’, 

‘холодний’, ‘сніжний’. Попри те, варто говорити про збереження перцептивної 

ознаки як складової частини стереотипу. Можливо, в семантичній основі назви 

покладено спосіб, поширений у той час на Сході – зіставлення кольорів частинам 

світу: де північ – відповідає білому (колоративна ознака, заґрунтована на одному із 

прототипів білого кольору – снігу); південь – чорному; захід – червоному тощо. З 

огляду на це, ми висуваємо гіпотезу, яка видається нам більш вірогідною, за якою 

мотиватором стереотипу бѣлая рү(с) може виступати антропологічна ознака 

(пігментація): чим далі на Північ, тим світлішими є колір шкіри та волосся людей, 

що проживають на відповідних землях.  

Усе, від чого залежала людина в своєму повсякденному житті, залишалося 
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об’єктом якщо не поклоніння, то пошанування – рослинний, тваринний, 

мінеральний світи, які освоюються людиною у межах моделі «зовнішній щодо 

людини світ». Особливо вартісними в українській лінгвокультурі є стереотипні 

уявлення про рослинний світ («вегетативна» субмодель), оскільки в ментальності 

українців із усіх змін інваріантним залишається архетип саме природи. 

Прототиповим у відповідному контексті є зелений колір (один із основних у 

ландшафті України) – колір лісу, гаю, степу, поля, трави, що вербалізований як 

основний компонент усталених сполучень, заґрунтованих на монопрофільній 

сенсорній ознаці: зєлєн́ыи лүги, пол́ѧ зєлєныи, т̾равы зєлєныи, зєл́ьє зєлє́ноє, дєрєво 

зєлє́ноє та ін. (див. Додаток Д), які передають стереотипи етнічного сприйняття 

світу української природи. При цьому очевидно, що переважна кількість значень, які 

фіксують ЕС, є результатом сенсорного та водночас ментального опрацювання 

світу. У процесі перцептивної діяльності сенсорний і ментальний складники 

утворюють єдність, що на різному ступені метонімічного та метафоричного 

переосмислення виформовують сильні категорійні семи ‘рости’, ‘міцніти’, 

мотивовані народною символікою зеленого, де останній є кольором оновлення, 

добробуту та надії. Акцент при цьому ставиться на збіжжі – рослинах хлібних 

злаків, оскільки для українців вартісними завжди були плодюча земля та вирощений 

на ній хліб (Зроди́ла зємлѧ зє́льє зєлєн́оє на оужи́тки и потрє́бы каждо́мү живо́тъ 

ма́ючомү [СлУМ, XII, c. 185]; Вдѧ́чныи … широ́кїи по́лѧ, зєлєн́ыи лүги пшєниц́ы и 

проса з̾рожан́ыи [СлУМ, XII, c. 185]).  

Аспектно, що з метою підкріплення значущості об’єкта, колоративний атрибут 

або може бути підсилений параметричною ознакою, вмонтованою в контексті через 

присвоєння кваліфікатора «великий за розміром» (Зроди́ла зємлѧ … // вдѧ́чныи 

пагорки широќїи пол́ѧ, зєлєныи лүги пшєни́цы и проса з̾рожа́ныи [СлУМ, XI, 

c. 220]), або може бути замінений рядом параметричних ад’єктивів, як-от: высо́кїй, 

вєли́кїй, широ́кїй (Зроди́ла зємлѧ… гаи́ высо́кїи, дүбро́вы вєсє́лыи [СлУМ, VI, 

c. 48]); Былъ пото(м) вєлиќїй врожай́ збожа на лѣто [СлУМ, III, c. 212]); И Чиръ 

дарова(л) мя… пувъ нивы широкои [СлУМ, VI, c. 29]), що демонструє спроможність 

параметричних атрибутів набувати просторового та темпорального значення. 
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Зокрема, у межах темпоральної площини розглядаємо історично зумовлений ЕС 

Зєлєныи сты҃  – одне зі свят православної церкви (Пєрє(д)  Зєлєными сты҃ в чє(т)вєр 

… ү Лвовѣ на мостѣ запалилося и вши(ст)ко пєрє(д)мѣстя згорѣло [СлУМ, X, 

c. 127], механізм творення якого – перенесення за ознакою суміжності, належності 

до понять одного порядку, пов’язаних часовими, просторовими, причинно-

наслідковими й іншими відношеннями (у нашому випадку за колоративним 

атрибутом). В основі означеного образу лежить еталонна ознака зеленого, 

заґрунтована на архаїчних віруваннях: в основі цих свят протягом тисячоліть 

культивується рослинність і магія заклинання майбутнього врожаю, що 

консолідують колоративну та ментальну зони та продукують значеннєві семи 

‘рослинність’, ‘урожай’, а значить і ‘добробут’. Семантичне ментально-колоративне 

поле відповідного стереотипу консолідує з темпоральною зоною асоціативною 

референцією, де об’єктивовано максимум ознаки: Зелені свята – це завершення 

весняного та початок літнього календарно-обрядового циклу; вони символізують 

остаточний відхід весни і прихід літа. Очевидно, що колоративна сема у межах 

значеннєвого ряду відповідного образу мінімізована та займає одну з останніх 

сходинок у системі периферійних значень ДАНС. 

Вартісними в аспекті мовної стереотипізації є уявлення українців про 

тваринний світ («зооморфна» субмодель). Зокрема, засвідчене особливе ставлення 

селянина до коня, для якого останній був більш необхідний, аніж, наприклад, 

сорочка. За матеріалами СлУМ, масть коня об’єктивується рядом прикметників, де 

узагальненого статусу набувають кольоропозначення гнєдый, половый, сивый, 

чо́рный, вороный як компоненти етнокультурних стереотипів-епітетів, 

заґрунтованих на монопрофільній сенсорній ознаці: конь чор́ный, конь вороный, 

конь сивый, конь гнєдый, конь половый, колірний компонент яких слугує одним із 

засобів відтворення функціональної значущості тварини, «оцінка якого залежить від 

особливостей світобачення» [318, с. 57]. 

Колоративні номінації у структурі означених ЕС є еталонними атрибутами, що 

виконують функцію об’єктивації максимуму ознаки, в якій властивість еталону 

забезпечується консолідацією перцептивних і символічних значень (кінь символізує 
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плодючість, достаток, швидкість, інтелект, знатність, динамічну силу, мужність, біг 

часу тощо). Колоративна ознака, об’єктивована через систему символічних значень, 

уможливлює думку, що колір масті коня в українській лінгвокультурі слугував не 

тільки показником колоративних уподобань, а визначав і ціннісні пріоритети, 

заґрунтовані на аксіологічній основі, оскільки масть тварини співвідносилась 

(відповідала) певній породі, яка, в свою чергу, відзначалась кваліфікаційними 

особливостями: розміром, силою, швидкістю, витривалістю тощо. Тому можна 

припустити, що пофарбування коня слугувало також ознакою його вартісності. Це, в 

свою чергу, розширило семантичні межі аналізованих ЕС семами ‘дорогий’ (йдеться 

про ціну в грошовому еквіваленті) (Третий конъ зъ серниста половый, который 

коштовалъ копъ двадцать грошей Литовскихъ [СлУМ, XII, с. 224]) та ‘бажаний’ 

(Напєрє(д) үзяли и пограбили… конє(и) троє, двє свєрєпы а трєти(и) ко(н) 

шє(р)стью гнєды(и) [СлУМ, VI, с. 229], конкретизація яких уможливлена через 

уведення до контексту дієслова пограбили, оскільки пограбування здійснюються з 

метою оволодіння бажаним. 

Дослідні матеріали уможливили думку: ад’єктиви чо́рный, вороный настільки 

узвичаїлися у текстах СлУМ, що не сприймаються як барва, а є невід’ємною 

частиною народнопоетичного зоообразу. І хоча символіка чорного кольору (як і 

його відтінків) в українському народному мисленні акцентована, переважно, на 

негативному змісті відповідної барви, конъ вороны(и), конъ чор́ны(и) – це один із 

найпрекрасніших, занурених в етнічну культуру, позитивно маркованих образів – 

‘супутник та вірний друг’, ‘мудрий порадник’, ‘свідок почуттів і переживань’, 

‘сильний і витривалий помічник’ (Панъ Бєлєцъки(и)… побра(в)… У Ѡлєшка: коня 

лысо(г)[о] вороно(г)[о] добро(г)[о] [СлУМ, VIII, с. 64]); (Страши́тъ мѧ Вага ́та́ѧ, що 

ю в̾ рүцѣ ма́єтъ, то(и) що на то(м) Коню чор́но(м) изди(т) [СлУМ, IX, с. 87]). 

Асоціації, пов’язані з конем як символом достатку, зумовлюють актуалізацію 

колоративного компонента, підкріпленого внутрішнім змістом об’єкта називання у 

межах бінарію заможний – бідний, водночас як і демонструють виразно 

аксіологічний характер, де на одному кінці осі конь половый, конь сивый, 

дрыкга(нт) воро(н) (дрыкга(нт) – жеребець, огир, швидкий кінь); на іншому – шкапа 
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половаѧ, кляча сиваѧ, кляча воронаѧ (де кляча, шкапа – заморений, слабосилий, 

худий кінь). При цьому істотно, що багатству протиставляється саме бідність, а не 

злидні. 

Рух по сенсорній шкалі зумовлює виникнення шляхом метафоричного 

переосмислення ЕС, які демонструють яскраво виражену аксіологічну 

зорієнтованість – позитивну, мотивовану розпадом полісеми. Серед таких: крас́на 

згод́а ‘значуща’, ‘мирна’, ‘взаємна’; крас́ныє спра(в)ы ‘вартісні’, ‘результативні’; 

красноє спѣваньє ‘досконале’, ‘милозвучне’; красноє мѣсце ‘відоме’, ‘публічне’; 

красныє врат́а  ‘почесні’, ‘парадні’ та ін. (див. Додаток В). Ті ж самі акценти 

послугували виникненню й укоріненню в українській лінгвокультурі 

псевдосенсорного ЕС красная вєсна (субмодель «першоелементи буття і природи»). 

В основі творення останнього лежить переосмислення у межах тропів осі 

псевдототожносі, проектоване у темпоральну площину. Народна уява створила 

метафоричний епітет – опоетизований образ весни. А оскільки весна – це час 

пробудження природи та відродження життя, аналізований образ набуває 

символічного змісту, утворюючи глибинну систему, більше того, виявляє «образ 

світу», де весна – символ життя. Для символу є типовим нагромаджувати й 

організовувати навколо себе новий досвід, який, перетворюючись у своєрідний 

конденсатор пам’яті, розширює значеннєву зону образу красная вєсна додатковими 

семами: ‘сонячна’, ‘квітуча’, ‘довгоочікувана’, ‘пора кохання’, що виконують роль 

образних кодів ментальності українців, показників їх ціннісних орієнтирів. 

Поділяємо думку М. Дмитренка, за якої «символіка – поняття загальнолюдське, 

національно-специфічне й етногенетичне. Дослідження саме останнього аспекту 

символіки надзвичайно актуальне, особливо всебічне вивчення первісної 

символічної системи й її еволюції у генетично архаїчних тисячолітніх етносів. Саме 

такою й є українська система символічного відображення світу. Вона належить до 

найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті» [154, с. 101].  

Дослідний матеріал засвідчує, що сполучуваність атрибута червоний у 

структурі стереотипів представлена у широкому діапазоні аксіологічно 

заґрунтованих значень, де переважна більшість форм є позитивно маркованими. Як 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


166 

 

виняток, розглядаємо псевдосенсорний стереотип басни красные. Останній 

потрактовуємо як особливий тип оксиморона, у якому поєднуються імпліцитно 

протилежні за значенням поняття, внаслідок чого виникає якісно нове визначення, 

що має негативне маркування ‘прихований’, ‘улесливий’, ‘обманливий’, 

градуйоване за рахунок «нагромадження» займенникових слів себе, своїх, своем 

(пор. Коли себѣ и своих во своем писанию хвалит, баснями красными свѣдоств 

звѣрхных, … подпирает [СлУМ, II, с. 148]).  

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив формування синонімічного ряду 

історично зумовлених псевдосенсорних ДАНС: крас́ныи дни, золотыи́ дни, золотыи́ 

час́ы, які, демонструючи суміщення ціннісного та темпорального складників, 

передають значення ‘щасливі’, ‘прекрасні’, ‘найкращі’. При цьому аспектно, що 

останні заґрунтовані на різних механізмах переосмислення: в основі стереотипного 

образу крас́ныи дни лежить метафоричне перенесення; а образи золотыи́ дни, 

золотыи́ час́ы переосмислені шляхом метонімічного переносу, в основі якого – 

зближення, зіставлення понять за суміжністю позначуваних понять. Колірна ознака 

при цьому втрачається, а до уваги береться вартісний аспект золота, як 

дорогоцінного металу, що підтверджено текстовим матеріалом (Ѡ ча́сє вдѧчный! ω 

лѣта ст҃ыи! Дни золотыи́ [СлУМ, XII, c. 147]; Вотүйтє, бы мѣлъ Сатүрнүсовы́ми 

зє́мный оурожа́й час́ы золотым́и Приωздоблє́ный [СлУМ, XII, c. 147]).  

На тлі позитивізму виразно постають епітетні структури субмоделі 

«першоелементи буття та природи»: чорноє морє, тємноє морє, тєм́ныє хмар́ы, які 

первісно заґрунтовані на сенсорній ознаці, отримують проекцію у ментально-

просторову площину. Окреслені образи вирізняються негативно маркованим 

переносним значенням: обов’язково з емотивними або експресивними конотаціями 

[233, с. 106]. Взаємозв’язок логічного й емоційного значення відповідних ЕС 

зумовлює переосмислення у межах тропів осі псевдототожності. Результатом цього 

є метафоричне значення, яке матеріалізує ознаку відсутності світла, тобто барви, та 

в образі фізичної реалії асоціативно зближує зі значенням ‘небезпека’, ‘біда’, 

‘загроза кому-, чому-небудь’. Символічне негативне значення, притаманне чорному 

кольору, градуюється контекстуальним оточенням (пор.Тєм́ныє хмар́ы с чорного 
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выника́ючи мώрѧ,… зє́млю окры́ли [СлУМ, V, c. 228]). Лексеми чорный та тє́мный у 

відповідному лексико-семантичному оточенні є контекстуальними синонімами, 

внутрішній зміст яких виявляється через асоціації з мороком, з іншим (загробним 

світом). На асоціаціях із потойбіччям заґрунтований і стереотип тєм́ниє мѣста, який 

демонструє широкий псевдосенсорний значеннєвий ряд ‘гріховний’, ‘царство 

пітьми’, ‘пекло’ (Богача грѣшногω, дїѧ́вωли нєсли дүшү до а(д)ских̾ по(д)зє́мныхъ 

тєм́нихъ мѣст̾ [СлУМ, I, c. 76]). Така символічність чорного (як і темного) тільки 

підтверджує думку, що «людина є частиною природи, і в її житті відбуваються такі 

зміни, як і в природі» [389, с. 127-128]. 

Отже, кольоровий образ на ментальному рівні існує незалежно від нашої 

свідомості, а в мові це відображено в тому, що колір виступає як онтологічна 

категорія, на основі якої можлива побудова цілісної картини світу українського 

етносу. Кольороназви у структурі етностереотипів є еталонними атрибутами, що 

виконують функцію об’єктивації максимуму ознаки, в якій властивість еталону 

забезпечує суміщення перцептивних, неперцептивних і символічних значень. 

Форма – іще один еталонний модус, що забезпечує візуальне сприйняття 

предметів, – матеріалами СлУМ не зреалізовується. Нами не зафіксовані 

етнокультурні стереотипи, заґрунтовані на ознаці «форма».  

Розмір – яскравий приклад градуальної перцептивної категорії, де початком 

відліку виступає не максимум, а медіум – певна норма, середній ступінь ознаки, від 

якої йде відлік у різні боки [382, с. 80]. На думку І. Рузіна, оцінна шкала простору є 

тривимірною: вісь OZ об’єктивується лексемами великий/малий, глибокий/мілкий; осі 

OX, OY – лексемами довгий/короткий, вузький/широкий, де гіпероніми 

великий/малий охоплюють об’єкт сприйняття як багатовимірний образ синтезованої 

параметричної характеристики або й виводяться поза межі тривимірного простору 

[382, с. 90]. Останні є певною абстракцією окремих параметрів, домінують у 

аналізованій системі, що робить можливим визначення через них інших атрибутів.  

Вербалізаторами параметричної ознаки у мові XVI – першої половини XVII є 

ад’єктиви великий, бол́ьшой, огромный, високий, глүбо́кїй, широ́кїй, ми́зє́рный,  

низкий, короткий, які визначають розмір у різних проекціях, що є засобом 
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осмислення світу у межах основних моделей (субмоделей) осягнення світу. Зокрема, 

антропоморфна модель актуалізована синонімічними корелятами – історично 

зумовленими АНС, переосмисленими у межах тропів осі псевдототожності. 

Метафоричні перенесення є тим засобом, який «дозволяє зв’язувати між собою 

різноманітні семантичні ряди, а відповідно і різноманітні способи опису й 

осмислення явищ об’єктивного світу» [483, с. 124]. Відтак ЕС втрачають зв’язок із 

сенсорною ознакою та розвивають МЗ – результат розпаду полісеми на ряд значень 

(як-от: великий, високий, широкий, глибокий – ознака за розміром, великий – 

‘значущий’; високий – ‘винятковий’; широкий – ‘щедрий’; глибокий – ‘виразний’ 

тощо) з подальшим їх диференціюванням, чому сприяє множина контекстів. 

Наприклад, высоќая моу(д)рωстъ ‘глибокі знання’, ‘досвід’; глүбокїй розүмѣ, 

высоќий  раз́үмѣ ‘свідомий’, ‘допитливий’; вєлиќий оучит́єлъ ‘славетний’; вєлиќаѧ 

знамєнит́ость ‘відомий’; великий посєл ‘гідний в аспекті оцінки громадських 

заслуг’; высокиє паны ‘привілейовані верстви суспільства’; вєлиќаѧ вєльмо́жность, 

высоќие станом ‘який має великий вплив, авторитет’ і опозитивні низкого родү 

‘який належить до нижчих верств суспільства’; миз́єр́ный  члк҃ъ – ‘який займає 

невисоке суспільне або службове становище’ та ін. (див. Додаток В). Прикметник 

ми́зє́рный, у змісті якого є параметрична сема ‘дуже малий’, зумовлює розширення 

значеннєвої зони стереотипу за рахунок периферійних значень ‘слабкий’, ‘вбогий’ і 

далі ‘який не викликає до себе поваги’, ‘нікчемний’. У межах пропонованого 

сценарію відтворено рівень моральної свідомості українців, що заґрунтований на 

ціннісній орієнтації як здатності постійно за різних обставин спрямовувати думки та 

дії людини на досягнення певної моральної мети і результату, як суб’єктивної 

значущості з позиції індивіда, етносу й їх потреб. Зауважимо, параметричні 

ад’єктиви у структурі відповідних АНС утворюють ієрархічну зону протиставлення, 

зв’язок між якими здійснюється шляхом кореляції їх змісту через деталізацію 

ядерної зони протиставлення. Така полюсність можлива тільки завдяки 

спроможності параметричного прикметника визначати реальний зміст через 

взаємозв’язок із парним словом – антонімом, що виявляється як у протиставленні, 
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так і у взаємній зумовленості реальних величин, які виражають ту саму ознаку, 

тільки різні її полюси [479, с. 47].  

Світорозуміння, світовідчуття та співвідносний із певним баченням тип 

діяльності українців узагальнені у псевдосенсорних ЕС проектованих у кількісний 

стратум, де сполучуваність носіїв параметричної ознаки представлена в широкому 

діапазоні національних констант: вєли́кїй (жаль, жалостъ, в̾сты(д), нєна́висть, 

скро́мность, знєважє́ніє, мука, страхъ, смоу(т)үкъ, злоба, гнѣв, грѣхъ, кохання); 

бо́льшой (жа́лость); ни́зкїй (үмыслъ) та ін., пов’язаних із відтворенням внутрішніх 

потенцій етносу, які інтерпретують номінанти розміру, основне призначення яких: 

виділяти, маркувати інформацію, а головне – давати їй кількісну оцінку в потоці 

життєдіяльності носіїв мови. Це уможливлює переакцентацію: ознака якісної оцінки 

консолідує з ознакою кількісної оцінки, пор.: вєлиќая скром́ность, велиќоє кохання, 

вєликаѧ праця, високие заслүги, болшиє постүпки, вєлиќая нєнав́исть, вєлиќоє 

знєважєн́іє, вєлиќий грѣхъ, великая злость, вєлі́кій в̾сты(д) та ін. (див. Додаток В). 

Більш того, суміщення якісного та кількісного значень виражає категорію 

інтенсивності, яка призначена для вiдображення бiльшого (меншого) вияву ознаки, 

кiлькiсної градацiї якiсної ознаки в межах відповідної властивості. Водночас варто 

говорити про чітко виражені аксіологічні потенції ЕС, мотивовані як полюсними 

параметричними прикметниками вєли́кїй, огромный, бо́льшой, высо́кїй; ни́зкїй, 

мѣлкїй, так і внутрішнім змістом носіїв ознаки.  

У контексті досліджуваного періоду «мові», «слову» – особлива увага. 

«Слово» постає поняттям багатозначеннєвим (у різних семантико-естетичних 

функціях та емоційних аспектах), що об’єктивується системою усталених 

сполучень, які, узагальнюючи ментальні цінності українського етносу, втрачають 

зв’язок із вихідною сенсорною ознакою та відцентровують ядерне МЗ ‘достойний 

похвали’, деталізоване іншими, що формують широкий стратум периферійної 

значеннєвої зони: высокии слова ‘значущі’, вєл́икіе рѣчи ‘важливі’, корот́каѧ мо́ва 

‘змістовна’, короткиє аркгүмєнты ‘доказові’, широкїй до́во(д) ‘аргументований’ та 

ін. (див. Додаток В). Основою творення ДАНС субмоделі «предметний світ» є 

вихідна сенсорна ознака. У сполученнях вєлиќїи дар́ы, вєликїи скар́̾бы, вєлиќїи 
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подар́ки, широкий гостинець та ін. (див. Додаток Д) семантика параметричних 

ад’єктивів пов’язується з предметом, що характеризується відповідною ознакою. 

При цьому спостережено: у результаті розпаду полісеми сенсорне значення 

поступається місцем ментальному, й окреслені образи набувають похідної 

квантитативної ознаки, що продукує ядерне МСЗ ‘щедрий’ і периферійну зону 

‘цінний’, ‘численний’, ‘значний за розміром’ (пор. Вєли́кими дар́ы ω(т) Ба҃ 

оударова́ный [СлУМ, III, c. 212]; А та(к) положили на то(м) въси. и(ж) маю(т) да́ти 

скар́̾бы вєликїи [СлУМ, VI, c. 117]; Заста́ли оу нєго кардина́ла… ω(т) па́пы 

посла́ного, єдна́ючи и блага́ючи цє́сара вєлиќими подар́ками [СлУМ, IX, c. 78]; На 

широкий гостинец премудрости мира сего выскочил [СлУМ, V, с. 154]). 

Кількісно домінантним є ряд історично зумовлених стереотипів моделі 

«зовнішній щодо людини світ». Останні, заґрунтовані на вихідній моносенсорній 

ознаці, деталізовані у межах сукупності субмоделей: гаи́ высо́кїи («вегетативна» 

субмодель); широќоє полє, высоќая гора, широкая дорога («ландшафтна» 

субмодель); глүбоќоє мор́є, широкоє море  («гідроцентрична» субмодель); высоќоє 

нбо҃, широкоє нбо҃ («астральна» субмодель); вєлиќїй  дож́дъ, вєлиќїй град́ъ, вєлиќаѧ 

тишина (субмодель «першоелементи буття та природи»); великая суббота, вєли́къ 

днь҃ («календарна» субмодель) та ін. (див. Додаток Д). Аспектно, що окреслені 

ДАНС є не тільки узагальненими параметричними характеристиками об’єктів 

зовнішнього світу, а й отримують проекцію у ментальне тло. Зокрема, заґрунтовані 

на сенсорній ознаці ДАНС вєлиќїй  до́ждъ, вєлиќїй град́ъ, вєлиќаѧ тишина, 

отримують проекцію у кількісну площину та розвивають СМЗ ‘рясний’, 

‘проливний’ (Нбо҃ затмѣло, и ώболоки и вѣтръ, и ста́лъ сє дож́дъ вєлиќїй [СлУМ, X, 

c. 251];Спа́лъ град́ъ вєли́кїй и пє́рүнъ ωгни́стый, и гро́мы оуда́рили [СлУМ, VII, c. 

95]); ‘безшумний’ (Вста́вши загрози́л вѣтрωм̾ ..., и бы́ла тишина вєли́каѧ [СлУМ, 

XIII, c. 7]); у просторово-кількісну площину, де ЕС свѣт̾ малый́ виформовує МСЗ, 

локативом якого є узагальнене значення номена світ, під яким розуміємо ‘оточення’ 

(Горү, мо́влю, Парнассү и Гєликωнү, на кото́рыхъ абы сѧ вє́съ свѣт̾ малый́ моглъ 

твоє́и сла́вы, и тєлє́снымъ и дш҃євны(м) о́комъ, дочита́ти [СлУМ, VIII, c. 193]). Більш 

того, рух по сенсорній шкалі зумовлює переосмислення у межах тропів осі 
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псевдототожності, результатом чого є формування у стереотипів МЗ глүбо́кїй дол́ъ, 

глүбо́каѧ проп́асть ‘моральне чи соціальне дно’ (Чи зрозүмѣлисмы я́къ глүбоќїй 

дол́ъ и проп́асть згинє́нѧ ωтво́рєна є́стъ [СлУМ, VIII, c. 113]); кривая дорога ‘хибний 

шлях у житті’ (… а мы зась ее называемъ отступленіе розуму прирожоного…, 

кривая дорога, духовное чюжоложство [КСлУМ16-17]), що уможливлює 

потрактування останніх як псевдосенсорних етностереотипів.  

Особливо вартісними видаються просторо-часові відношення, що дають 

розуміння, в яких саме площинах описуються динаміка та статика людського буття. 

Як форми руху матерії простір і час (тож і розмір) постають загальним «засобом 

організації» будь-якого об’єкта дійсності: простір – це форма сталості, збереження 

об’єкта, його змісту; час – форма його розвитку, внутрішня міра його буття. 

Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма 

організації всієї різноманітності нескінченного світу. Отже, кожний об’єкт має свій 

власний час і простір, які формують його властивості та специфіку. У семантичній 

структурі ЕС моделі «зовнішній щодо людини світ» параметричні, просторові та 

часові компоненти значення зливаються в одне емоційно-ціннісне прикметне ціле та 

формують МСЗ останніх у межах різних площин. Такими постають образи широкыи 

нивы, широкыи путь, широкое море, широкыи ворота та ін. (див. Додаток № Д), де 

параметричні прикметники широкии, великии (горизонталь) є не тільки 

характеристикою площі, а й актуалізують сему ‘вільний’, і далі корелюють із 

высоќаѧ гор́а, де ад’єктив высо́кіи (вертикаль) виступає втіленням центру 

символічного образу світу. Отже, заґрунтований на моносенсорній ознаці образ 

высоќаѧ гор́а, отримує проекцію у ментальне тло: гора – високий об’єкт земного 

ярусу, над яким знаходиться верхній світ – небо та під яким знаходиться нижній світ 

– потойбіччя. При цьому зауважимо, «кордоцентричність» українця виформовує 

ідилічне уявлення про нього як глибоко побожну людину, для якої завжди існували 

найвища межа Всесвіту – небесне царство Боже (Рай) – ментальний (розумовий і 

нематеріальний) стан вічного блаженства та його найнижчий рівень – підземне 

царство (Пекло), уявлення про які узагальнено в опозитивних за своєю природою 

менталізованих ДАНС, що позначають полярні зони верх/небо/рай: высо́коє нбо҃, 
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широкоє нбо҃, высоќоє мѣсто ‘райське життя’, ‘насолода’, ‘блаженство’, щастя’ та 

низ/підземелля/пекло: глүбокоє пєќло, низкиє пропасти ‘місце вічних мук’, які 

корелюють на ментальному рівні. При цьому очевидно, що між означеними зонами 

немає чіткої межі. Аксіологічна орієнтація означених стереотипів розглядається з 

позиції ціннісного бачення моделі світу через мовні знаки, якими виступають 

ад’єктиви высо́кий, широкий  (з одного боку) – низкий, глүбокий (з іншого), де 

пізнавальне та ціннісне в системі мови зливаються. Такі кореляти відображають 

своєрідне конотаційне тло внутрішньої форми культурних знаків, у яких 

параметрична ознака, співвідносячись із просторовою та кількісною, нівелюється. 

У межах означеного сценарію розглядаємо псевдосенсорні ЕС великіє лѣта, 

великий постъ, вєликии понєдєло(к), великий запуст, великий голодъ та ін. (див. 

Додаток В), що є засобом сприйняття й усвідомлення навколишнього світу в 

просторово-часових сценаріях. Останні корелюють в одній значеннєвій площині та 

виформовують МЗ ‘значний’, ‘тривалий за часом’ (И не была служба Божая черезъ 

тот увесь постъ великий  [СлУМ, III, c. 119]; А през тыє всѣ великіє лѣта, 

христіанскоє царство видячи [СлУМ, III, c. 211]; Слнц҃є прєложитсѧ въ тмү и мсц҃ь въ 

кро(в) пръшє нєжєли прїйдє(т) вєликїй дєнь гнь҃ [КСлУМ16-17]; … аж до тогож року 

который запуст великий мает быти в року шестдесят девятом [СлУМ, X, c. 172]) і 

далі через посередництво якісно-оцінного складника ‘тривале недоїдання через 

відсутність їжі’ (Пришла на него неволя и голодъ великый  [СлУМ, X, c. 211]). 

Окреслені сценарії локалізуються в континуумі всесвіту людини та характеризують 

реалії навколишнього світу українського етносу, що визначаються 

соціонормативними регуляторами. 

На цьому тлі як даність сприймаємо ад’єктив вєликий у структурі релігійних 

субститутів – ДАНС, які репрезентують «календарну» субмодель: великая суббота, 

вєлиќъ днь҃, вєликий празник, вєликыѧ нє(д)лѧ та ін. (див. Додаток В). 

Параметричний складник відповідних сполучень виходить із поля ознаки за 

розміром і формує МЗ ‘славетний’, яке корелює зі ‘значущий’, що є ядерним у 

контексті відповідних стереотипів і уможливлює їх потрактування як 

псевдосенсорних (Церковъ чудо православное выдаетъ въ субботу Великую… 
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святый свѣтъ [СлУМ, X, c. 195]; Свѧ́то вєлиќъ днь҃ пас́хи на па́мѧть выхожє́ньѧ з̾ 

єги́птү [СлУМ, VI, c. 102]; Вѣдомо є(ст) написано: всє(д)ми(х) нє(д)лѧхь 

из̾читаємы(х) ω(т) вєликыѧ нє(д)лѧ пасхы [СлУМ, VI, c. 127]). У структурі 

відповідних образів параметричному прикметнику вєликий відводиться особливе 

місце, як такому, що за змістовою та когнітивною суттю є носієм оцінного стратуму 

(в широкому розумінні цього слова), і насамперед, позитивно маркованого, оскільки 

узагальнює образ головного свята богослужебного року – Великодня (цер.-слов. 

Великъ дьнь), яке у своїй першооснові символізує загальне відродження життя та 

надій на оновлення світу. Параметрична ознака наведених образів нівелюється, ЕС 

переосмислюються шляхом суцільної метафоризації та набувають статусу 

псевдосенсорних.  

Отже, матеріалами СлУМ зафіксовано складну систему візуальних 

об’єктивацій, що зреалізовані у структурі антропних/деантропних етнокультурних 

стереотипів модусів «колір» і «розмір» (нами не зафіксовані стереотипи-образи 

модусу «форма»). Останні побудовані на тих канонізованих уявленнях про 

естетичну норму, яка склалася в тогочасному суспільстві історично й існувала у 

свідомості носіїв мови як певні стереотипи, що здатні передавати широкий спектр 

етнічно глибоко закорінених значень.  

Етнокультурні стереотипи візуального модусу сприйняття мови 

досліджуваного періоду, переосмислені у межах тропів осі суміжності та 

псевдототожності, передають об’ємний ряд аксіологічно маркованих значень. При 

цьому очевидно, що у процесі перцептивної діяльності сенсорний і ментальний 

складники етнокультурних стереотипів утворюють єдність – власне сенсорні ознаки 

мають додаткове ментальне тло, що уможливлює висновок: переважна кількість 

значень, які фіксують етностереотипи, є результатом сенсорного та водночас 

ментального опрацювання світу. Отже, певна кількість із розглянутих образів уже 

відірвалася від вихідного етимону – візуальної ознаки та набула статусу 

псевдосенсорних стереотипів. 
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2.2. Вербалізація основних слухових перцептивних відчуттів 

 

Наукова зацікавленість зв’язком сприйняття, мислення, мовлення та 

результатом їх взаємодії зумовила адресацію до чуттєвого фрагмента мовної 

картини світу, одним із основних складників якого є слух, що за обсягом сприйнятої 

інформації в ієрархії п’яти сенсорних підсистем людини поступається за значущістю 

в процесі людської діяльності щодо узагальнення чуттєвого досвіду у вигляді 

відображення навколишньої дійсності тільки зору.  

Підґрунтям для створення сфери звуконайменувань є поняття «звук», яке 

чітко окреслене в смисловій схемі та свідомості людини та для інтерпретації якого у 

слуховій перцепції увага індивіда прикована до двох факторів: вербальної 

інформації та акустичного образу мовлення, що продукує складну природу знака 

звукового тіла: в ньому тісно переплетені  фізичні характеристики звуку 

(інтенсивність, частота, тривалість, тембр тощо) з низкою суб’єктивних 

психологічних параметрів (гучність, висота, емоційний вплив, оцінка) [243, с. 109], 

аналіз яких забезпечує максимальне уявлення про звукові явища, процеси, ознаки, 

які сприймаються людиною. 

Відмінність слухового сприйняття від інших видів перцепції полягає в тому, 

що акустичний об’єкт активний і самодостатній для сприйняття; має двоїсту 

природу – акустичну та психічну: більшість атрибутів звуку не є еталонними, хоча 

на рівні психіки майже всі звуки сприймаються як еталонні; категоризація слухової 

перцепції обумовлена специфікою впровадження та сприйняття звуку, що 

сконденсовано в його предметній віднесеності, тобто спроможності людини 

співвідносити різні типи звучання з характерними для них джерелами. Сьогодні 

правомірно говорити про якісно нове акустичне середовище людини, що продукує 

«штучні звуки», для яких специфічною особливістю є відсутність натуральних 

аналогів. Така складна природа поняття «звук» зумовлює характер одиниць, які 

формують царину звуконайменувань, важливість яких для людини не викликає 

заперечень. Зауважимо, що в українському мовознавстві об’єктивації слухових 

сенсорних відчуттів української мови періоду XVI – першої половини XVII ст. не 
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стали об’єктом спеціального вивчення: лінгвісти лише дотично зверталися до 

лексики слухового модусу перцепції. 

Матеріали СлУМ засвідчують ряд вербалізаторів слухової ознаки, якими є 

ад’єктиви на позначення голосних звуків і ад’єктиви на позначення тихих звуків, де  

ряд позначень голосних звуків є значно ширшим, об’єктивованим власне 

аудіальною лексемою голосной та номінаціями, які ми визначаємо як невласне 

звукові лексеми: вєли́кий, бóлший, ωгромный, трүбный, красный, тѧжкий, 

вдѧ́чны(и), ра́достный; ряд вербалізаторів тихих звуків є значно вужчим і 

обмеженим лексемами тихий, глухой. Зафіксовані вербалізатори слухової ознаки 

засвідчують кореляцію об’єктивацій різних модусів перцепції, що раціоналізує 

думку про «підміну» номінацій, які передають слухове сприйняття, лексемами на 

позначення візуального спектра (пор. голосной голосъ → вєли́кий го́лосъ, бóлший 

голосъ, ωгромный голосъ). Пояснення цьому вбачаємо у рівні розвитку суспільства 

досліджуваної епохи, коли не існувало (можливо, в цьому не було необхідності) 

достатньо мовних засобів для вербалізації слухових відчуттів. Окреслені 

об’єктиватори акустичної ознаки реалізуються в системі мовних засобів, створюючи 

визначальні стереотипні образи, які віддзеркалюють слухові орієнтації українського 

етносу в межах основних моделей (субмоделей) осягнення світу.  

Спостереження над матеріалом засвідчує кількісну домінанту прикметника 

вєли́кий як об’єктиватора ознаки ‘голосний’. Формально ад’єктив вєли́кий належить 

до параметричного модусу перцепції, однак, на семантичному рівні є носієм 

прототипної слухової ознаки. При цьому зауважимо, внутрішній зміст прикметника 

вєли́кий  (великий – «який переважає звичайний рівень, звичайну міру; який має 

чималу силу вияву, інтенсивність дії» [СУМ, I, c. 317]) зумовлює проекцію образу в 

кількісну площину, що у структурі АНС відтворює синонімічне поле звуку, 

параметри якого передають різний ступінь вияву слухової ознаки – дослідний 

матеріал уможливлює виділення помірного, вищого та надмірного ступенів вияву 

аудіальної ознаки. Наприклад, як помірний ступінь вияву аудіальної ознаки 

визначаємо ЕС глас вєликий, що передає ядерне сенсорно-ментальне значення (далі 

СМЗ) ‘сильний’ (пор. А в̾ дєвѧтоую годиноу промовиль іс ҃ вєликымъ голосомъ и 
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рєкль [СлУМ, III, c. 212]) та додаткові відтінки звучання, як-от: ‘дзвінкий’, ‘гучний’ 

(… ωни кри(к)ну(в)ши голосо(м) вєлики(м) затыкали үши свои и кинулисѧ на нєго 

ω(д)носта(и)нє [СлУМ, III, c. 212]); ‘потужний’ (… помоли(в)сѧ… и вєликы(м) 

голосо(м) рє(к) лазароу грѧ(ди) во(н) [СлУМ, I, c. 65]); ‘закличний’ (Вси людиє 

кликнүли вєлики(м) голосо(м) [СлУМ, VII, c. 7]). Як об’єктиватора помірного рівня 

вияву слухової ознаки ‘голосний’ потрактовуємо й ад’єктиви вдѧ́чны(и) та 

ра́достный, що у структурі усталених образних сполучень вдѧч́ны(и) гол́осъ, 

рад́остный глас́ъ виформують МСЗ ‘відрадний’, ‘приємний на слух’ (Блг҃огла́сноє 

вѣща́нїє: Вдѧч́ны(и) гол́осъ, дзвѧ́нкъ [СлУМ, VIII, c. 6]; Дарүй на́мъ блг҃ословєнїє 

твоє вѣчноє… и рад́остный глас́ъ тво́й слы́шати [СлУМ, VI, c. 216]), де внутрішній 

зміст лексем вдѧ́чны(и) та ра́достный зумовлює аксіологічну маркованість 

означених образів – позитивну. 

На пропонованому рівні увиразнення та підсилення аудіальної ознаки 

відбувається за рахунок контексту, в межах якого функцію конкретизатора-

підсилювача відповідної ознаки виконують: іменник нбо҃ (И взыва́ли вєлиќимъ 

гол́осомъ до нба҃ мо́вєчи: Г(с҃)ди на тєбє сѧ надѣємъ [СлУМ, IV, c. 32]); де небо – 

горішній план буття, що уособлює велич космосу та є символом сили, що керує 

всіма земними досягненнями; відносний прикметник трүбный, який за своєю 

природою не може передавати якісну ознаку, отже, доречно говорити про приховане 

порівняння з трубою («музичний духовий інструмент високого регістру» [СУМ, X, 

c. 288]), яка утворює різні голосні звуки та сигнали (Г(с)ь пошлє(т) ан҃глы своѧ со 

гласо(м) вєлики(м) трүбнымъ [СлУМ, I, c. 104]). Відтак, характеризуючи поле 

звучання варто говорити про вищий ступінь вияву аудіальної ознаки.  

У структурі ЕС вербалізатори звукового модусу можуть передавати і 

надмірний ступінь аудіальної ознаки, що досягається через розширення контексту 

шляхом уведення дієслів із семантикою звукового сприйняття, які, сполучаючись із 

супутніми лексемами, впливають на наповнюваність звукополя та на семантику 

носія слухової ознаки (прикметника) й об’єкта оцінки (іменника). Так, дієслова 

вєрєщати та вола́ти своїм внутрішнім змістом продукують формування додаткових 

сем ‘вищати’ (Станүлъ тєды Рапсакъ и вєрєщалъ голосо(м) вєликимъ [СлУМ, III, c. 
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231]; ‘взивати’ (Слы́шалъ, якω Агг҃лъ волал́̾ вєлиќимъ гол́осом́ъ [СлУМ, VI, c. 213]), 

що раціоналізує думку про надмірний ступінь вияву акустичної ознаки. 

Реалізація перцептивної аудіальної ознаки безпосередньо залежить і від 

контекстуальних партнерів, які виявляють стандартні синтагматичні зв’язки на рівні 

підкласів іменників (об’єктів оцінки). Такими об’єктами оцінки у лексичній парі 

прикметник (носій слухової ознаки) + іменник (об’єкт оцінки) є номінанти звук, 

глас, речъ, гром, крыкъ, звонъ, во́плъ, у семантиці яких закладене градаційне 

уявлення про акустичну ознаку. Отже, заґрунтовані на монопрофільній сенсорній 

ознаці АНС вєлиќий криќъ, вєлиќий звук, вєлиќий вєрєск, вєлиќий гром, вєлиќий 

звон́ъ, тѧжкий воп́ль та ін. (див. Додаток Д), отримують проекцію у кількісний 

стратум, у результаті чого розвивають ядерну сему ‘сильний голос’, що отримує 

деталізацію у межах контекстів: ‘галас’, ‘гамір’ (И бүдє криќъ вєлиќїй во всій зємли 

[СлУМ, III, c. 212]); ‘вигук’, ‘зойк’ (Пристүпи́вши ближєй дїа́волъ… з̾ вєлиќи(м) 

крыќо(м) ω(т)стүпи́вши заова(л) [СлУМ, XV, c. 115]); ‘ґвалт’, ‘лемент’, ‘лайка’ 

(Набравши га(й)дүковъ на үлицы… до манастыря впа(д)ши, ба(р)зо вєли́кы(й) звукъ 

вчинили [СлУМ, IV, c. 198]); ‘голосне дорікання’ (… ωбыдвѣ сторонѣ з вєлики(м) 

громо(м), и крыко(м) ωхотнє по(т)ка(ли) марыү(с) фо(р)тєлєвъ хитры(х) үживаючи 

[СлУМ, VII, c. 96]); ‘заклик’ (З̾ тѧжким̾ воп́лєм̾ до тєбє Па́нє мо́й вола́ю [СлУМ, 

IV, c. 200]). Близьке розташування на одній синтагматичній шкалі номенів одного 

значеннєвого ряду (пор. Взѧлъ каждыи бронь свою, и выпали з вєлики(м) звуко(м) и 

вєрєско(м) [СлУМ, XI, c. 125]; Козаци нє подалєкү были… үслышали звонωвъ 

вєлики(х) кгвалтъ, вє(р)нулися [СлУМ, XI, c. 124]) не є випадковим. Така 

об’єктивація слухової ознаки, репрезентуючи надмірний ступінь вияву останньої, 

внутрішньо укорінена в структурі стереотипів.  

Звукову ознаку об’єктивують і колоративні прикметники, зокрема, 

кольоропозначення красный, яке у певних контекстах виступає синонімом до 

ад’єктива голосной (пор. красный голосъ). Доцільно говорити про явище синестезії, 

зокрема, враження відповідне слуховому подразнику та специфічне для органу 

чуття (вухa) супроводжується зоровим відчуттям, об’єктивованим 

кольоропозначенням. Це переводить зміст атрибута в іншу модальність: сема ‘колір’ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


178 

 

замінюється семою ‘гарний’, на основі якої розвивається МСЗ ‘сильний’, ‘дзвінкий’. 

При цьому акцент ставиться не на зовнішній ознаці, оскільки вона внутрішньо 

укорінена, а на внутрішньому наповненні стереотипу [376, с. 264]), що уможливлює 

позитивно марковану значеннєву зону останнього ‘виразний’, ‘приємний на слух’ 

(пор.Тѣло є(г) вѣрнии хр(с)тьянє взємшє ч(с)тно испрѧтали. поминаючо ωный 

красный єго голосъ [СлУМ, III, c. 37]). 

Рух слухової ознаки по сенсорній шкалі зумовлює переосмислення у межах 

тропів осі псевдототожності. Утворені метафоричним шляхом ЕС голосна слав́а, 

голосно(й) соимъ відходять від прототипної сенсорної ознаки та апелюють до 

ментального стратуму, де розвивають неперцептивне значення ‘знаний’, 

‘загальновідомий’, ‘популярний’ (Вѣдома слава голосна апостолѡвъ, котѡры(и) 

описүю(т) дѣѧниӕ свои длѧ на(с) грѣшны(х) люди(и) [КСлУМ16-17]; Яко́го з̾ стары́хъ 

Бго҃сло́вцωвъ и до́кторωвъ, кото́ры(х) слав́а гол́осна єстъ ω(т) ко(н)ца нба҃ до конца́ 

єгω [СлУМ, VII, c. 7]; … на остатнє(м) голосно(м) соимє нє добы(л) ко(н)ца, 

выєха(л) до гродна [КСлУМ16-17]), яке експлікується внутрішнім змістом об’єкта 

називання. Метафоризація виступає тим механізмом, який актуалізує сему 

‘інтенсивність вияву ознаки’, натомість денотативне значення нівелюється. 

Аудіальній ознаці ‘голосний’ протиставляється ознака ‘тихий’. Таке 

протиставлення у людській свідомості виформовується на підставі протилежних 

виявів спільного загального поняття, зокрема, опозиції інтенсивність –

неінтенсивність звучання, через яку відбувається зрощення складників усередині 

аудіального модусу. Антонімічні відношення забезпечують можливість контрастної 

характеристики звукових явищ, процесів, ознак, а також уможливлюють взаємодію 

антонімічної пари у словниковому складі мови як парадигматично 

взаємозумовлюваних одиниць. 

За матеріалами СлУМ, неінтенсивність звучання вербалізується 

прикметниками ти́хий і глухой, що є основою творення ряду ДАНС, проектованих у 

просторову площину: тих́аѧ пристан́ъ, тихое пристанище, глухоє Полѣсє, глүхой 

лѣсъ та ін. (див. Додаток В), які внаслідок метафоричного перенесення розвинули 

МЗ ‘відчуття спокою, задоволення і т. ін.’ (Подо́бєн̾ єстъ прис́тани нѣѧкой тих́ой 
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[СлУМ, VIII, c. 175]; И слушная естъ речъ каждому, збавене свое милуючому,… въ 

тихое пристанище Христова корабля [СлУМ, VIII, c. 187]); ‘віддалений від 

культурних центрів, відсталий’ (У глухом Полѣсю, у Пинщинѣ учинивши собѣ 

сѣдалище, там ся зовсѣмъ упровадилъ [СлУМ, VI, c. 226]); ‘дуже зарослий, 

непрохідний, дикий’  (Єщє и ннѣ҃ оу то(м) глүхо(м) а тє(м)номъ лѣсѣ свѣта того 

[СлУМ, VI, c. 226]). Таке переосмислення є наслідком творчого пошуку, що робить 

зміст стереотипних образів більш виразним і експресивним, підтверджуючи 

символіку внутрішнього світу українців із їх прагненням відчути гармонію всесвіту, 

стати її частиною та відтворити її своїм буттям. 

Отже, матеріали СлУМ фіксують незначну кількість об’єктивацій слуху, в 

семній структурі яких домінують диференційні ознаки полярного характеру, які 

виявляються у кореляції вербалізаторів ознак аудіального та візуального модусів 

перцепції, що уможливлює припущення: в українській мові тогочасної епохи такі 

ознаки на семантичному рівні не мали критеріїв розмежування, відповідно, зміст 

означених номінацій скоріше зумовлений рівнем розвитку думки в період її 

формування, ніж властивостями реалій, що нею виражаються. 

 

2.3. Лінгвальна актуалізація основних густативних, ольфакторних і 

тактильних сенсорних відчуттів 

 

До недавнього часу роль дотику, смаку та запаху в житті людини вважалася 

незначною. За свідченнями науковців, частка інформації про навколишній світ, яку 

ми отримуємо за допомогою густативних, ольфакторних і тактильних сенсорних 

відчуттів становить лише 5%, тоді як не менше 80% інформації про навколишній 

світ ми отримуємо візуально; частка слуху становить 15% [369]. Розкрита вченими 

ХХ сторіччя стереоскопічність зв’язку «людина-світ» викрила несправедливість 

теоретичної неуваги до інших (крім зору та слуху) сенсорних можливостей людини. 

Сучасні дослідження засвідчують велику роль у сприйняття інформації саме 

дотикових відчуттів. Дотик дає змогу найрізноманітнішими способами вступати в 

контакт із предметами та краще відображати їхні властивості; позбавленим зору 
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саме дотик заміняє очі тощо. А зіткнення з опорною поверхнею (земля – це основа 

людського сприйняття, оскільки відчуття дотику з нею постійно супроводжує 

людину протягом всього життя) дає можливість потрактувати дотик життєвим 

«супутником» людини. Тактильність визнається найархаїчнішою, а отже, і найбільш 

значущою для людини.  

Правомірно говорити і про значну роль у життєдіяльності людей смакових 

відчуттів. Смак відіграє важливу функцію захисних реакцій організму на зовнішні 

подразники та має велике емоційно-психологічне значення для людини [113, с. 3]. 

Відомі твердження, що смак такий же «значущий для людини, як щастя чи надія, 

оскільки він причетний не просто до пізнання, а до самого буття, до самого 

існування «Я» [230, с. 49; 231]; «смакові відчуття впливають на людину сильніше, 

ніж запахи, та визначають її стан більше, ніж звуки, оскільки необхідність у 

харчуванні робить для людини смак більш необхідним» [224, с. 234].  

Варто говорити і про значення ольфакторних відчуттів. Зокрема, нюховий 

складник сенсорики відіграє важливішу роль у культурі: нюх здатен сам не тільки 

добудовувати інформацію, що сприймається, до стану цілісності, але й сприяти 

трансляції та транспортації культурних смислів. Важливе значення має емоційний 

вплив запахів на організм індивіда: завдяки нюху у людини формується певне 

враження про іншу людину, предмет, явище тощо; не абияку роль відіграють запахи 

у спогадах. Сьогодні все частіше звертаються до досвіду лікування за допомогою 

запахів – практики аромотерапії. Інколи запахи вагоміші, ніж образи, набуті через 

інші органи чуття, наприклад, у новонароджених зорова система сприйняття не є 

основною для отримання інформації – найчастіше використовуються нюх і смак. 

Правомірною видається думка, за якої густативні, ольфакторні й тактильні сенсорні 

відчуття в реальних ситуаціях сприйняття часто невіддільні один від одного та 

виступають як співвідчуття. 

Чуттєве сприйняття, що корелює з мисленням, трансформується у факт 

свідомості, й далі підлягає процесу вербалізації. Виділяючи й об’єднуючи певні 

суттєві ознаки, людина завжди позначає реалії та предмети, які сприймає, словом; 

називає їх і тим самим глибше пізнає їх властивості й відносить до певних категорій 
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[282, с. 127]. Щодо лексичних позначень, породжених чуттєвим сприйняття світу, як 

зауважує Н. Арутюнова, найбільш розвинуті диференційовані «поняттєві 

еквіваленти зорових вражень… І напроти, значення, що відображають слухові й, 

особливо, смакові, нюхові та дотикові враження, більшою мірою дифузні, 

внутрішньо недискретні» [26]. До того ж лексика смакового та нюхового сприйняття 

є кількісно достатньо обмеженою [17, с. 10]. На нашу думку, пояснення такої 

кількісної полюсності слід шукати у прямому зв’язку між ступенем розвитку модусу 

перцепції та лексикою, що відображає сприйняття цим модусом: чим більше 

диференційована поведінка, що стосується певного домену досвіду, тим більше слів 

повинно існувати в мові для опису результатів дій, що реалізуються за допомогою 

використання цього досвіду, та навпаки. Зауважимо, проблема закономірностей 

семантичної диференціації слів постійно перебуває у полі зору лінгвістів, проте в 

українському мовознавстві об’єктивації основних густативних, ольфакторних і 

тактильних сенсорних відчуттів української мови періоду XVI – першої половини 

XVII ст. не стали об’єктом спеціального дослідження. 

Смак. Опрацювання особливостей густативних відчуттів видається 

неможливим без урахування специфіки менталітету, соціальних і культурних 

уявлень суб’єкта сприйняття [460, с. 67], оскільки асоціативні реакції на різні смаки 

(як і на запахи) неоднакові у різних людей. Вислови «про смаки не сперечаються»; 

«на колір і смак товариш не всяк» чудово ілюструють розуміння нечіткості та 

розпливчастості описів смаку, слабке диференціювання основних понять, величезні 

відмінності в чуттєвому сприйнятті в різних народів чи груп людей, представників 

різних етносів, і навіть у різних людей, в межах одного етносу. Наприклад, із гірким 

смаком у литовців асоціюється цибуля, огірок, перець, лимон, окріп, мигдаль; у 

англійців – масло, апельсин, кавовий осад, пиво [287, с. 224]; в українців – хіна, 

гірчиця, полин. 

Письмові свідчення підтверджують, що з давніх часів люди розрізняли 

солодкий, гіркий, кислий і солоний смаки. Вивчення сприйняття смаку показує, що 

така чотирикомпонентна координатна схема смакового сприйняття є дуже 

приблизною. Зокрема, сучасна людина може розпізнавати такі смаки, як терпкий, 
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пекучий, лужний, умамі («приємний смак» високобілкових речовин). Можемо, 

наприклад, говорити про металевий, лакричний смак, смак кальцію, смак жиру, смак 

чистої води тощо, оскільки рецептори смаку можуть передавати сигнали від різних 

речовин-стимулів, дія яких помітно інтерферує. 

Смак аксіологічний і суб’єктивний: людину цікавлять смаки не самі по собі, а 

лише в тому сенсі, в якому вони приносять їй задоволення/незадоволення [382, с. 61-

63]. Результати такої гедоністичної (спрямованої на задоволення, насолоду) 

інтерпретації перцептивної інформації відображаються на мовному рівні, 

об’єктивуючись у словах. Матеріали СлУМ фіксують ядерні назви основних видів 

смакових відчуттів, що називають видові поняття елементарного смаку – го́ркий, 

сла(д)кїй (соло́дкий), як такі, що виконують узагальнювальну функцію стосовно 

позначуваного; номен соло́ный, який корелює з лексемою го́ркий; номена на 

позначення ознаки ‘кислий’ нами не спостережено. Периферійна зона представлена 

ад’єктивами мєдо́вый, що позначає ускладнену смакову ознаку; пресный, що 

означає відсутність однієї з названих смакових ознак; о́стрый як результат оцінної 

характеристики смакових властивостей. Умовно до назв на позначення смаку 

відносимо прикметник смачный, на тій підставі, що останній є релятивною назвою, 

яка дає позитивну оцінку смаку. Як пов’язані з емоційною та ментальною сферами 

діяльності людини, окреслені ад’єктиви є носіями етноспецифічної інформації, 

слугують основою творення ЕС, що передають спектр етнічних значень у межах 

основних моделей освоєння світу: антропоморфної та «зовнішній щодо людини 

світ», деталізованих субмоделями, у межах яких проводимо опис стереотипних 

образів як таких, що репрезентують образний світ української етноспільноти. 

Антропоморфну модель репрезентує значна кількість АНС, де ядерними 

компонентами останніх є ад’єктиви го́ркий і сла(д)кїй. При цьому зауважимо, нами 

зафіксована обмежена кількість стереотипних образів, заґрунтованих на вихідній 

густативній ознаці, натомість спостережено значний стратум образів, утворених 

шляхом різних переосмислень. Так, перцептивна ознака є основою творення АНС 

яко полын́ь горко (Ннѣ҃ имъ сла(д)ко, но въ ωнь вѣкъ боудєтъ яко полын́ь горко 

[СлУМ, VI, c. 138]); бы(т) в го(р)ко(с)ти жо(л)чи  (Вижу бы(т) в го(р)ко(с)ти жо(л)чи 
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и въ звѧ(з)ку зло(с)ти [СлУМ, VII, c. 29]). І якщо внутрішня форма образу яко 

полын́ь горко легко прочитується (еталоном ознаки ‘гіркий’ для українців 

споконвіку був полин), то значення образу бы(т) в го(р)ко(с)ти жо(л)чи має 

прихований смисл, який вимагає потрактування. Пояснення сказаному знаходимо в 

тому, що одним із еталонів ознаки ‘гіркий’ для українців є жовч  («гірка жовто-

зелена утворена в печінці рідина, необхідна для засвоєння жирів і посилення 

функцій кишечника» [СУМ, II, c. 542]). А якщо зважити на те, що розлив жовчі в 

організмі людини супроводжується поганим самопочуттям, дратівливим станом, то 

умотивованим постає МСЗ відповідного стереотипу ‘перебувати у великому гніві, 

злобі’, що засвідчує мінімізацію перцептивної ознаки. 

Така віддалена позиція перцептивного складника лежить і в основі похідних 

образів кубокъ горкого пелину выпити, выпити чашу гор́кои желчи, чаш́ү гор́кого 

ωгнѧ ́ пит́и, съ горкои чаши напитися, що набувають переносного негативного 

значення ‘зазнавати багато горя, поневірянь’ (Күбокъ той гор́когω пєлинү гнѣва 

Бжо҃гω, ... вып́ити намъ з̾ потрє́бы приходило [СлУМ, V, c. 243]; Гдь҃ нш҃ь Іс ҃Хс ҃са́мъ 

за здоро́вѧ на́шє вѣчноє вип́и(л) чаш́ү гор́кои жєл́чи [СлУМ, V, c. 243]; И що́ мнѣ 

бѣсωвє згωтова́ли чаш́ү гор́кого ωгнѧ ́ сѣрчаного пи́ти [СлУМ, VII, с. 27]; Абы́сѧ 

былъ с̾ тои гор́кои чаш́и напи́лъ [СлУМ, VII, c. 27]). У відповідних контекстах 

особливого значення набуває дієслово пи́ти (та його форми ви́пи(л), вы́пити, 

напи́лъ), за рахунок яких відповідне значення набуває додаткових конотацій, 

проектованих у кількісну сферу, що визначає ступінь вияву страждань і 

заґрунтованих на них почуттів.  

У мовній картині світу українців уявленню про гіркий смак, насамперед, 

протиставляється уявлення про солодкий смак, як найприємнішого для людини, що 

об’єктивується позитивно маркованими ДАНС, заґрунтованими на моносенсорній 

ознаці: соло(д)кая вода, сладкоє райскоє яблоко, соло(д)кий мєдъ, солод́шагω над̾ 

мєдъ, мєдо́вый плѧстръ та ін. (див. Додаток Д). У структурі стереотипів прикметник 

соло(д)кий конкретизує свою співвіднесеність із денотативною реалією, що 

продукує розвиток вторинних сем, і як наслідок – перехід реального атрибута у 

сферу ментальної характеристики. Зокрема, ад’єктив соло́дкий у наслідок розпаду 
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полісеми суміщує декілька значень, між якими існує генетичний зв’язок: соло́дкий – 

смакова ознака; солод́кий – ‘смачний’ (Ѡ(т) єв(г)льскы(х) словє(с) соло(д)кая вода 

исхо́ди(т) [СлУМ, IV, c. 142]); соло́дкий – ‘найкращий’ (А они ємү рєкли… что 

солод́шагω над̾ мєдъ: а что моцнѣйшагω над̾ лва [СлУМ, VI, c. 181]); соло́дкий 

(сла(д)кїй) – ‘бажаний’ (Сладка, якоже то оуломокъ райского яблока, такъ ягодки 

твоего лица … [СлУМ, IV, c. 134]). Розпад полісеми зумовив мінімізацію 

перцептивної ознаки та відхід останньої на периферію значеннєвого ряду. 

Вартісними у відповідних контекстах видаються порівняння, які вказують на 

ступінь інтенсивності названої ознаки: яко же райскоє яблуко; солод́шагω над̾ мєдъ, 

мотивовані внутрішнім змістом компонентів-градаторів яблуко, мєдъ. Разом із тим, 

непрозорою видається мотивація смакової ознаки, відображеної у порівнянні яќω 

натүра оужа ́ го(р)ка, що передає МЗ ‘який дошкуляє, вражає’ (Звѣрω(в) 

бє(з)словє́сныхъ натүра єстъ оувѧ́зана: я́кω натүра оужа ́го(р)ка и ядови́та [СлУМ, II, 

c. 60]). Припускаємо, що відповідне значення мотивоване ставленням до хтонічних 

тварин як таких, які можуть укусити, нашкодити, випустивши отруту. Уведений до 

контексту конкретизатор ядовита  тільки підтверджує означену думку.  

Акцентуємо на прикметнику мєдо́вый (похідний від іменника мєдъ) – 

вторинній назві ознаки ‘солодкий’. Оскільки мотиваційною відзнакою ад’єктива 

мєдо́вый виступає диференційний семантичний компонент «солодкий», а 

семантичний його зміст прочитується через сему ‘дуже’, стверджуємо, що смислова 

взаємодія номенів солод́кїй і мєдо́вый  визначає градацію ознаки, що позначається. 

(пор. В дша҃́х̾ на́шихъ, освѣчє́ніє и роскошова́ніє зро́дит̾, якъ принести плѧстръ 

мєдо́вый Бгȣ҃ з̾можємω [СлУМ, Т. XII, c. 185]), де прикметник мєдо́вый виконує 

семантичну функцію градаційного уточнення  

Мова – це не тільки знаряддя соціальних атрибуцій, але й знаряддя емоцій. 

Думки й емоції зливаються у процесі діяльності, де емоції можуть навіть 

превалювати. Тому не випадково основні номінації густативного модусу лексеми 

сла(д)кїй, з одного боку, та го́ркий, із іншого, у вторинних переосмисленнях 

передають значення ‘сповнений достатку, щастя, радості, задоволення’, ‘щасливий’ 

[СУМ, IX, c. 446]; ‘сповнений горя, біди’ [СУМ, II, c. 74] відповідно, що дуже 
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близькі до ядерних концептів «радість» і «нещастя». Тому стверджуємо, що 

основним регулятивом і метою чуттєвої сфери свідомості є «принцип 

задоволення/незадоволення», що генерується на чуттєвому рівні психіки людини 

при взаємодії з об’єктивною дійсністю та виявляються у моральній діяльності у 

вигляді метафоризованих образів – морально-психологічних стереотипів. Досить 

широку представленість останніх можна пояснити принципом антропоморфності як 

основного в метафоричній номінації: людина, порівнюючи з собою об’єкти та 

процеси, легше їх сприймає, розуміє, пояснює та оцінює. 

Реалізація таких атрибуцій можлива за умови сполучуваності прикметників 

сла(д)кїй і гор́кий із об’єктами оцінки – іменниками різних тематичних груп, які у 

структурі стереотипів переосмислюються у межах тропів осі псевдототожності та 

набувають переносного значення – метафоричного – і тим самим втрачають 

безпосередній зв’язок із вихідною густативною ознакою. Метафоричне 

переосмислення виступає одним із найважливіших засобів збільшення 

інформаційної оцінності: завдяки великому метафоричному потенціалу 

відкриваються нові можливості для формування адекватного уявлення про предмет 

оцінки. Компоненти метафоризованих стереотипів-образів передають стандартні 

синтагматичні зв’язки на рівні атрибута гіркий і об’єкта оцінки – іменників моуќи, 

смүтокъ, ср(д)цє, стр(с)ть, скорбь, бо́ль, які формують антропні псевдосенсорні 

стереотипи з негативним значенням, проектованим у кількісний стратум: гор́кїй 

смүтокъ ‘невеселий, важкий настрій, викликаний горем, невдачею’, гор́кїй бол́ь 

‘відчуття прикрості, образи, смутку’, гор́̾киє моуќи ‘страждання, зумовлені як 

фізичними болями, так і душевними переживаннями’, гор́коє ср(д)цє ‘прикрі 

досадні настрої людини’ та ін. (див. Додаток В). Раціонально говорити про 

імпліцитну метафоричну оцінку, що дозволяє моделювати реальність у свідомості 

людини в діапазоні орієнтаційних метафор (за класифікацією Дж. Лакоффа і 

М. Джонсона) від «дуже погано» до «дуже добре». Тому ми погоджуємося з думкою 

дослідниці Л. Федорової про існування «метафори пейоративної (негативної) оцінки 

та мейоративної (позитивної) оцінки» [506, с. 119].  
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 Меншу питому вагу становлять метафоризовані АНС із позитивною 

оцінністю, репрезентовані ад’єктивами солодкий, мѣдовный, мотиваційною ознакою 

яких є актуальний компонент їх переносного значення ‘приємний’, що 

спостережено у значеннєвому змісті ЕС. Такі стереотипи, переосмислені у межах 

тропів осі псевдототожності, розвивають позитивні МЗ: солодкая пам'ять ‘приємні 

спогади’, солодкаѧ заплата ‘позитивна оцінка діяльності’, солод́каѧ заправ́да 

‘істина, що не підлягає ніяким сумнівам’, мѣдовный сон ‘спокійний, глибокий, 

безтурботний сон’, солодкоє ӕрмо та ін. (див Додаток В), де останнє сполучення є 

прийомом поєднанні протилежних за змістом понять, які спільно дають нове 

уявлення – оксимороном (Хво҃ ӕрмо ӕкъ солодко єстъ, ӕкъ лєгкоє, са(м) на(с) того 

оучи(т) [КСлУМ16-17]. 

Спрямованість лексем соло́дкий (сла(д)кий), мєд́овый на значення 

«солодкого» як ‘приємного’ найбільш повно актуалізується у сполученні з 

об’єктами оцінки, що належать зоні мовлення (гласъ, говорѣниє, пѣнїє, голосъ, 

пѣснь, стишки, слова, рѣчи), виформовуючи ряд переважно позитивно маркованих 

стереотипних образів: сла(д)коє пѣнїє, сла(д)каѧ пѣснь, слад́киє стишки, солодкый 

гласъ, мѣдовные слова, сладкие рѣчи  та ін. (див. Додаток В). Аспектно говорити 

про стимуляцію моделей досвіду як результату прихованого впливу на органи чуття 

– заміщену модальність, що є результатом стимуляції домінантного органу чуття 

(слуху), але іншою реалією (зором). 

Помічено, що тотожні за своїм компонентним складом історично зумовлені 

псевдосенсорні стереотипи, можуть бути відмінними на семантичному рівні. Серед 

таких гласъ солодкый, який залежно від контексту розвиває ряд МЗ ‘приємний’ (И 

задивүєтъсѧ дүша пра́вє(д)ны(х) сла(д)комү голосү и́хъ [СлУМ, X, c. 24]); ‘бажаний’ 

(Атъ звинить голосъ твои въ оушію мою, бо голосъ твои сладкіи  [СлУМ, XI, c. 110); 

‘ласка’, ‘благодать’ (Али перестаньме тото чинити, если хочеме, што бы на насъ 

пришла добрая дяка отъ Господа Бога и гласъ солодкый  [СлУМ, VI, c. 217]). 

Градація відповідної ознака зумовлена уведенням до контексту композита 

мєдосолω(д)кий, який, позначаючи більш насичену властивість, порівняно з тією, 

яку відтворює прикметник соло́дкий, виконує семантичну функцію градаційного 
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уточнення, яка особливо чітко виявляється у структурі стереотипу (А Бл҃жє́ный 

Ɵєωдори́тъ по том́ъ зъєдночє́ню // мєдосолω(д)кими бго҃сло́ви(т) слώвы [СлУМ, XII, 

c. 219]). Уведене до контексту порівняння, окрім функції уточнення та конкретизації 

ознаки, продукує додаткову сему ‘ласкавий’, ‘щирий’ (Ѡ слова сла(д)кїє надъ 

солодко(ст) мєд́ү вдѧчнѣйшїє [СлУМ, III, c. 194]). 

Разом із тим, спостережено й негативне переносне значення ад’єктивів 

соло́дкий (сла(д)кий), мѣдовный, які у структурі стереотипів солодкиє словы, 

сладкие рѣчи, сла(д)коє говорѣниє, слад́киє стишки, мѣдовныє слова, слад́каѧ 

похвал́а, смачная мова  та ін. (див. Додаток В) формують значення ‘надміру ласкаві’, 

‘облесливі’, в основі яких лежить уявлення про надлишок солодкого, що за 

аналогією характеризує надмірну лагідність, нещирість (пор. Станетъ за чары их 

хитрая и превратная, смачная, ѡблудная мова [КСлУМ16-17]; Не смотри на то только, 

яко сладкие рѣчи ставят, да смотри, если правда в них сидит [СлУМ, XIII, c. 120]); 

Абы есте от таковых мѣдовных слов… пилно стереглися [СлУМ, XV, c. 144]; 

Луцкій почал намовляти солодкими словы володимерского, человѣка… розумного 

на злоє [КСлУМ16-17]). Окреслений факт, певно, свідчить про почуття міри, 

пропорції у фізіології та свідомості людини, порушення якої зумовлює зворотні 

результати – негативну аксіологічну маркованість ЕС. 

Значущо високим ступенем оцінності наділені історично зумовлені АНС 

соціальної сфери – сфери діяльності, спрямованої на узагальнення образу життя та 

соціальної адаптації українців, у структурі яких ад’єктив го́ркий та його дериват 

горкото́чный, виявляючи стандартні синтагматичні зв’язки на рівні підкласів 

абстрактних іменників (об’єктів оцінки): нарєка́н̾є, хоро́ба, работа, оутѣха, наймъ, 

смє́рть, чась, война, неволя, конєц̾ та ін., розвивають переносні значення 

‘сповнений горя, біди’, ‘тяжкий’. Окреслені густативи є основою творення 

розширеного ряду історично зумовлених стереотипів, які, переосмислюючись у 

межах тропів осі псевдототожності, виформовують аксіологічно марковані 

(переважно негативні) МЗ, що у ширшому контексті отримують проекцію в різні 

площини – м е н т а л ь н о - я к і с н у , де розвивають значення ‘тяжкий’: гор́кая работа, 

гор́коє нарєкан́̾є, горкий наймъ, горъкая мука, гор̾коє па(н)ство, горкая  оутѣха та 
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ін. (див. Додаток В), де образи гор̾коє па(н)ство, горкая оутѣха потрактовуємо як 

оксиморони – навмисне поєднання суперечливих понять, які зливаються в одне 

емоційно-оцінне ціле; т е м п о р а л ь н о - я к іс н у , що продукує значення ‘важкий’, 

‘затяжний’: гор́кая хороб́а, гор́кая смєр́ть; п р о с т о р о в о - я к і с н у , в межах якої 

розвивається значення ‘повна залежність когось від кого-, чого-небудь’: гор́кая 

нєволя; к іл ь к і с н о - я к і с н у , яку репрезентують АНС го́ркїи слєз́ы, горкоточ́ныє 

слєз́ы, гор́кий плач́ъ, гор́кий криќъ, аксіологічно маркована значеннєва зона яких 

градуйована внутрішнім змістом іменників слє́зы, плачъ, кри́къ, що продукує 

квантитативну сему ‘сильно’, ‘надмірно’ (И ωко моє: по нєво́ли слєз́ы гώркїи на 

ланы́ ти вилива́єтъ [СлУМ, V, c. 181]; Вдова… слєз́ы горкоточ́ныє прүдко оусүшүєтъ 

[СлУМ, XIV, c. 83]). За іншим сценарієм – шляхом метонімічного перенесення – 

утворені АНС го(р)кий животѣ, горкий подпасычъ із псевдосенсорним значенням 

‘який зазнав горя, біди’, ‘який викликає співчуття, бідний, нещасний’ (пор. Штожъ 

было иншого намъ, бѣднымъ и горкимъ подпасычомъ, чинити?! [СлУМ, VII, c. 28]; 

Кг(д)ы по вєли́ки(х) пра́ца(х) ωныхъ в го(р)комъ своє(м) животѣ задрѣмлю(т), и 

присни(т)сѧ имъ во снѣ жє в ро́скоши [СлУМ, VII, c. 28]), що деталізовані 

конкретизаторами – прикметниками бѣдный, вєли́кий. 

Кількісно вартісними є переосмислені у межах тропів осі псевдототожності 

ДАНС моделі «зовнішній щодо людини світ», проектовані у часово-просторову 

площину: горкий чась, горкий конєц̾, гор́кая смр҃ть, горкая война та ін. (див. 

Додаток В), що розвивають ментально-просторове значення ‘який відзначається 

тяготами, сумними подіями’. Відповідне значення у структурі стереотипів підсилене 

конкретизаторами, роль яких виконують прикметники стра́шный, страшли́вый, 

кр(с҃)тный, які впливають на семантику носія ознаки прикметника горкий і 

семантику об’єкта оцінки – іменника смє́рть, що, в свою чергу, уможливлює 

додаткову сему ‘який своїм змістом, своєю суттю викликає, вселяє почуття страху’ 

(пор. Ца́ръ… вы́шолъ … хотѧчи́ вы́конати на(д) ни́ми гор́күю и страш́нүю смр҃ть 

[СлУМ, VII, c. 27]; Выда(л) само(г) сєбє за на(с) на смръ҃ть го(р)коую и кр(с)҃тноую 

[СлУМ, V, c. 103]). В опозиції до означених: сла(д)кїй почат́окъ ‘вдалий’, солод́кїй 

конєц́ъ ‘бажаний’. Семантичні зв’язки наведених стереотипів у логічному плані 
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засновані на порівняльних, сумісних поняттях, що перебувають у відношеннях 

перехрещування, а лінгвістично – на змістовій схожості та відмінності їх як 

узагальнених мовних одиниць. 

Ад’єктив солод́кий, мотиваційною ознакою якого є актуальний компонент 

його номінативного значення ‘приємний’, продукує виникнення образного 

сполучення солод́когω морѧ криниц́ы ‘життя в усіх його найкращих виявах’ (Іи҃с 

Прєсла́дкїй Бгъ҃ нашъ: з̾ котор́ого всѣ рѣки, всѣ вдѧ́чныѣ солод́когω морѧ криниц́ы, 

о́зєра и коло́дѧзѣ вытѣка́ютъ [СлУМ, VI, c. 86]). Основою такого переносу 

(метафоричного) є асоціативний зв’язок між відчуттями, що ґрунтується не тільки 

на узагальненому емоційному уявленні (солодкий смак – приємний, і вода без солі 

також має приємний смак, на відміну від морської, солоної), але й на подібності 

денотативних ознак [74, с. 74].  

У межах означеного сценарію розглядаємо й образ солон́е мор́є житїѧ, де 

атрибут ‘солоний’ слугує для позначення смакової ознаки, еталонним уявленням 

про яку є смак солі. Смакова властивість, названа прикметником соло́ный, 

зумовлена наявністю солі в певній речовині; тобто смакова властивість, притаманна 

солі, переноситься на ті речовини, в яких вона присутня. Тому можемо говорити, що 

в основі метафоричного сполучення солон́е мор́є житїѧ, лежить вихідна густативна 

ознака (морська вода із вмістом солі та характерним солоним смаком), яка 

втрачається та заміщується ментальною ознакою, що зумовлює розвиток МЗ ‘не 

найкращий спосіб існування кого-небудь’. Звідси внутрішнє протиріччя: ознака 

‘солоний’ корелює з негативно маркованою ознакою ‘гіркий’ (И мы прєтω братіє, 

котώрыѣ на соло́номъ и гор́комъ… мор́и житїѧ сєгω плава́ємω [СлУМ, XIII, c. 232]), 

що є глибоко проакцентованим. Аналіз сполучуваності номена соло́ный дає 

можливість зробити висновок про те, що в його змісті виражається надлишок 

названої властивості, звідси й негативна конотація відповідного атрибута. За 

необхідності зміст поняття може конкретизуватися еталонним атрибутом – 

іменником соль, у якому ознака сприймається абстраговано й актуалізується в 

сполученні з іменником зємля, виформовуючи шляхом метонімічного перенесення 

стереотип соль зємли із значенням ‘видатні представники суспільної групи’ (До 
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насъ то абовѣмъ Архїпа́стыръ на́шъ Х(с)҃с Гд҃ь мо́ви(т), Вы єстє сол́ь зємли [СлУМ, I, 

c. 137]). На нашу думку, в означеному стереотипному образі номінант соль 

засвідчує максимальний ступінь вияву (інтенсивності) ознаки (позитивно 

маркованої) у предметі, що продукує додаткову сему ‘кращий серед інших’. 

Зауважимо, що для свого опису модус смаку має набагато менше слів, ніж 

інші відчуття. Тому для семантизації смакових відчуттів запозичуються номінації з 

інших сфер чуттєвого сприйняття, насамперед, із сфери дотику. Перехрещення 

мікросистем «смак» та «дотик» зумовлено важливою роллю дотикової сфери у 

формуванні смакових відчуттів, і викликане як лінгвістичними факторами – з усіх 

чуттєвих сфер дотикова сфера є найпоширенішим «вихідним пунктом метафор» 

[501, с. 280], так і екстралінгвістичними – «неподільністю чуттєвого сприйняття 

світу на зорі людства» [448, с. 141]. 

З опертям на класифікацію Аюрведи (в основі відповідної класифікації лежить 

учення про дієти, в яких обов’язковою є виділення шести смаків: солодкого, 

кислого, солоного, гіркого, гострого, терпкого [25]) у межах смакових найменувань, 

що фіксують матеріали СлУМ, ад’єктив о́стрый – сфера смакового модусу – є 

омонімом до гострий, який належать модусу «дотикові відчуття» (гострий – «який 

має колючий кінець або ріжучий край, здатний колоти або різати» [СУМ, II, c. 144]). 

Окреслений номен у своїй основі має мотиваційні ознаки – стимуляцію (гострий 

смак стимулює всі функції організму, є діафоретиком (посилює потовиділення), 

відхаркувальним засобом (видаляє слиз), природним гербіцидом (вбиває паразитів); 

діє як антибактеріальний (антисептик) і підсилювальний засіб (гострий смак 

підсилює й увиразнює інші смаки). Це робить останній актуальним компонентом 

значення вихідної мовної форми, що позначає смакове відчуття, яке «виникає при 

сполученні сильного нюхового подразнення з власне смаковим» [11, с. 397]. 

Функціонує ад’єктив о́стрый у структурі заґрунтованого на густативній ознаці ЕС 

ос́трый смаќъ, що передає значення ‘який вирізняється смаковими властивостями’ 

(Зѣльє о́строгω смаќү, до вымыва́ньѧ брүдү спосо́бноє я(к) ү на(с) мы́ло [СлУМ, III, 

c. 77]). При цьому правомірно говорити про актуалізацію комплексної модальності, 

що з метою уточнення, конкретизації специфічного смакового відчуття, яке 
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характеризується інтенсивністю та незвичністю свого вияву, передбачає стимуляцію 

декількох зон сприйняття.  

До номенів на позначення смаку умовно відносимо ад’єктив смачный, як 

такий, що позначає не специфічну смакову ознаку, а передає позитивну оцінку 

смаку. Спостережено, що основою оцінки останнього може виступати емоційна 

реакція суб’єкта, викликана негативно маркованою смаковою властивістю. Тобто 

лексема смачный  у своєму переносному значенні позначає релятивну ознаку 

предмета, «ознаку, яка відображає певне ставлення суб’єкта до предмета» [546, 

с. 17], і як структурний компонент утворених шляхом метафоричного перенесення 

ЕС, втрачає зв’язок із вихідним густативним атрибутом, що продукує МЗ 

стереотипних образів: смачны(й) сонъ ‘безтурботний’ (Кто побо(ж)нє живо(т) свой 

справує(т) и вѣру свою заховує(т)… таковый ӕ(к) смачны(м) сно(м) заснє(т) 

[КСлУМ16-17]); смачна унѣѧ ‘гідне об’єднання’ (Тая унѣѧ выволанцемъ церковнымъ 

и отгнаннымъ попомъ презъ негодность пышнымъ,… есть смачна и угодна 

[КСлУМ16-17]); смачный  бенкетъ ‘нестерпний’ (пор. Ой ты, мужу необачный! Зроби 

жонѣ бенкетъ смачный… [СлУМ, V, c. 82]). Як такі, що передають емоційну 

реакцію суб’єкта, викликану позитивно маркованою смаковою ознакою, 

розглядаємо номени прав̾див́ый і дшє҃́вный (лексеми, які також умовно відносимо 

до позначень смакових відчуттів). А образні метафоричні сполучення прав̾див́ый 

смаќъ дш҃и, дшє҃в́ный сма(к) кваліфікуємо як такі, що передають МЗ ‘справжній’. 

Семантичні зв’язки наведених стереотипів  засновані на сумісних поняттях, що 

перебувають у перехресних відношеннях, узагальнених у мовній формі. 

Характерною особливістю останніх є їх стилістична маркованість (пор. И то є́стъ 

прав̾див́ый смаќъ дш҃и и по́кармъ [СлУМ, VI, c. 134]; Сма(к) дшє҃в́ный, нє є(ст)  

твώй юж̾ сма́кү подоб́ный [СлУМ, III, c. 158]). 

Отже, матеріали СлУМ фіксують обмежений ряд об’єктивацій смакового 

сприйняття, водночас як нечіткість і розпливчастість описів смаку. Слабке 

диференціювання основних густативних об’єктивацій, пояснюємо прямим зв’язком 

між ступенем розвитку смакового перцептивного модусу та лексикою, що 

відображає сприйняття цим модусом: чим більше диференційована поведінка, що 
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стосується певного домену досвіду, тим більше слів існує в мові для опису 

результатів дій, що реалізуються за допомогою використання цього досвіду, і 

навпаки. 

Густативні номінації слугують основою творення етнічних історично 

зумовлених антропних/деантропних стереотипів, які, характеризуючись виразною 

аксіологічністю, демонструють суцільну метафоризація образів, що виступає одним 

із найважливіших засобів збільшення інформаційної оцінності. Зрідка залучені інші 

механізми переосмислення: метонімія, оксиморон, порівняння. Для семантизації 

смакових відчуттів запозичуються номінації з інших сфер чуттєвого сприйняття, 

насамперед, із сфери дотику. Перехрещення мікросистем («смак» і «дотик») 

пояснюємо неподільністю чуттєвого сприйняття світу періоду досліджуваної епохи. 

Запах. На думку науковців (В. Носуленко, Е. Голдштейн, Дж. Брунер, А. Лурія 

та ін.), із густативними сенсибіліями особливо тісно пов’язані одоративні відчуття. 

Запах – один із ланцюжків, що зв’язує людину з природою, відповідно, ольфакторні 

відчуття займають особливе місце в життєдіяльності індивіда, впливаючи на його 

свідомість і підсвідомість. З погляду суб’єктивної емоційності формується 

гедоністична оцінка запаху – всі запахи емоційно забарвлені, викликають у нас ті чи 

інші переживання. Запахи, ймовірно, пробуджують пам’ять (не логічну, а емоційну) 

[352, с. 57], впливають на людину, яка формує власне ставлення до них і визначає 

їхні властивості. 

У свідомості людини запахи мають дві оцінні характеристики: приємний і 

неприємний – одні запахи вважаються «хорошими» (напр., аромат троянди), інші – 

«поганими» (напр., сморід гниття). Запахи також можуть зберігати і нейтральність 

(напр., запах дерева, запах моря) або передавати ситуативну недоречність (напр., 

запах бензину нормально сприймається у гаражі, але меншою мірою у вітальні). При 

цьому, ольфакторна пам’ять вкрай суб’єктивна: один і той же запах може викликати 

протилежні відчуття. Індивідуальне ставлення до запаху залежить як від власних 

уподобань індивіда, так і від стандартів культури, носієм якої він є. Саме культура 

формує алгоритм нюхових вражень, якими, наприклад, є результат сприйняття 

запаху смаженого оселедця, приємного для корейця й огидного для європейця; чоу 
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тофу (тухлої сої), запах якої є нейтральним для китайців (вони говорять, як часник 

або цибуля) й абсолютно неприйнятним, відразливим для європейців. Нейтральним 

вважають запах дуріану лише жителі Південно-Східної Азії; свіжої риби – жителі 

країн, які ловлять рибу в промислових обсягах (Китай, Індонезія, Індія); 

витриманого м’яса акули (як хакарл в Ісландії) – жителі півночі Європи та ескімоси; 

для французів приємним є різкий запах пліснявого сиру; однак не всі європейці 

поділяють цю думку [444, с. 20]. Фізіологічний процес сприйняття запаху наділений 

такими особливостями, які дозволяють говорити про його двоїстий характер у 

порівнянні, наприклад, із раціональним сприйняттям за допомогою зору. 

Генетично нюхові відчуття, як і інші види чуттєвого пізнання, сформувалися у 

процесі довготривалої еволюції людини в умовах праці та взаємодії з довкіллям. 

Поширення запашних речовин шляхом задимлення почалося ще за часів поклоніння 

печерних людей вогню та диму, з чим було пов’язане спалювання останніх у 

магічних цілях (богослужіння, «вигнання бісів», кадіння ладаном в християнських 

церквах, спалювання запашних паличок в індуїстів і буддійських храмах тощо). З 

сивої давнини людям відомі запахи природних ароматичних речовин: рожевого 

масла, масла сандалового дерева, мускусу, ладану, амбри, вербени, ванілі; 

мистецтво вилучення запахів, як і уміння їх використовувати, було розвинене дуже 

високо. Із виникненням штучних запахів (парфумів) людина стала спроможна 

конкурувати з природою в одному з її найскладніших виявів, відтворюючи з 

вуглецю, водню, кисню та азоту найбільш витончені аромати. І якщо до того опис 

усіх мислимих пахощів мав значною мірою теоретичний характер, виступаючи 

прерогативою точних наук, то проблема класифікації останніх загострилась із 

ростом популярності парфумів (межа XIX-XX ст.): виробник духів, продавець і 

покупець потребували спільної мови. 

Попри свою значущість, вивчення одоративних відчуттів носить 

фрагментарний характер, що засвідчує відповідна наукова література: єдиної 

класифікації запахів не існує, відсутні типові нюхові еталони. Недостатнє вивчення 

нюхової сфери сприйняття, невловимість, ефемерність запаху зумовлює посилення 

суб’єктивного фактору при його дослідженні. Це знаходить своє відображення на 
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мовному матеріалі: хоча у межах підсистеми одоративний модус обслуговується 

окремими лексемами, він не наділений спеціальними одиницями для вимірювання 

«сили відчуттів», оскільки точно виразити запах мовними засобами майже 

неможливо. Проте говорити про ущербність досліджуваного модусу не можна: 

позбавлені власного лексичного спектра, одоративні емоції підтримуються 

характеристичними означеннями та, зазвичай, тим референтним поділом, за яким 

закріплений реальний чи уявний запах, у суміжних відчуттях. Зокрема, запах часто 

ототожнюють із смаком: обидва окреслені модуси можуть мати набір спільних 

атрибутів, де той самий прикметник визначатиме і смак об’єкта, і його запах 

(наприклад, солодкий аромат весни – солодкий смак цукру; солоний запах моря – 

солоний смак морської води). Отже, «бідність» запахової лексики компенсується 

багатством уявлень, форм вираження, асоціативних образів, що узагальнюють 

одоративну складову частину світу.  

У текстах матеріалів СлУМ спостережено стратум найдавніших об’єктивацій 

одоративних відчуттів, що використовувались нашими предками. З-посеред таких 

номінації ядерної зони: добровонный, благовонный, пахнүчий, пахущий, 

смєрдѧ́щий, смра(д)ный, смродливый, стухлѣлый та лексеми периферійного ряду: 

дүшєвный, вдѧ(ч)ный, брыдкїи, злы́й, грѣшнїи, які ми лише умовно відносимо до 

об’єктивацій одоративного модусу як такі, що тільки у контексті з видовими 

поняттями за́пахъ, смра́дъ виявляють відношення до означеного модусу, передаючи 

емоційну реакцію суб’єкта, викликану одоративною властивістю. Названі лексеми 

об’єднуються спільною семантикою – називають той чи інший запах, виступаючи 

основою творення ЕС. 

Серед диференційних сем, що є характеристиками запаху, найбільш 

частотними є: ‘оцінка запаху’, ‘інтенсивність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, 

‘властивість запаху’. Ольфакторні атрибути у структурі ЕС передають як позитивні 

значення, ядерним у відповідному контексті є ‘приємний запах’, так і негативні, 

ядерним для яких є значення ‘неприємний запах’. Так, у межах антропоморфної 

моделі фіксуємо заґрунтовані на вихідній  одоративній ознаці ЕС, які визначають 

особливості видових понять одоративного модусу та є їх узагальненими образами. 
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Позитивні аксіологічні потенції виявляє ад’єктив дүшєвный у структурі ЕС 

дүшєвный зап́ахъ (Єсть … сємү налєжачїй цвѣ(т), которого(м) ва(м) до дүшє(вного) 

зап́ахү пода(л) [СлУМ, X, c. 133]). Поєднання сенсорної й абстрактної 

характеристик продукує переосмислення у межах тропів осі псевдототожності, що 

зумовлює розвиток МСЗ відповідного образу ‘моральна чистота’. Ментальний 

складник спостережений і в значеннєвій площині негативно маркованих АНС 

брыдкїи смрад́ы, що градуйована рядом злый́ зап́а(х), грѣшнїи смро(д), які 

деталізовані внутрішнім змістом об’єктів оцінки, що розвивають МСЗ ‘неприємний’  

(Четвє́ртоє ωкно ́ но́здрѣ, прєз то́є по(з)нава́єш̾; за́пахи вдѧчнїи, и смрад́ы брыдкїи 

[СлУМ, III, c. 79]; Справє(д)ли́вїи  со(л) побо́жнаѧ, а грѣшнїи смро(д) и злый́ зап́а(х)  

[СлУМ, XII, c. 39]). 

Об’єктом одоративної складової частини навколишньої дійсності може 

виступати і сама людина, яка є втіленням різноманітних запахів, що зумовило 

виникнення заґрунтованого на вихідній ольфакторній ознаці АНС смєрдѧщ́ий 

козєлъ. Основою виникнення відповідного стереотипу є метонімічне перенесення за 

суміжністю, де виконувані вчинки, дії одночасно є каталізатором характеристики 

особистості, виформовуючи оцінні судження, у яких обґрунтовується моральність і 

її елементи. Звідси абстрактні асоціації, що зумовлюють рух відповідного образу по 

сенсорній шкалі, продукуючи суміщення сенсорного та ментального складників. У 

результаті образ смєрдѧщ́ий козєлъ прочитується значно ширше ‘огидний’, 

‘бридкий’ (То(г)да дїѧ́волы … за́ймүтъ всѣхъ грѣшникωвъ тогώ  свѣта, ωныхъ 

козлώвъ смєрдѧщ́ихъ [СлУМ, XII, c. 7]), градація якого уможливлена  через 

уведення до контексту іншого образу – смєр̾дѧщ́ий грѣшникъ (И сна́днє почүютъ 

смєрдѧщ́ого козла єрєти́чєствомъ и грѣшника смєр̾дѧщ́ого грѣхам(и) мнωгимы  

[СлУМ, IX, c. 100]). Останній не тільки актуалізує негативну маркованість 

стереотипного образу, а й продукує розширення семантичного поля за рахунок МСЗ 

‘грішний’, ‘безбожний’. Перцептивна ознака при цьому мінімізується та займає 

позицію віддаленої периферії. 

З огляду на те, як у людини розвинута спроможність сприймати запахи, вона 

формує власне ставлення до них, визначає їхні властивості, що робить одоративну 
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сферу буття індивіда асоціативною за своєю суттю [462, с. 72]. Моральні риси 

індивіда окреслено у чуттєвій сфері, яка заґрунтована на оцінці соціальних відносин 

та поведінки людей у суспільній та індивідуальній свідомості, що знаходить своє 

вираження у системі моральних знань про етичні норми. Опертям для відповідної 

сфери є ціннісні орієнтації, відповідно, стереотипи у межах даної сфери мають 

глибоко аксіологічний характер (пор. позитивно марковані: добровонныи рѣчи, 

благовонныи рѣчи, пахущиє рєчи, пахнүчєє горло; негативно марковані: 

смродливыи злости, смра(д)ныи оучинкы, стухлѣлоє сєрдцє та ін. (див. Додаток В). 

Останні, переосмислюючись у межах тропів осі псевдототожності, 

метафоризуються, втрачають зв’язок із перцептивною ознакою та набувають статусу  

псевдосенсорних. Характерна особливість розвитку метафоричного значення, як 

зауважує Н. Павлова, полягає в тому, що метафоричне перенесення відбувається на 

основі подібності до запаху певного предмета, при цьому ольфактивними 

характеристиками наділяються предмети й явища об’єктивної дійсності, що фізично 

не здатні мати запах [334, с. 16]. Складність аналізу такого типу одиниць полягає в 

їхній суб’єктивності, оскільки, незважаючи на спільність психофізичного 

сприйняття запахів усіма людьми й існування одоративних універсалій, у кожного 

носія мови своє уявлення про конкретний запах і метафоричний одоративний образ 

викликає свій асоціативний ланцюг, що у межах контекстуального змісту продукує 

ряд ЕС із одоративним переносним значенням: добровонныи рѣчи, благовонныи  

рѣчи ‘приємні’, ‘сердечні’; смродливыи злωсти ‘аморальні’; смра(д)ныи оучинкы 

‘недостойні’; смрод́ныє грѣхы ‘нечестиві’. Правомірною видається думка, що 

виконувані дії одночасно є маркерами характеристики особистості й тими 

факторами, які формують оцінні судження, де факт смерті зачіпає глибинні 

структури внутрішнього світу людини, що спричиняє роздуми над метою та сенсом 

життя, узагальнені в значеннєвому полі ЕС смра(д)ная смр҃ть як підсумку вчинків 

людей. Те, що факт власної смерті сприймається людиною не як безперечна істина, 

а викликає, здебільшого, емоційне потрясіння, почуття безнадійності та 

розгубленості, продукує МЗ образу ‘порочна’, ‘неправедна’ (Такъ сєсь ωканыи и 

сто҃по(л)къ бѣгая. а нє вѣда(л) ω(т) кого зло смра(д)ноую смр҃ть прїнѧ [СлУМ, XV, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


197 

 

c. 80]). Разом із тим можемо говорити про розвиток додаткової семи ‘гріховна’, яка 

продукована розумінням смерті у християнстві, де її причиною споконвіку 

вважалась гріховність людини: смерть – відплата за гріх. 

Модель «зовнішній щодо людини світ» репрезентує обмежена кількість 

стереотипних образів, заґрунтованих на вихідній сенсорній ознаці. Серед таких 

вдѧ(ч)ный зап́ахъ, що розвиває позитивно марковане значення ‘запашний’ (Ра́ди 

были наслаж(д)а́тисѧ вдѧ(ч)ныхъ зап́аховъ; золє́нкωвъ; ωпиґина́ртωвъ и спижма 

[СлУМ, XII, c. 143]). Як засвідчують дослідні матеріали, з метою компенсації 

недостатньої кількості виражальних засобів одоративних ознак, зачасту запах 

ототожнюється з іншими перцептивними відчуттями, що відображено у структурі 

ЕС різного ступеня перцептивності. Найменування, що набувають значення 

запахових, специфічні тим, що починають називати складне відчуття, у сприйнятті 

якого беруть участь декілька сенсорних систем. Варто говорити про заміщену 

модальність, що є результатом стимуляції домінантного органу чуття, але іншою 

реалією. Так, наприклад, ад’єктив сла(д)кий, який належить смаковому модусу, 

використовується для називання ольфакторної ознаки, що демонструють 

заґрунтовані на вихідній сенсорній ознаці ДАНС слад́ъкаѧ вон̾ность, сла(д)кии 

запахи із значенням ‘приємний запах’ (И но́здрами засмакоу́єтъ вон̾ность слад́ъкүю 

ра(з)ли́чныхъ зє́лїй [СлУМ, X, c. 206]; Выдає(т) и(з) сєбє такώвыи зап́ахи сла(д)кїи, 

пачє арама́т̾ тогω свѣта [СлУМ, V, c. 142]). Така міжмодальна взаємодія зумовлена 

міжсферним переносом прямих значень ад’єктива сла(д)кий – синестезією, що 

визначається як «троп, де референтом і корелятом виступають різномодальні або 

різнорідні образи відчуття людини» [377, с. 120]. Загалом, можна говорити про 

мотиваційну ознаку ‘підсилення’, що є актуальним компонентом вторинного 

значення вихідної мовної форми солодкий – «який викликає приємні відчуття» 

[СУМ, IX, c. 446]. У межах означеного сценарію розглядаємо і виникнення ЕС 

красный запах, у структурі якого прикметник красный виконує функцію називання 

ольфакторної ознаки, яка для нього є вторинною, що продукує значення ‘приємний 

запах’. Варто зазначити, що ад’єктив красный має у своїй внутрішній формі 

мотиваційну ознаку ‘інтенсивність»’, яка виступає семантичним компонентом у 
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структурі первинного значення мовної форми: красний – «найкращий» [СУМ, IV, 

c. 327]. Це на смисловому рівні виявляє градацію позначуваної властивості: 

семантичний зміст найменування красный указує на специфічну оцінку запаху, 

викликану надмірністю. Специфічність передається за допомогою додаткових 

лексичних засобів [383, с. 67], зокрема, з метою уточнення та підсилення 

одоративного відчуття задіюється конкретизатор – прикметник любимый 

(Езуицкаго живота ни единого не имѣеш, дабы который добровоние и запах 

красный и любимый, от своего тѣла по смерти испустил [СлУМ, VIII, c. 53]). 

Функціонування в одному контексті сполучень сла(д)кий запах і красный 

запах, що є результатом «перехрещення» семантичних полів «запах ↔ смак», «запах 

↔ колір», водночас як й існування мотиваційних атрибутів ‘підсилення’ та 

‘інтенсивність’, значно розширюють звичні для реципієнта межі сенсорного досвіду 

та продукують виникнення додаткового значення ‘який виражає задоволення’ (пор. 

Еще таково благоухание происходит, … толко аного запаху краснаго и сладкого 

насытити человѣк лутче произволил [СлУМ, XV, c. 84]).  

Отже, ольфакторні відчуття, генетично сформувавшись у процесі еволюції 

людини в умовах праці та взаємодії з довкіллям, впливають на її свідомість і 

підсвідомість, що зумовлює гедоністичну оцінку запаху та відтворення ознак: 

‘оцінка запаху’, ‘інтенсивність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, ‘властивість 

запаху’. Обмеженість лексичного спектра одоративних відчуттів компенсується 

багатством уявлень, форм вираження, асоціативних образів, і тим референтним 

поділом, за яким закріплений реальний чи уявний запах – у суміжних відчуттях. 

Міжмодальна взаємодія зумовлена міжсферним переносом – синестезією, функція 

якої полягає у відшкодуванні недоліку функціонування ольфакторної перцептивної 

системи певної епохи. 

Тактильність бачиться іще більш неоднозначним модусом перцепції. 

Розглядаючи окремі форми перцептивного сприйняття, О. Лурія визначає 

тактильність складною формою чуттєвості, яку «формують як елементарні 

компоненти – відчуття холоду, тепла та больові відчуття, так і складні компоненти – 

власне тактильні відчуття (дотик, потискування) і кінестетична чуттєвість, що 
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дозволяє означити місце розташування кінцівок у просторі» [282, с. 129-130]. 

Основним каналом надходження тактильної інформації є шкіра, яка покриває 

поверхню тіла та становить велику сферу контакту організму з навколишнім 

середовищем: дотик, тиск, вібрації тощо. Власне, складність у освоєнні відповідного 

модусу перцепції, на нашу думку, полягає, насамперед, у тому, що суб’єктивні 

образи тактильних ознак не завжди є різновидами елементарних відчуттів шкіри, 

відповідно у наївній картині світу не достатньо вербалізовано орган тактильного 

відчуття (бачити – очима, чути – вухами, відчувати на дотик  – ?, можливо, це 

кінчики пальців чи долоня, точніше – шкіра цих частин руки, однак мова не виділяє 

їх як орган дотику), а також результат, об’єкт дотику (нюхати – запах, пробувати – 

смак, відчувати на дотик – ?). Тобто, лакуни в чуттєвому фрагменті мовної картини 

світу притаманні, найперше, тактильній зоні, що пов’язуємо з цінністю відповідного 

модусу перцепції для людини.   

І хоча часто тактильність виступає «додатком» інших відчуттів, особливого 

значення для людини набуває саме інформація, яку вона отримує у результаті 

безпосереднього контакту, що дає змогу найрізноманітнішими способами вступати в 

стосунки із предметами та краще відображати їхні властивості: розмір, форму, 

просторове розташування; сприйняття навколишнього середовища (температуру, 

рівність, шершавість, твердість, м’якість, сухість, вологість, тиск); больові відчуття; 

сферу сексуальних стосунків тощо.  

Складність дотикової форми чуттєвості зумовлює особливості її вербалізації: 

мовною свідомістю перцептивний модус «тактильність» уявляється досить 

«розмитим» [382, с. 83], що утруднює виділення конструкцій із семантикою 

тактильного сприйняття. Однак, різні відтінки дотикових відчуттів виявляються у 

багатстві української мови, зокрема, в можливостях мови передавати різними 

граматичними формами дотикову семантику. 

За свідченнями матеріалів СлУМ, основними вербалізаторами тактильного 

сприйняття мови досліджваного періоду є прикметники: твєрдый, горѧ́чий, тєплый, 

жаркий, о́стрый, мѧ(к)кий та їх похідні: затвєрдѣлый, ωстрѣйшїй, твєрдѣйшїй, що як 

результат узагальнення навколишньої дійсності, демонструють розвинене 
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асоціативне поле, є основою творення ЕС, що передають широкий спектр етнічно 

глибоко закорінених значень у межах основних моделей осягнення світу. Так, 

особистісні характеристики, особливості вдачі та поведінки українців узагальнено у 

змісті АНС: твєрдоѓω кар́кү, твердый розумѣ, твє(р)дый кү плачү, горѧч́ии до 

выполнє(н)ѧ приказан́їй, студенаго прироженя, горачого прироженя, горѧч́ии 

коха(н)ки, ѡстрыє ср(д)ца та ін. (див. Додаток В). Наведені образи, заґрунтовані на 

вихідній сенсорній ознаці, набувають переносних значень – метонімізуються, що є 

результатом суміщення деякої ситуативної номінації суб’єкта за його внутрішніми 

індивідуальними потенціями. 

Спостереження за стереотипом жар́кїє слєз́ы уможливлює думку, що останній, 

заґрунтований на вихідній тактильній ознаці та передає СЗ ‘гарячі’ (Жар́кїє слєз́ы 

свои го́йнє вылива́єтъ, И ты́мъ сѧ ты́лко,… потѣша́є(т) [СлУМ, IX, c. 127]). 

Очевидна актуалізація комплексної модальності: модус «сприйняття на дотик» 

корелює з модусом «сприйняття на смак» за домінанти тактильного сприйняття, що 

зумовлює проекцію у ментально-кількісну площину. Така кореляція, як на нас, 

аргументована внутрішньою мотивацією компонентів стереотипу, що є глибоко 

укоріненою (жаркий → пекучий → сильний → багато; сльози → солоні → несмачні 

→ гіркі). Перцептивна ознака при цьому не втрачається, а займає позицію 

віддаленої периферії, що уможливлює МСЗ останнього ‘переповнені горем’. 

На тактильних перцептивних реакціях заґрунтовані в українській 

лінгвокультурі уявлення про предметний світ, які формують певну модель, 

централізовану навколо самої людини. Серед таких – мѧ(к)ки постєли, що отримує 

проекцію у сферу соціальної характеристики. Абстрактні асоціації зумовлюють рух 

значення відповідного стереотипу по сенсорній шкалі, що відцентровує 

семантичний зсув, де суміщуються перцептивне та неперцептивне значення. СЗ при 

цьому поступається місцем МЗ, що на осі координати багатий – бідний зумовлює 

розвиток додаткової семи ‘заможний’, актуалізуючи у структурі стереотипу 

соціальне підґрунтя, і далі МСЗ ‘комфортне, безтурботне життя’ (На мѧ(к)ки(х) 

постєлѧ(х) спи(т) и / / бє(з)фрасоунливүю жизнь живє(т) [СлУМ, II, c. 65]).  
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Подальшого переосмислення набувають стереотипи-образи, що є 

узагальненими характеристиками ментальних особливостей представника 

української спільноти. Переосмислені у межах тропів осі псевдототожності  

позитивно марковані твердый разумъ, ωстрѣйшїй роз́үмъ демонструють 

конотаційний зсув образної ознаки від прямого значення ад’єктива твердий ‘який 

затвердів, затужавів’ до переносного ментального ‘непохитний’, ‘духовно сильний’, 

‘зі стійкими переконаннями’ (Пребывай в разумѣ в твердомъ и непоколебимом, 

боголюбный иноче [КСлУМ16-17]); від прямого значення ад’єктива ωстрый ‘який має 

колючий кінець або ріжучий край’, ‘здатний колоти або різати’ до переносного 

ментального ‘який глибоко вникає в суть чого-небудь’ (Прє́то Поє́та бы и 

намоу(д)рѣйшїй, И филіоз́офъ роз́үмомъ ωстрѣйшїй [СлУМ, VIII, c. 225]) і далі 

‘допитливий’, ‘свідомий’ (Читанє кни(г) потрє(б)ны(х) ѡ(т)колӕ сӕ розү(м) 

ѡстры(и)… помножає(т) [КСлУМ16-17]. Аналізовані образи, що є результатом 

тактильної перцепції, поповнюють синонімічний ряд ра́зүмѣ высо́кий, розүмѣ 

глүбокий – результат візуальної перцепції, що раціоналізує думку про комплексну 

модальність, яка передбачає стимуляцію декількох зон сприйняття. І хоча відповідні 

стереотипи мають точки дотичності – спільні значеннєві семи ‘свідомий’, 

‘допитливий’, проте між ними існують певні відмінності, продуковані їх 

системними та комунікативними параметрами. 

За матеріалами СлУМ, однією із найчастотніших тем поля тактильного 

сприйняття є чуттєва сфера, у межах якої виформовується розуміння морально-

психологічного стану особистості, її ставлення до світу, в якому людина виступає 

основним об’єктом опису. У емоційно-чуттєвій площині найбільш розгалужену 

систему стереотипних номінацій виформовують ад’єктиви горѧ́чий і твръдый, 

поясненням чого слугує їх широка полісемічність, яка уможливлюється через 

мотивацію внутрішнього змісту відповідних атрибутів: гарячий – це не тільки той, 

«який має досить високу температуру» [СУМ, II, c. 37], за основу береться кількість 

тепла, відповідно гарячий ще й ‘насичений’, ‘сповнений енергії’; твръдый – не 

тільки «який важко піддається стискуванню, згинанню, різанню; який затвердів» 

[СУМ, X, c. 46], а ще й ‘постійний’, ‘дужий’, де за основу береться сталість. Саме 
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тому, прикметники горѧ́чий і твръдый у поєднанні з національними константами – 

референтами ср(д)цє, любов́ь, вѣра, дүша, про́зба, прагнїнїє, милость, оупова́нїє та 

ін. шляхом метафоричного перенесення виформовують ряд псевдосенсорних АНС: 

горѧчєє ср(д)цє, горѧч́аѧ любо́вь, горѧчаѧ сил́а, горѧ́чаѧ проз́ба, горячоє прагнїнїє, 

горѧч́ий оумыс́єл, горячаѧ прия(з)нь, горѧч́аѧ вѣра, горѧч́аѧ милость, горѧч́аѧ  

млт҃ва, твръдоє оупован́їє, твердоє вы(з)нанїє та ін. (див. Додаток В), що передають 

позитивно марковані МЗ ‘який виражає сильне почуття’, ‘пристрасний’. 

Об’єднувальним смисловим центром конструктів із компонентом твє́рдый є їх 

ядерне значення ‘непохитний’, що отримує деталізацію в межах контексту: 

‘сподівання’ (Зна́йдєшъ я́къ правовѣрныхъ ω твєр́дом̾ оупован́їи сп҃снїа своє́гω 

потѣшити  [СлУМ, XII, c. 83]); ‘дотримання сказаного, обіцяного’ (Многи(м) 

людє(м) твє(р)даѧ сѧ здає(т) твоѧ мова, запри сѧ сєбє самого а нєси крє(ст) свои 

[КСлУМ16-17]) тощо. Підсилення ознаки за рахунок уведення до контекту ад’єктива 

камєнный зумовлює додаткове значення ‘непорушний’ (Хс҃ свою єдинү анє пєтровү 

цр҃ковъ дрүгүю ωбєца(л), на твердо(м) и камєнно(м) вы(з)наню збүдовати [СлУМ, 

XIV, c. 29]). Така метафора не тільки формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює 

спосіб і стиль мислення про нього. 

Функціонування у структурі стереотипних номінацій ад’єктивів тє́плый, 

горѧ́чий, жа́ркий із спільною семою ‘який має високу температуру’ акцентує на 

квантитативному складнику, що продукує не тільки увиразнення ознаки, але й 

уможливлює зауваження: окреслені ад’єктиви за своєю суттю є параметричними, що 

підтверджено системними відношеннями, в яких вони перебувають. Так, 

синонімічний ряд тє́плый → горѧ́чий → жа́ркий демонструє вияв градуальної 

ознаки: пор., тєплаѧ вѣра – горѧч́аѧ вѣра – жар́каѧ вѣра. Така градація має, скоріше, 

якісний характер, а кількісний дещо нівелюється, відходячи на задній план. Більш 

того, у пропонованому контексті аспектно говорити про контекстуальну синонімію, 

де контекстуальним синонімом до останніх виступає стереотипний образ твръдаѧ 

вѣра, який у межах ментального стратуму демонструє широку значеннєву зону 

‘впевненість, певність у чому-небудь’ (Прєто и ты дүшє моѧ,… помажъ єлєѡмъ 

милости оубогїи Члѡнки Христови, и привали Камєнь твєрдою вѣрою [КСлУМ16-
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17]); ‘значеннєвість переконання’ (Вѣра твєрдаѧ, па́чє жєлѣза и адама́нътү  [СлУМ, I, 

c. 73]). Спостережено, що уведення до контексту порівнянь  твєрдаѧ пач́є жєлѣза и 

адаман́ътү; якω кам́єнємъ, твє(р)дою вѣрою, зумовлює зміщення смислового 

акценту в бік актуалізації семи ‘міцний’, що продукує розвиток додаткового МЗ 

‘упевненість у правильності вибраної позиції чи поведінки’ (Црь҃… доумаєть, 

што(ж) на твєрдѣмъ камєни. вѣры сто҃є стоить [СлУМ, VIII, c. 226]); ‘упевненість у 

захисних функціях догматів віри’ (Покрі́ю тѧ якω кам́єнємъ, твє(р)дою вѣрою 

[СлУМ, XIV, c. 30]). «Прив’язка» означених стереотипів до сакральної сфери 

висуває на перший план релігійні пріоритети представника українського етносу. 

При цьому очевидно, що метафора, виникнувши в епоху розпаду міфологічної 

свідомості, стає початком процесу абстрагування та конкретних уявлень, 

народження художнього образу. Середньовічне мистецтво та книжність, засновані 

на монотеїстичній свідомості, коли людське життя осмислюється як «належність» 

Богу та все у світі виповнюється таємничого, символічного сенсу, створюють 

складну, але цільну символічну систему, яка наскрізь метафорична. Тому 

правомірною є думка, що аналізовані образи побудовані на символічних 

канонізованих уявленнях етносу, які історично сформувалися й усвідомилися 

носіями мови як певні стереотипи. 

Спостережено, що ад’єктив твє(р)дый, вступаючи у синтагматичні відношення 

з абстрактними іменниками дүша, ср(д)цє, злоба, злώсть, виформовує ряд негативно 

маркованих ЕС, що характеризують внутрішній світ особистості: твръдаѧ злώсть, 

твръдаѧ злоба, відцентровуючи значення ‘запеклий’, ‘затятий’, ‘недоброзичливий’ 

(пор. О(т) затвердѣлωи злώсти грѣхώвнωи, принєсѣмω ємү на́ чєсть,…[СлУМ, X, c. 

242]; Гдѣ сла(д)каѧ вода и(м) с камени зышла, А тве(р)даѧ злоба до сє(р)дца и(х) 

пришла [КСлУМ16-17]). Негативно маркований семантичний ряд продовжують 

стереотипи-образи, спроектовані на протяжність у часі, коли реалізація ознаки стає 

можливою за умови динаміки її розгортання. Названа тема уможливлена сенсорною 

рисою, яка характеризує об’єкт із позиції притаманної йому властивості, що 

об’єктивовано дієприкметником у стереотипах затвєрдѣлаѧ дүша, затвєрдѣлоє 

ср(д)це із значенням ‘нечутливість’, ‘бездушність’, ‘черствість’ (Тоє приказанїє 
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написаль єсть вамь на затвєрьдѣлость ср(д)ца вашєго [СлУМ, X, c. 242]; Си́ла 

Бж(с)твє́ннаѧ помагала Іωчифови, а злосли́вүю и затвєрдѣлүю дүшү Пілатовү 

змѧкча́ла [СлУМ, XII, c. 78]). ЕС у межах аналізованої субмоделі можна визначити 

як феномени, що є психічною складовою частиною розуму, напрямком думок, 

способом думок або характером роздумів, духовним світом, які вирізняють 

український народ з-поміж інших етносів.  

Важливу роль у створенні узагальненого образу особи відіграє її мова. Саме 

тому ад’єктивно-субстантивна реалізація тактильної ознаки у сполученнях 

«прикметник (твръдый, о́стрый, горѧ́чий) + іменник сло́во (поняття багатозначне та 

багатоаспектне) є віддзеркаленням глибинних цінностей українського етносу, що 

узагальнено у змісті ЕС, утворених шляхом метафоричного переосмислення: ωстроє 

сло́во, твєрдоє слово, горѧчєє слово. Останні демонструють перехрещення 

перцептивних модусів – тактильного та аудіального: йдеться про заміщену 

модальність, що є результатом стимуляції домінантного органу чуття, але іншою 

реалією. Результатом означених механізмів є МЗ наведених стереотипних образів: 

‘влучне, дотепне’ (Мо́жєтсѧ трүти́зна вы́гнати ω(т) ср(д)ца … смѣлостю оучи́тєлѧ и 

ωстры(м) слов́омъ [СлУМ, XV, c. 237]); ‘надійне’ (Нєха(и) бүдєтъ на(д) смыслъ 

на́шъ и зрѣнїє, твєрдѣйшєє слов́о єго́ [СлУМ, XII, c. 192]); ‘вагоме’ (Послоухаймо… 

я́къ голо́снаѧ слов́ъ горѧчи(х) мєлодїа [СлУМ, VII, c. 45]), що підсилені за рахунок 

уведення до контексту прикметника голо́снаѧ та форми ступенювання носія ознаки 

(пор. твръдоє слов́о – твєрдѣйшєє сло́во), які є засобом градації ознаки. Такі 

переноси засвідчують наявність в їх основі подібності двох денотатів у 

функціональному плані. Однак, ці збіги дещо часткові та мають неявний характер.  

Побожність українців, їх віра в царство Небесне та царство Пітьми 

продукували виникнення заґрунтованих на вихідній тактильній ознаці ДАНС 

горѧчеє пєќло, горѧчеє  мѣсто  (субмодель «зовнішній щодо людини світ»). 

Утворені шляхом метонімічного перенесення, останні корелюють із глүбокоє пєќло, 

що імпліцитно проектує у просторову та параметричну площини й виформовує МЗ 

‘місце вічних мук’ (Дошє́дъши до грани́цъ горѧч́ого мѣста єфи́ръскаго неземного, ... 

шоу́мъ стра́шный [СлУМ, IX, c. 50]; Надо мною виси(т) сроґїй гнѣвъ Бж҃їй,… подо 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


205 

 

мною глүбокїй дол́ъ пєќла горѧчого  [СлУМ, VII, c. 45]). При цьому очевидно, що 

між означеними зонами немає чіткої межі, напроти, уведення до контексту 

конкретизатора ознаки – параметричного образу глүбокїй дол́ъ тільки підтверджує 

думку, що відповідні кореляти відображають своєрідне конотаційне тло внутрішньої 

форми культурних знаків, у яких тактильна ознака співвідноситься з кількісною та 

просторовою, регуляторами яких є соціонорми. Отже, з огляду на аналізований 

матеріал, можемо констатувати: мовною свідомістю перцептивний тактильний 

модус уявляється досить складним і «розмитим». Основне призначення тактильної 

ознаки у структурі етнокультурних стереотипів – не просто маркувати інформацію, 

а з опертям на квантитативний критерій давати їй якісно-кількісну оцінку.  

Підсумовуючи, зазначимо, ольфакторні, густативні та тактильні відчуття, які в 

реальних ситуаціях перцепції є часто невіддільними та виступають як співвідчуття, 

генетично сформувавшись у процесі еволюції людини в умовах праці та взаємодії з 

довкіллям, посідають особливе місце в життєдіяльності людини. Спостережену 

нечіткість і розпливчастість описів означених відчуттів, як і слабке 

диференціювання основних об’єктивацій останніх, пояснюємо прямим зв’язком між 

ступенем розвитку модусу перцепції й лексикою, яка відображає сприйняття цим 

модусом: чим більше диференційована поведінка, що стосується певного домену 

досвіду, тим більше існує слів у мові для опису результатів дій, які реалізуються за 

допомогою використання цього досвіду, та навпаки.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Надійним джерелом вивчення перцептивних стереотипів є кодифіковані праці. 

Лексикографія намагається виявити найоптимальніші способи вербальної 

репрезентації та впорядкування всіх доступних знань, за допомогою яких людство 

накопичує та передає набуті знання від попередніх поколінь сучасному людству. 

«Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.», де спостережені 

перші фіксації перцептивного осягнення світу, забезпечує вивчення 

лінгвокультурних феноменів у діахронії, аналіз яких раціоналізував думку: в 
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перехідну епоху до нового часу лише закладаються підвалини мовної картини світу, 

маркерами якої є мовні етностереотипи перцептивного рівня, відносно ж 

середньовіччя доречно говорити про деякий інстинктивний перцептивний образ, 

який відповідає донауковому стану. 

Зафіксовану матеріалами СлУМ слабку диференціацію, нечіткість і 

розпливчастість описів основних об’єктивацій чуттєвого сприйняття, пояснено 

прямим зв’язком між ступенем розвитку модусу перцепції та лексикою, яка 

відображає сприйняття цим модусом: чим більше диференційована поведінка, що 

стосується певного домену досвіду, тим більше існує слів у мові для опису 

результатів дій, які реалізуються за допомогою використання цього досвіду, та 

навпаки.  

Опис корпусу дослідного матеріалу підтвердив висновки: в узагальненні 

чуттєвого досвіду у вигляді відображення навколишньої дійсності, домінантну 

позицію посідають зорові сенсорні відчуття. Водночас засвідчено зміщення ситуації 

– тактильні відчуття визначаються найархаїчнішими, а отже, і найбільш значущими 

для людини.  

Перцептивні образи мови означеного періоду репрезентують основні моделі 

осягнення світу: антропоморфну модель і модель «зовнішній щодо людини світ», які 

«дрібняться» на вужчі рівні – субмоделі: «зовнішній вигляд», «духовний світ», 

«риси характеру», «діяльність», «соціальний стан», «майновий рівень», 

«гастрономічні уподобання», «поведінка», «предметний світ», «гендерна», «історія 

становлення етносу»; «першоелементи буття (природи)», «ландшафтна», 

«вегетативна», «зооморфна», «орнітальна», «гідроцентрична», «календарна», 

«астральна»), що зумовило виокремлення стереотипних перцептивних образів, 

заґрунтованих на широкому охопленні можливих об’єктів стереотипізації. 

Спостережено, що найдавніші об’єктивації сенсорних відчуттів є основою 

творення побудованих на символічних канонізованих уявленнях українського 

етносу антропних і деантропних етнокультурних стереотипів, які узагальнюючи 

перцептивні уподобання українського етносу, засвідчують різний ступінь 

сенсорного складника. Очевидно, що у процесі перцептивної діяльності сенсорний і 
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ментальний складники утворюють єдність; власне сенсорні ознаки мають додаткове 

ментальне тло, що уможливлює висновок: переважна кількість значень, які фіксують 

мовні етнокультурні перцептивні стереотипи, є результатом сенсорного та водночас 

ментального опрацювання світу. Відповідно, певна кількість із розглянутих 

стереотипів-образів уже відірвалася від вихідного етимону та набула статусу 

псевдосенсорних стереотипів. При цьому залучені різні механізми перенесення 

стереотипних образів, де домінантою виступає метафоричне переосмислення; зрідка 

актуалізовані інші механізми: метонімія, оксиморон, порівняння, епітет.  

Засвідчено, семантизація візуальних, аудіальних, ольфакторних, густативних і 

тактильних об’єктивацій сенсорних відчуттів реалізується шляхом перехрещення 

перцептивних модусів, що зумовлено неподільністю чуттєвого сприйняття світу 

періоду досліджуваної епохи: в українській мові тогочасної доби такі ознаки на 

семантичному рівні не мали критеріїв розмежування, відповідно, зміст означених 

номінацій скорше зумовлений рівнем розвитку думки в період її формування, ніж 

властивостями реалій, що нею виражаються. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МОВНИХ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ 

ПЕРЦЕПТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ В  

«СЛОВАРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Б. ГРІНЧЕНКА»  

 

 «Словарь української мови» Б. Грінченка – перше в українській лексикографії 

зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови, що є «вершиною 

українського словникарства ХІХ – першої половини ХХ ст. і займає гідне місце в 

ряду відомих лексикографічних праць слов’янських мов ХІХ і початку ХХ ст.» [478, 

с. 3]. Значення словника у сучасній мовознавчій науці високо оцінили діячі культури 

та науки (Б. Антоненко-Давидович, М. Кравченко, О. Пономарів, В. Сімович, 

О. Тараненко, О. Шахматов) не тільки як цінного документа з історії та діалектології 

української мови, а й як скарбниці української національної мови XIX ст. у цілому.  

Як джерело лінгвістичного матеріалу живої української мови ХІХ – поч. ХХ 

ст., відповідна фундаментальна лексикографічна розвідка і досі не втратила свого 

практичного значення й актуальності та стала опертям для спеціальних 

лінгвістичних студій. Зокрема, на основі «Словаря української мови» Б. Грінченка 

були досліджені основні концепти української культури (Л. Масенко, М. Скаб, 

Л. Шутова); семантична структура та засоби репрезентації мовних одиниць, з-

посеред яких ономастикон і антропоніми (О. Волинкіна, Н. Костюк, 

І. Смольянінова), сільськогосподарська лексика (Ю. Абрамян), народнорозмовна 

лексика (О. Федунович-Швед), лексичні інновації (Г. Занько), хронологічно 

маркована лексика (О. Кабиш), діалектна лексика (Т. Марченко); лiнгвiстична 

природа, способи пояснення та тлумачення значень фразеологічних одиниць 

(Н. Зубець, С. Кульчицька, Л. Самойлович); екстралінгвальні й інтралінгвальні 

фактори виникнення зооморфних метафор (Т. Гуцуляк), традиційних казкових 

комплексів (Н. Грицак); спостережені поодинокі спроби аналізу сенсорного 

фрагмента словникової репрезентації мови ХІХ ст. (І. Іншакова). Попри великий 

масив напрацювань, покликаних відобразити особливості менталітету, життєвих 
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настанов і цінностей носіїв української лінгвокультури кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

опис мовних засобів означеного періоду видається неповним без дослідження 

структур ментально-лінгвального комплексу, якими є етнокультурні стереотипи 

сенсорного сприйняття.  

 

3.1. Об’єктивація основних візуальних сенсорних відчуттів 

 

ХІХ ст. ознаменоване посиленим загальним інтересом до складників 

візуального сектору, як такого, що займає домінантну позицію в узагальненні 

сенсорно-перцептивного досвіду: зоровий сенсор людини відіграє основну роль у 

сприйнятті зовнішнього світу, в практичній (і теоретичній) діяльності людини, у 

всьому, що вона робить, і особливо, у формуванні та використанні мови [387; 342]. 

Об’єктивація базових зорових сенсорних відчуттів у СУМГ відбувається в 

межах трьох модусів – кольору, форми, розміру, з-поміж яких найбільш широко 

представлено колір. З’являється безліч спроб спрощеного та формалізованого 

розв’язання проблеми колірної гармонії, яка виникла у зв’язку з широким розвитком 

виробництва, пов’язаного з прикладним мистецтвом, із розвитком хімії фарбників, 

розвитком моди, кольорової фотографії тощо. Наука про колір стала точнішою, 

посилився її зв’язок із іншими науками, з’явилася значна кількість колористичних 

теорій – питання кольору стали об’єктом інтегративного вивчення. Вартісними 

видаються розвідки щодо вивчення кольору у вексилології (А. Гречило), у 

декоративному мистецтві (Є. Гайова), в іконописі (О. Осадча, О. Пресіч), у 

килимарстві (Г. Когут), у вишиванці (О. Панкратова, Н. Прилипченко). Особливого 

значення набули дослідження об’єктивацій колірних відчуттів (Ф. Білецький, 

С. Єфремов, Г. Майфет, Б. Якубський); історії назв кольорів означеного періоду 

(І. Бабій, В. Горобець, О. Крижанська); засвідчені наполегливі пошуки нових 

способів пізнання світу через аналіз номінацій кольору в творчому доробку митців 

слова ХІХ ст., що посприяли розкриттю новаторських форм авторського 

самовираження (І. Бабій, В. Гребньова, Л. Грибова, Л. Гоцур, Л. Дем’яненко, 

О. Дроботун, І. Іншакова, А. Іншаков, О. Кривуляк, Л. Науменко, Н. Парасін, 
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О. Семотюк, Н. Слухай, Г. Шумейко та ін.). Однак, дослідники зосередили увагу на 

вивченні колоративних лексем в одному жанрі, одному творі, обмеженому часовому 

відрізку. Цілісна ж системи кольоронайменувань української мови XIX ст., як і назви 

кольору у структурі мовних ЕС, не стали предметом уваги лінгвістів; не 

спостережено фундаментальних досліджень інших складників зорового спектра – 

форми та розміру. 

Колірні об’єктивації зорових ознак на матеріалі СУМГ представлені ядерними 

назвами кольору та їх відтінками, навколо яких розташовані периферійні 

кольоропозначення, які у структурі ЕС передають широкий спектр етнічно глибоко 

закорінених значень, уможливлюючи теми їх побутування. Опис матеріалу 

організовуємо за моделями (субмоделями) осягнення світу, окресленими нами у 

другому розділі дослідження, які, утворюючи єдність на семантичному рівні, 

експлікують образний світ українського етносу через систему стереотипних образів. 

Серед найчастотніших стереотипів чуттєвого сприйняття, пов’язаних зі світом 

людини, найперше, ті, які зорієнтовані на зовнішній вигляд українців. Природно, що 

в повсякденному житті чималу роль відіграють особистісні уподобання, проте 

лексикографічні матеріали дають змогу з’ясувати їх загальну спрямованість і 

відновити (принаймні частково) перелік бажаних і небажаних ознак зовнішності, 

найперше, молоді, оскільки в період дівування та парубкування питання вроди є 

одним із найактуальніших. Зовнішність українців сприймається й оцінюється за 

індивідуальними критеріями краси, але значною мірою узгоджується з 

загальноприйнятим еталоном «красивий – некрасивий», де найперше вирізняються 

колір шкіри та волосяного покрову, колір очей, брів, вусів.  

Антропологія (від Ф. Туманського та А. Шафонського у XVIII ст., 

П. Чубинського у ХIХ ст., Хв. Вовка на початку і В. Дяченка в другій половині ХХ 

ст.) визначила кілька десятків етнічно релевантних антропологічних ознак, де 

пігментація (частіше йдеться про колір волосся й очей, рідше про колір шкіри) 

представника етнічної спільноти є виключно значущою як тест на належність до 

етнічної групи через її надзвичайну чутливість до іноетнічних домішок [447]. 

Портрет українця/українки репрезентований соматизмами очі, брови, вуса, волосся, 
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коса та їх означеннями, де домінантою є прикметник чорний. який у структурі ЕС не 

втратив своєї первісної семантики. Зокрема, вихідна колоративна ознака лежить в 

основі творення епітетних образів чорні кучері, чорна коса, чорний вус, чорні 

брівоньки, чорні очі; композитів чорнобривий, чорнобривець, чорнокоса, 

чорноокий, чорновусий, що, як визначальний елемент зовнішності, вживаються як 

самостійні суб’єктивовані АНС (Чорнобрив, чорнобрив дрова рубає, а чорнобрива 

тріски збирає [СУМГ, IV, c. 471]), або у паралелі з іменниками, яких вони 

«супроводжують» (Нуте, хлопці чорнобривці, затягайте неводи [СУМГ, IV, 

c. 111]; Козаченьку чорновусий, чому в тебе жупан куций? [СУМГ, IV, c. 111]; А 

виросла як панна, чорнобрива, уродлива [СУМГ, IV, c. 352]), отримують проекцію у 

темпоральну площину, де корелюють із віковою сферою, акцентуючи на семі 

‘молодість’.  

Сему ‘темнопігментований’, як визначальну ознаку пігментації, підкреслено 

тропами осі псевдототожності – порівняннями, в основі яких лежать еталонні 

уявлення щодо атрибута ‘чорний’. У позиції об’єкта зіставлення до предмета 

дескрипції «очі» представлені: терен (Очі чорні, як терночок [СУМГ, IV, c. 470]); 

ніч (Карії очі, темні, як нічка, ясні, як день! [СУМГ, II, c. 57]); у позиції об’єкта 

зіставлення до предметів дескрипції «волосся/коси» представлені: гадюка (Довга 

коса чорна, як гадюка, так і обвивається круг тонкого стану [СУМГ, III, c. 3]); 

галка (Чорний як галка [СУМГ, I, c. 268]); гебан (Як з гебану волос чорний 

[СУМГ, I, c. 278]); циган (Чорний як циган [СУМГ, IV, c. 470]). За ступенем 

активності переважають об’єкти зіставлення, які в українській лінгвокультурі 

сходять до маркера «сакрально-хтонічні» (‘ніч’, ‘галка’, ‘гадюка’), що пов’язані з 

асоціативами ‘потужний’, ‘неспокійний’, і домінантами-корелятами карий, чорний, 

що слугують позначеннями темнопігментованих очей (пор. Потоптала черевички, 

на дорогу вибігаючи, виплакала карі очі, чумаченька виглядаючи [СУМГ, I, c. 152]; 

Усе світять ті блискучі твої чорні очі [СУМГ, II, c. 536]). Правомірною видається 

думка, що ад’єктив карий може набувати іншого категорійного статусу – ставати 

символом, який у системі національно-культурних ціннісних орієнтирів 

усвідомлюється мовцями як репрезентант ідеального образу» [140, с. 60]. 
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Символічність образного стереотипу карі очі пояснюємо тим, що саме образ-символ 

карі очі з-поміж усіх можливих очей (голубих, сірих, зелених та інших) став 

особливо значущим. «У світі означальних образів української народної словесності з 

ним може конкурувати хіба що образ чорні очі. Очевидно, перетворення знаку 

карий на символ ґрунтувалося, крім поетико-стилістичних чинників, на вагомій 

екстралінгвальній основі, пов’язаній із антропологічною значущістю очей темного 

кольору для українців» [140, с. 62]. Поділяючи думку Хф. Вовка, можна припустити, 

що атрибут карий у пігментації очей є перехідним типом між темними та світлими 

очима. Цей тип був, певно, для свого часу незвичним. Така особливість акцентує на 

«осібності» семантики карого [100, с. 13].  

Разом із тим, ми не можемо погодитись із дослідником, який зауважує, що 

пігментація українців «означається дуже значною одноманітністю», … «українці є, в 

цілій своїй масі, люди майже однаково темноволосі та темноокі» [100, с. 8-12]. 

Світлу пігментацію українців науковець потрактовує як належність останніх до 

«одної темноволосої раси з місцевими ясноволосими домішками, що досить різко 

відмежовані й географічно, так що їх цілком можна пояснити сусідніми етнічними 

впливами» [100, с. 12-13]. Однак, за матеріалами СУМГ, не спостережено такого 

географічного розмежування, навпаки, аналізовані тексти репрезентують 

протиставлення образів: темних очей світлим – сивим (Брови чорні, очі сиві [СУМГ, 

IV, c. 117]); голубим (А хто любить чорні очі, а я голубенькі [СУМГ, I, c. 306]; 

блакитним (Блакитні задумані очі [СУМГ, Т. 2: 36]), які перебувають у опозиції 

індивідуальних естетичних уподобань узагальненим колективним; темного волосся 

світлому –  білявому, русому (Уже моя руса коса по двору помаяла [СУМГ, III, 

c. 294]; Красні русі коси його дочки примочили [СУМГ, III, c. 427]), що уможливлює 

міркування: така характеристика є типовою для традиційного зображення дівочої 

краси, тому належить до стереотипних рис зовнішності. І якщо окреслені образи є 

носіями виразно позитивної оцінності, то прикметник рудий засвідчує негативне 

маркування стереотипу-образу (Ой ти рудий та поганий, поганого роду [СУМГ,  

IV, c. 85]). 
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Спостережено, що аналізовані АНС отримують подальшого переосмислення, 

де для з’ясування семантики перцептивного образу важливе значення має фізичне 

сприйняття кольору зором, яке своєрідно взаємодіє з психічними відчуттями [91,      

с. 83-84]. Так, асоціації з чорним як кольором біди, зла, негараздів спричинили до 

негативного потрактування образу чорні очі (як і чорні брови): вони не тільки 

приваблюють – чорний колір останніх певною мірою насторожує, у них 

відчувається ворожа сила. Очевидно, тому АНС чорні очі, чорні брови набули 

оцінного значення ‘загрозливий’ (І я замолоду не супротивилась проти чорних очей 

[СУМГ, IV, c. 360]; Що в мене чароньки чорнії брівоньки [СУМГ, IV, c. 444]), 

поширене додатковою семою ‘чаклунський’. Окреслена персоніфікація як різновид 

метафори конкретизує образ, уявно робить його доступним для сприймання 

кількома аналізаторами, що актуалізує комплексну модальність.  

За ознакою ‘полісемантичність’ виділяємо атрибут ‘білий’, який стає 

універсальним знаком усього позитивного, що свого часу помітили О. Потебня [358, 

с. 195-198], О. Веселовський [91, с. 83], О. Хроленко [324, с. 48-50] та ін. Сема 

‘білий’ є визначальною ознакою шкіри, що втілено у низці мовних засобів, де у ролі 

опорних слів виступають соматизми – лице (личко, личенько), рука, руки (ручки, 

рученьки), ніжки (ніженьки), шия (шийка), тіло, спина, боки. Останні у поєднанні з 

ад’єктивом білий утворюють заґрунтовані на власне сенсорній ознаці епітетні 

сполуки: біле личко, білі рученьки, білі ніженьки, білая шия, біле тіло, біла 

спина, білі боки та ін. (див. Додаток Д), де кольоропозначення у структурі суб’єкта 

осмислення виявляє порівняно високу варіативність: біла, біле, білі, білая, білеє, 

білії, біленькі, білесенькі тощо. 

Домінантним лексичним каркасом творення стереотипного образу означеного 

вихідною колоративною ознакою є тропи осі псевдототожності – порівняння, в 

основі яких – еталонні уявлення атрибута ‘білий’. У позиції об’єкта зіставлення до 

предмета дескрипції «шкіра» представлені як усталені: сніг (Твоє, як сніг уранішній 

біленьке лице [СУМГ, IV, c. 342]); крейда (Шия ж білесенька, білесенька, от як би 

з крейди чепурненько вистругана [СУМГ, IV, c. 453]); лебідь (За нею іде козаченько, 

як лебідь білий [СУМГ, II, c. 349]), так і неусталені об’єкти: роса (Ще молоденька, 
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тільки як роса біла [СУМГ, IV, c. 65]); пан, панич (Колись і я був біленький як 

панич [СУМГ, IV, c. 296]; Ой у мого молодана біле личко, як у пана [СУМГ, II, 

c. 441]); квітка (А без долі біле личко, – як квітка на полі [СУМГ, II, c. 232]).  

Порівняннями проакцентовано й червоний колір обличчя, де у позиції об’єкта 

зіставлення представлені: жар, маківка, рижок, рак (Перекупка, як жар 

червонолиця [СУМГ, IV, c. 453]; Такий червоний, як рижок [СУМГ, IV, c. 16]; 

Рум’яніє, як червона маківка [СУМГ, IV, c. 88]). В описі шкіри українця й українки 

превалюють тропеїчні образи, які сходять до предметної феноменології, де 

парадигматичний ряд об’єктів утягує до свого кола й уніфікує за колоративною 

ознакою такі, які потенційно можуть бути забарвлені іншими кольорами (напр., як 

квітка, як панич). 

Вартими уваги є порівняння, де колір шкіри переосмислений і демонструє 

синкретизм позначення власне кольору з МЗ ‘блідий’ (‘хворий’, ‘переляканий’ та 

ін.), де у позиції об’єкта зіставлення представлені глина, крейда, стіна, папір та ін., 

які продукують виразну негативну аксіологічність – атрибут ‘білий’, який за своєю 

природою є позитивно маркованим набуває негативних конотацій (Катря стоїть 

коло стіни, сама як стіна біла [СУМГ, II, c. 179]; Він іде – увесь як біль білий 

[СУМГ, II, c. 502]; Мати зробилася як крейда біла [СУМГ, I, c. 103]; Став білий як 

приставщина [СУМГ, III, c. 441]; Ой лежить тіло як папір біле, ой ніхто к тілу не 

приступиться [СУМГ, III, c. 443] та ін. (див. Додаток А). З огляду на пропоновані 

контексти доречно говорити про явище конотативно протиставлених суб’єктів при 

єдиному об’єкті, де, з одного боку, білий є кольором життя, а з іншого – його 

потрактовуємо як втрату кольору життя.  

Подальшого переосмислення стереотипні образи отримують за рахунок 

розпаду полісеми, що зумовлює рух значення по сенсорній шкалі, результатом чого 

є суміщення в семантичній структурі кольоропозначень білий, чорний, червоний 

декількох значень: білий, чорний, червоний – як ознака за кольором – перцептивна 

ознака при цьому градуюється порівняннями уста рум’яні, як вишня; красна, коби 

рожа, як тополя, така гожа, де імпліцитно актуалізовано сему, проектовану на 

розмір і форму; та несенсорна ознака: білий – ‘похилого віку’ (борода біла, бабуся, 
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аж біла); білий – ‘чистий’ (білі руки, білі ноги); чорний – ‘брудний’ (чорні руки, 

смоляная рученька); червоний – ‘гарний’ (красна дівчина, красний молодець, 

красні молодята, красний боярин та ін. (див. Додаток Д, В). Опорні лексеми 

молодець, молодята, дівчина, боярин імпліцитно актуалізують сему ‘молодість’, а 

фізичне сприйняття червоного кольору та асоціації з ним як із життєвою енергією, з 

людськими пристрастями, пролитою кров’ю перетворюють його в жертовно-

чуттєвий. Це продукує розвиток негативно маркованих сем ‘тривожний’, 

‘небезпечний’, що підтверджено контекстами (пор. Красне личко – серцю неспокій 

[СУМГ, II, c. 554]; Не родися красна, а родися щасна [СУМГ, II, c. 300]). Значення 

‘гарний’, деталізоване семами ‘особливий’, ‘умілий’, фіксуємо й у змісті ЕС, що 

репрезентують морально-діяльнісний стратум: красні слова, красна надія, 

красномовець та ін. (див. Додаток В). Відтак, СЗ або поступається місцем 

ментальному, займаючи периферійну позицію на сенсорній шкалі, або, 

переосмислюючись, виходить за межі перцептивної зони. 

Правомірно говорити про периферійні значення АНС, розвиток яких 

уможливлений контекстом. Так, типова епітетна сполука білі руки виступає 

універсальним маркером не лише молодої, а й будь-якої людини, що через уведення 

до контексту дієслів брати, ламати, змивати, зв’язати, взяти, зумовлює 

виникнення фразеологічно зв’язаних значень: ‘позбавити волі’ (Бистрії ніженьки 

закували, білі рученьки зв’язали [СУМГ, II, c. 51]); ‘страждати’ (А милая по милому 

біленькі рученьки ломить [СУМГ, II, c. 376]); ‘піддати тортурам’ (Вони твої білії 

руки поламають, вони твої срібні каблуки поздіймають [СУМГ, II, c. 203]); 

‘постаріти’ (Білі рученьки змиваються, а перстники постираються [СУМГ, II, 

c. 164]); ‘супроводжувати’ (Алкана-башу за білу руку брала, у світлиці-кам’яниці 

зазивала [СУМГ, II, c. 214]); ‘одружитися’ (Хиба тоді, дівчинонько, мої мислі 

згасиш, коли твою білу ручку та з моєю зв’яжеш [СУМГ, II, c. 137]); ‘любитися’ 

(За рученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так [СУМГ, IV, c. 325]). 

Наведені сполучення являють собою складні семантичні конструкти, в самій 

природі яких закладене переосмислення внутрішньої форми, що на рівні сенсорної 
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характеристики є результатом образного сприйняття світу (останні не є предметом 

нашого дослідження). 

Акцентуємо на тому, що атрибут ‘білий’ демонструє розвиток МЗ у структурі 

композитів білорукий, білогубий, які є основними компонентами образів білорукі 

городяни, білогубе щеня. Останні, втрачаючи умотивовану колоративну семантику, 

виходять за межі перцептивного стратуму, натомість розвивають псевдосенсорні 

аксіологічно-марковані (негативні) значення, що є характеристиками індивіда у 

межах соціальної площини ‘той, хто цурається фізичної роботи’, ‘нероба’ (Себе 

самих і білоруких городян хлібом годуємо [СУМГ, I, c. 67]) і ‘недосвідчений’ (Отой 

блазень? Білогубе щеня? [СУМГ, I, c. 66]). Негативна аксіологія останніх 

мотивована як внутрішнім змістом композитів, що мають згрубіле пофарбування, 

так і змістом носія ознаки (пор. щеня – перен., лайл. «молода, недосвідчена людина; 

молокосос» [СУМ, XI, c. 581]).  

Дослідний матеріал засвідчує частотність етностереотипів субмоделі 

«предметний світ», що є носіями узагальненої прихованої інформації про життєвий 

устрій етносу, майновий, статусний рівні тощо. Спостережено, що пофарбування 

одягу, взуття та матеріалу, з якого вони виготовлені, є одним із критеріїв 

соціального розмежування українців. Так, одяг цивільного населення не вирізнявся 

яскравістю кольорів – їх характерною особливістю слугує біло-сіро-чорна гама: біла 

кошуля, біла свита, біла сорочка, чорна шапка, сива шапка, чорний сардак та ін. 

(див. Додаток Д). В українській лінгвокультурі особливо вартісними є історично 

зумовлений образ біла сорочка, на семантику якого впливає глибока символічність 

носія ознаки: атрибут ‘білий’ – це колір чистоти, родини, сімейних стосунків, а 

стереотипний образ біла сорочка виступає символом родової пам’яті, святості, що 

зумовлює розвиток СМЗ ‘святкова’, ‘оберіг’. Значущість образу біла сорочка 

підкреслюється в українських приповідках: К Великодню сорочка хоч лихенька, аби 

біленька [СУМГ, II, c. 364]; Як мати рідненька, то й сорочка біленька [СУМГ, IV, 

c. 20]; Як неділя, то й сорочка біла [СУМГ, II, c. 364], де сенсорна ознака 

градуюється формами ступенів якості носія ознаки (білюща сорочка, біленька 

сорочка, білесенька сорочка). 
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Етнічно значущим виступає білий колір у пофарбуванні головного убору 

українського жіноцтва (біла кибалка, біле завивало, біла перемітка, біла 

намітчина, біле білування, біла хустка) як такий, що засвідчує перехід українки в 

інший соціальний стан – заміжньої жінки, яка завжди мала бути з покритою 

головою, на відміну від дівчини, яка носила стрічку, вінок тощо. Білий головний 

убір жінки від білого білування (покривало (намітка) для нареченої (Біле білування, 

вічне покривання [СУМГ, I, c. 67]) до білої хустки, має глибоко символічний зміст – 

це символ вірності в коханні та подружньому житті, що виконує функцію оберега. 

Діставши намітку на весіллі (пригадаймо відомий обряд покриття голови молодої 

наміткою), заміжня жінка колись не розлучалася з нею усе своє життя: жінки вірили, 

що біла хустка на голові захищає їх від усяких негараздів. Така символічність 

умотивовує творення ряду псевдосенсорних стереотипів білоголові, біла челядь – 

‘жіноцтво (дівчата та заміжні)’. Окреслені стереотипи були спостережені нами у 

мові попереднього періоду, як і образ біла челядь, у змісті якого матеріали СУМГ 

фіксують зміни на семантичному рівні. Спостережене розширення семантики образу 

умотивоване внутрішніми потенціями опорного референта – челядь, що продукує 

значеннєву сему ‘населення різних форм залежності’. При цьому очевидно, що 

лексема білий у структурі відповідного стереотипу виконує функцію 

«виокремлення» із ряду тотожних – йдеться про хатніх слуг, які жили та працювали 

в інших умовах (кращих), відповідно, мали певну перевагу перед іншою челяддю. 

Зауважимо, що образи-вестизми побудовані на чіткому контрасті. Зокрема, 

одяг і взуття заможного населення вирізняється яскравою гамою кольорів: червона 

юпка, червона плахта, синій (червоний) каптан, жовті черевички, червоні 

чоботи, червоний каптурок, голубий жупан, синя китайка та ін. (див. Додаток 

Д), що стало показником не тільки майнових статків, а й статусного та соціального 

рівнів, а ще предметом бажаного (За червоні чоботята побиваються дівчата 

[СУМГ, IV, c. 466]); бути ж багатим, як відомо, не значить бути щасливим (…і 

червоні чоботи мулять [СУМГ, II, c. 454]). 

 Особливо вартісними в українській лінгвокультурі є образи жупана та 

китайки: голубий жупан, червоний жупан, синій жупан, зелений жупан. 
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Контексти засвідчують, що, окрім основного значення ‘теплий верхній (чоловічий і 

жіночий) суконний одяг’, останній демонструє розширення семантичного ряду 

семами ‘предмет пошанування та радості’ (Ой привіз же він три радощі в двір: 

першую радощ – зелений жупан [СУМГ, IV, c. 2]); ‘засіб прикрашання’ (В голубий 

жупан приберися [СУМГ, I, c. 306]); ‘показник величності та гордості’ (Там козак 

виїзжає на конику вороному, а в жупані голубому, а в кивері золотому [СУМГ, II, c. 

237]); ‘атрибут відпочинку’ (А під голови голубая та жупанина [СУМГ, I, c. 301]). 

Зазначимо, що одягом козацького панства була також чорна кирея (Козацьке 

панство похожає в киреях чорних, як один [СУМГ, II, c. 239]) – свідчення сили та 

впевненості. У наведених образах колір не існує окремо від його носія, тому маємо 

привід говорити, що колоративна ознака усталилася та стала стереотипною. 

Статусу ЕС набуває узагальнений образ червона китайка, де колоративна 

ознака абстрагується, у результаті чого продукується ментальна значеннєва зона 

відповідного образу: червона китайка (через асоціації з червоним як кольором 

крові, пролитої за народ) символізує честь, козацьку славу, чистоту, пошану до 

героя, який загинув за Україну. Китайкою червоного кольору покривали обличчя 

загиблих козаків, воїнів (Із кишені китайку виймає, поцілував мертвих в очі, 

хрестить, накриває червоною китайкою голови козачі [СУМГ, II, c. 240]), тим 

самим віддаючи данину звитязі козацькій і козацькій заслузі. Героєві, який загинув 

за Україну, покривали труну саме китайкою, що прирівнювалося до славнозвісного 

«спартанського щита». Це уможливлює розгорнутий семантичний ряд зануреного в 

етнічну культуру образу, що консолідує семи з виразно оцінним позитивним 

значенням: ‘честь’, ‘пошана’, ‘пам’ять’, колоративна ознака при цьому займає 

підпорядковану позицію. Як і у змісті історично зумовленого ЕС червонії корогви – 

образу-символу солідарності запорожців (Тоді Кішка Самійло, гетьман запорозький, 

чогось одгадав, сам на чердак виступав, червонії хрещатії давнії корогви … 

розпустив ... [СУМГ, II, c. 286]).  

З епохою козаччини пов’язаний ущільнений образ, що відтворює історію 

становлення етносу – чорна рада ‘загальна козацька рада за участю селянства 

(посполитих, черні)’ (Чорна рада, хроніка 1663 року [СУМГ, II, c. 509]). 
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Відповідний ЕС створює асоціативне поле, компонентами якого є експресивно 

сильні лексеми рада та чорний – елементи семантично ущільненої одиниці, 

асоційованої певними подіями й їх учасниками, що продукує негативно марковані 

семи у площині ментального стратуму ‘фатальна’, ‘невідворотна’, ‘приречена на 

невдачу’.  

Кардинально відрізняється пофарбуванням одяг незаможних верств населення 

– бідних, убогих, незаможних людей. Кольорова гама одягу бідняцтва обмежена 

сірим кольором: сіра свитка, сіряк, сірячина – як свідчення нужденного, нещасного 

життя. І хоча сірий – це «колір-невидимка», прикметно, що він означає не просту 

ознаку, а таку, яка має виразний експресивний відтінок: сірий може виступати 

автономно або його спектральне значення може взагалі зникати. У такому разі сірий 

перестає бути просто кольором і перетворюється у символ відносин (Я тобі не пара; 

я в сірій свитині, а ти титарівна [СУМГ, II, c. 301]; Будуть куми у жупанах, 

побратими у луданах, сусідоньки в кармазині, а ти, мати, в сірячині [СУМГ, II, 

c. 379]), що відбиває рух від сенсорного до абстрактного, та продукує розгалужену 

систему семантичних варіантів значення ‘безликий’, ‘невиразний’, ‘нічим не 

примітний’, ‘непоказний’. Ментальний складник останнього зумовлює 

переосмислення у межах тропів осі суміжності, що продукує формування занурених 

в етнічну культуру стереотипних образів, сформованих за метонімічною моделлю: 

сірома, сіряк, сіра свита, браття-сіромашня, що демонструють перехід СЗ ‘сіре, 

безбарвне вбрання’ у зневажливе СМЗ ‘самотній’, ‘безрідний’, ‘який живе в 

злиднях’, ‘бідолаха’ (Ти (доля) не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою 

сіромі стала [СУМГ, II, c. 381] і далі ‘неосвічений’, ‘некультурний’ (Сам крепак, 

неодукований сіряк [СУМГ, II, c. 552]). Аналіз означених ЕС на основі двох 

лексикографічних праць уможливлює думку щодо дієвості метонімічної моделі в 

аспекті творення стереотипних образів, заґрунтованих на перцептивних реакціях, і 

розширення їх значеннєвої зони у межах ментальної сфери. Такі стереотипи за своїм 

внутрішнім змістовим наповненням відходять від прототипної колоративної ознаки, 

залишаючи перцептивну зону, та набувають статусу псевдосенсорних стереотипів. 
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У зоні «предметний світ» розглядаємо реальні, заґрунтовані на колоративній 

ознаці образи, які акцентують на якісних характеристиках об’єкта: біла постіль, 

біле ложе, біла хата, білі палати, білий калач, чорний хліб та ін. (див. Додаток 

Д). Переосмислення останніх умотивоване розпадом прикметникової полісеми. Це 

зумовлює формування у змісті ЕС нових значень, що є мотивом для входження в їх 

внутрішню форму нових сем як конотаційних ознак. Отже, СЗ образів біла постіль, 

біле ложе переростає у СМЗ ‘чистий’ (На моїй кроваті постілька біленька [СУМГ, 

II, c. 311]), семантику якого розширено, як на нас, відчутно позитивною оцінністю, 

що знайшло своє вираження за допомогою зменшено-пестливих форм із 

сингулятивними суфіксами (напр. постілька біленька). Уведення до контексту 

дієслова руйнувати, семантичне ядро якого утворює значення ‘знищувати’, 

продукує додаткові конотаційні семи ‘розлука’, ‘відчай’, ‘безнадія’ (На кого ти, мій 

милий, сердуєш, що мою білу постіль руйнуєш [СУМГ, IV, c. 115]) й уможливлює 

відхід сенсорної ознаки на периферію значеннєвого ряду. Аналіз матеріалу дає 

підстави для роздумів, що атрибут ‘білий’ водночас слугує критерієм соціального 

розмежування: спостережено додатковий семантичний зсув у площину опозиції 

багатий – бідний (Ой хазяїн дома хазяйнує, на білому спати лягає, а безщасний 

чумак у дорозі всяку муку приймає [СУМГ, IV, c. 383]), що імплікує низку похідних 

супозицій щасливий – безщасний, радість – мука, дім – дорога. 

Власне сенсорна ознака лежить і в основі історично зумовленого стереотипу 

біла хата (варіативна форма білий домик), що є важливим елементом української 

духовної та побутової культури – з самого початку н. е. простежуються етнографічні 

риси, що згодом стали характерними ознаками української побутової культури: 

звичай білити житло зсередини та ззовні вапном або крейдою, розмальовувати піч 

квітами та птахами, робити призьбу й оздоблювати її червоною глиною тощо [348, с. 

177]) та. Образ білої хати, що стоїть у садочку, квітами повита, став свого роду 

візитною карткою України (Хто був на Україні? Хто знає Україну? Хто бував і 

знає, той нехай згадає, а хто на бував і не знає, той нехай собі уявить, що там 

скрізь білі хати [СУМГ, IV, c. 373]), бо втілює не просто довершений зразок 

народної архітектури, а й цілу систему естетичних засад, образ світоглядних уявлень 
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і людських стосунків. Атрибут ‘білий’ тут є своєрідним умовним знаком, сигналом, 

що консолідує власне кольорове значення (хати щороку білили – «робили білими, 

покриваючи розчином крейди, вапна [СУМ, I, c. 182]) з ментальним: вибілювання 

стін хати ззовні сприймалося не тільки як елемент оздоблення, а й як сакральний 

акт. Саме через це ідеалізований образ біла хата набув етнічної ознаки, яка 

підкріплена образом вишневого саду (Там скрізь білі хати у вишневих садках 

[СУМГ, IV, c. 373]; Коло білої хатки червоніє рясне вишеннє [СУМГ, II, c. 336]), 

що уможливило значеннєві «доважки» ‘рідна домівка’, ‘рідний край’, ‘Україна’. А 

огорожа навколо хати – білий частокіл – опосередковано засвідчує товариськість та 

приязність (Ой за білим частоколом талалайко скаче [СУМГ, IV, c. 244]). 

Непрозорою видається мотивація стереотипу-образу як біль біленькі [СУМГ, I, 

c. 67]. Семантику лексеми біль, яка виступає еталоном порівняння для білого 

кольору, сьогодні важко встановити, оскільки вона не закріпила свого значення у 

мові. Чого не скажеш про ДАНС білі палати, який маніфестує опозиційне значення 

у межах бінарію заможний – незаможний. 

Колоративний і ментальний складники суміщують і ДАНС чорний хліб, чорна 

мука, що опозиціонують із біленький калачик, білі буханчики, які виформовують 

співвідношення сенсорного (зовнішній вигляд хліба та борошна) і несенсорного 

(якісного) компонентів значення ‘низькосортний’/‘високосортний’ (Як багато 

головні в пшениці, то буде мука чорна [СУМГ, I, c. 303]; Чорний хліб з остюками 

[СУМГ, III, c. 73]; Буханчики пшеничні білі [СУМГ, I, c. 117]). МСЗ відповідних 

стереотипів продукує оцінку, яка уможливлює розмежування в семантичному полі 

за критерієм заможний/незаможний і виформовує додаткову антонімічну опозицію 

білаш – чорниш (Чорниш у комиш, білаш у кармаш [СУМГ,  I, c. 64]).   

Як ДАНС, утворений за метонімічною моделлю, розглядаємо образ зелене 

вино – ‘міцний алкогольний виріб із зерна – горілка’ (Приймав Бога зеленим вином 

… усі святії шумнов горілков [СУМГ, IV, c. 518]), яка присмачена пряними травами 

(звідси і зелене, бо настояне на травах). На нашу думку, переосмислення значення 

відповідного стереотипу продукувало зміщення у темпоральну зону, що асоціює з 

коротким періодом витримки алкогольного напою, та продукує семи 
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‘короткотривалий’, ‘недозрілий’. Як припущення, можемо розглядати й 

опосередковане «залучення» сенсорної ознаки до значеннєвої зони стереотипу 

зелене вино: у досліджуваному часовому зрізі горілку тримали в зеленкуватих 

пляшках, колір яких був дуже функціональним, оскільки слабо пропускав денне 

світло, що запобігало руйнуванню алкогольних фракцій.  

За матеріалами СУМГ, кількісно вартісними є стереотипні образи моделі 

«зовнішній щодо людини світ», де субмодель «рослинний світ» є однією з 

домінантних, оскільки з прадавніх часів багатство України в її мальовничих 

пейзажах, соковитій рослинності, багатих землях, які завжди були головним 

скарбом. У межах вегетативної субмоделі ідеалізовано колір рослинності – атрибут 

‘зелений’, референтами якого виступають різноманітні природні реалії, що знайшло 

свій вияв у ДАНС, заґрунтованих на власне колоративній ознаці, як-от: зелений гай, 

зелені байраки, зелені луки, зелені сади, зелені яри, зелені діброви та ін. (див. 

Додаток Д). Останні несуть аксіологічне навантаження (позитивне), відтворюючи 

характерну заглибленість українців у природній світ, звернення до якого – це 

своєрідна форма вияву контакту людини з природою, її фізичного, психологічного, 

естетичного, морально-етичного сприйняття. Більш того, на думку О. Потебні, 

«зелен як епітет рослини відповідає слову молод – епітету людини [357, с. 35]. 

Підтримав цю думку і О. Веселовський: «До числа поширених належить 

узагальнення зеленого кольору в значенні свіжого, юного, сильного...» [91, с. 83]. 

Стереотипні образи-характеристики деталізовано в конкретних назвах квітів: 

зелений барвінок, біла лілея; дерев: червона калина, зелененький явір, зелений 

дуб; рослин: зелене жито, зелена травиця, зелений хміль, в яких у процесі 

перцептивного освоєння світу сенсорні ознаки набувають додаткового ментального 

тла шляхом перенесення в межах тропів осі псевдототожності. Йдеться про постійні 

високочастотні народнопоетичні епітети, які часто набувають символічного значення 

(напр. калина – символ краси, здоров’я, дівочої цноти, вірності; дуб – символ сили, 

могутності, довголіття). І хоча деякі вчені відстоюють думку про орнаментальну 

функцію епітета (О. Веселовський), ми наголошуємо, що усталені епітети – це не 

звичайна прикраса художнього твору; називаючи характерні семи опорного слова, 
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епітети передають нормативну оцінку предмета чи явища. «Постійний епітет відбиває 

цей світ норми, тому, по-перше, він може суперечити частковій ситуації, по-друге, у 

більшості випадків несе в собі позитивну оцінку» [530, с. 89]. 

Ідеалізація еталонної ознаки зеленого як атрибута рослинності знайшла 

втілення в занурених в етнічну культуру ЕС Зелені свята (об’єкт нашої уваги у 

попередньому розділі); зелена неділя («день, яким починаються Зелені свята» 

[СУМ, III, c. 553]), утворених шляхом метонімічного перенесення. Суміщення в 

образній основі стереотипу зелена неділя колоративного та ментального складників 

демонструє домінанту ментального. Це уможливлює формування МСЗ ‘очікуваний’, 

‘святковий’ (Набрав хавтур’я, що й до зеленої неділі стане [СУМГ, IV, c. 382]) і 

далі ‘розквіт’, що опосередковано асоціює у темпоральну сферу, символізуючи 

зміну пори року й остаточний прихід літа (До зеленої неділі в байраках біліли сніги 

[СУМГ, II, c. 148]). Аспектними видаються міркування, що природне середовище 

етносу може бути визначальним у пізнанні його етногенезу, бо середовище, умови 

життя формують свій модус мислення, який є синтезом настанов та орієнтацій 

життєвої діяльності етносу, системи поняттєвих і рецепторних першоджерел, які 

формують певну парадигму поведінки. 

Анімалістична та орнітальна (услід за вегетативною) складові частини 

картини світу належать до основних, оскільки у своєму повсякденному житті 

українці безпосередньо були пов’язані з тваринним світом, стереотипні уявлення 

про який є особливо значущими в українській лінгвокультурі. «Зооморфна» 

субмодель репрезентована образами як свійських назв тварини, так і диких, 

заґрунтованих на візуальних зорових реакціях: вороний кінь, сивий кінь, чорні 

воли, вовки-сіроманці, ясний сокіл, сива зозуля, сивий голуб, сизий орел, чорний 

ворон (крюк, галка) та ін. (див. Додаток Д), де означення разом із означуваним 

словом формують постійні тропи – народнопоетичні епітети, які, відтворюючись, 

зберігають зв’язок із традицією, що зумовлена специфікою давньої свідомості, в 

якій «загальне, типове (тобто традиційне) домінує над окремим» [286, с. 18]. 

Водночас такі епітетні структури відображають особливості етнічної ментальності. 
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Уважаємо слушним міркування В. Проппа про те, що всі народні атрибути «мають 

поетичне значення, хоч би вони були одночасно означальними» [367, с. 58]. 

Висока частота уживання епітетних структур зумовила формування їх 

символічних значень. С. Єрмоленко зауважує: «Орнаментальні й характеристичні 

постійні епітети ... насичені психологічним змістом і не здаються простими, 

побудованими на зовнішніх характеристиках людей чи явищ природи. Їхній 

абстрактний зміст став основою витворення образів-символів; за зовнішньою 

простотою ховаються емоційні оцінки, багатопланові зв’язки народнопісенного 

слова, давня культурно-історична традиція вживання цього слова» [171, с. 42]. 

Отже, вагомими символами України стали: кінь – символ достатку, швидкості, 

інтелекту, динамічної сили, мужності, бігу часу; віл – символізує важку працю, 

покору, терпіння; сокіл – символ хоробрості, швидкості, молодості; зозуля (заст. 

кукуліжка), голубка є символами доброго вісника, щирого, ніжного, вічного кохання 

та ін., які закріпились в українській лінгвокультурі. Порівняння матеріалів двох 

словників (СлУМ і СУМГ) підтверджує думку про постійність і сталість 

сформованих у соціумі символічних змістів, як і значеннєвого ряду усталених 

стереотипних образів. Останні демонструють виразну оцінність (позитивну), яка 

конкретизується зменшено-пестливими формами: голубонько, голубка, голубці, 

голубочки, зозуленька, сивенький, сизоорленький, сизокриленький, сивесенький, 

сивесенька, милесенька та ін.; нетрадиційними звертаннями (дібровонько, байраче, 

вітроньку); композитними сполуками (сизокрилий, сивокрилий); формами ступенів 

якості (зелений, зелененький); множинними формами (сади, діброви, орли) тощо. 

Порівняння з ягідкою (Моя голубко сизокрила, моя ти ягідко [СУМГ, IV, c. 536]) 

імпліцитно проектує в іншу зону, що актуалізує стимуляцію декількох зон 

сприйняття: візуальну та густативну, формуючи оцінку як за зовнішніми ознаками, 

так і внутрішніми потенціями особистості, що зумовлює розвиток МСЗ ‘бажана’. 

Із аналізованими образами дисонують заґрунтовані на колоративній ознаці ЕС 

чорний ворон, чорний крюк, чорна кава, чорна врана: у народній уяві – лихе 

птаство створене дияволом, що супроводжує людські нещастя, віщує лихо. Такі 

стереотипи передають виразно негативну аксіологічність, чому сприяють асоціації з 
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чорним кольором як кольором біди, смерті. Уведення до значеннєвого змісту 

останніх кількісних параметрів (форми множини опорних компонентів), тільки 

підсилює негативні конотації й за рахунок експресивно сильних ад’єктивних лексем 

формує ряд МСЗ: ‘зловіщий’, ‘вісник смерті’ (Ох летить ворон да летить чорен 

[СУМГ, IV, c. 470]; Чорні кави, чорні врани круту гору вкрили [СУМГ, II, c. 204]); 

‘пожадливий’ (Закрякали чорні крюки, виймаючи очі [СУМГ, II, c. 55]). Крізь 

міфологічну свідомість сприймається постійний епітет вовки-сіроманці. Вовк – 

один із центральних і найбільш міфологізованих в українській лінгвокультурі 

образів хижаків, який є породженням злої сили, творіння Сатани, та виступає 

символом хижацтва і невгамовного голоду. Це продукує асоціації у ментальну 

площину та зумовлює формування широкого кола негативно маркованих МСЗ: 

‘злий’, ‘агресивний’, ‘ненависний’, ‘жорстокий’ (Вовки-сіроманці набігали, тіло 

козацьке рвали [СУМГ, IV, c. 128]), градуйованих множинною формою образу-

прикладки й імпліцитними конкретизаторами – дієсловами находжали, набігали, 

рвали. Стереотипні-образи чорні крюки, чорні кави, чорні врани; сивая зозуленька, 

сивая кукуліжка; вовки-сіромани, вовки-сіроманці та ін. (див. Додаток Б) 

потрактовуємо як варіативні. Такі моделі показують задавненість сполучуваних 

форм і, можливо, їх територіальну розподіленість. 

По іншому прочитується зміст історично зумовленого ЕС сірі воли, де масть 

тварини є кваліфікаційною ознакою породи, яка характеризується певними 

особливостями: розміром, силою, придатністю до роботи тощо, та внутрішнім 

змістом носія ознаки, де віл – «кастрований бик, якого здавна використовували як 

тяглову силу» [СУМ, I, c. 672]). У відповідному контексті правомірною видається 

думка про зсув ознаки у ментальну зону, що продукує МСЗ ‘працездатний’, 

‘невибагливий’, ‘витривалий’. Аксіологічний складник відповідного стереотипного 

образу (позитивний) у межах зони ‘показник достатку’ виформовує додаткові семи 

‘бажаний’, ‘предмет мрії’ (Куплю собі сірі воли, чумакувать буду [СУМГ, IV, c. 477] 

та ‘цінний’, ‘який потребує догляду’ (Напій, напій, чорнявая, сірії воли [СУМГ, II, 

c. 514]). Формальним синонімом до сірі воли виступає сполучення чорні воли, проте 

відмінності у значеннєвому змісті останніх спостерігаємо уже на рівні сприйняття 
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кольору: в порівнянні з сірим, чорний – колір агресивний, він кидає виклик. На такій 

засаді й заґрунтований стереотипний образ чорні воли. Проте рух по перцептивній 

шкалі продукує переосмислення останнього, а залучення до контексту дієслова 

наступив (пор. наступив чорний віл на ноги), яке переймає на себе функцію 

опорної лексеми, зумовлює подвійне переосмислення (фразеологізацію) та 

переводить останній у сферу любовно-шлюбних стосунків, що продукує МЗ 

‘зазнати усіх неприємностей, пов’язаних із подружнім життям’ (Ой наступив 

чорний віл на ноги, одкинувши всі забави, хватайся за роги [СУМГ, II, c. 2]), де 

мотиватором останнього виступає атрибут чорний, що у свідомості носіїв 

української мови асоціюється з усілякими негараздами (фразеологічні одиниці не є 

предметом нашого дослідження).  

Одним із найдавніших семантичних виявів перцептивних колоративних 

образів є їх здатність виступати словами-знаками культури, що відтворюють образ 

національного світу субмоделі «першоелементи буття та природи» через номінації 

світ, країна, день та ін., що у сукупності з носіями колоративної ознаки білий, 

красний у межах тропів осі псевдототожності формують позитивно марковані 

стереотипи білий світ, білий день, красний світ, красна країна, красна весна та ін. 

(див. Додаток В). Окреслені ДАНС абстрагуються від власне кольорової ознаки та у 

стратумі ментальної площини розвивають псевдосенсорні значення. Зокрема, 

ад’єктив красний у результаті розпаду полісеми продукує значення ‘гарний’ 

(Красний сей світ [СУМГ, II, c. 300]); ‘який викликає захват, гордість’ (Шкода 

слави твоєї, вродливая, красна країно [СУМГ, IV, c. 399]); ‘довгоочікуваний’ (Як 

прийде весна красна, буде наша голота рясна [СУМГ, IV, c. 93]). Багатозначність 

ад’єктива білий зумовлює розвиток МЗ стереотипу білий світ ‘життя в усіх його 

виявах’, деталізованого у межах різних площин: м е н т а л ь н о ї  – ‘сум’, ‘туга’, 

‘пригніченість’ (Не співає; як сирота білим світом нудить [СУМГ, I, c. 64]); 

‘самотність’, ‘смуток’, ‘журба’ (Хведір умер, сама осталась на білому світі [СУМГ, 

I, c. 64]); п р о с т о р о в о ї  – ‘повсюди’, ‘по всьому світі’ (Ой виїздив всю країну, увесь 

білий світ [СУМГ, I, c. 161]); т е м п о р а л ь н о ї  – ‘світла частина доби’ (Ой 

уставай, мій миленький, ой вже на дворі світок біленький [СУМГ, I, c. 108]; Світ 
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вже біленький розсвітавсь, як ми з того весілля повертали [СУМГ, IV, c. 56]); 

‘повний світанок’ (… aж дивлюсь – білий день на дворі [СУМГ, I, c. 64]).  

Ад’єктив чорний продукує інші образні акценти, покладені в основу 

етностереотипів чорна земля, чорна хмара (репрезентовані рядом форм: хмара 

чорненька, чорна хмарина, чорні хмароньки та ін.). Первісно заґрунтований на 

сенсорній ознаці образ чорна хмара через асоціації з чорним як кольором біди, горя 

розвиває ментальний складник і продукує асоціативне зближення фізичної реалії зі 

значенням ‘небезпека’, ‘нещастя’, ‘горе’, ‘загроза кому-, чому-небудь’ (Ой звисли 

чорні хмароньки, звисли [СУМГ, IV, c. 93]), які формуються в системі мислення, 

світовідчуття та відображають досвід українського народу в системі мови. 

Правомірно говорити, що такі значення в українській лінгвокультурі мають 

переважно негативно-оцінне забарвлення, мотивоване рядом сем: ‘перешкода’ (Рада 

б зірка зійти, чорна хмара заступає [СУМГ, II, c. 103]); ‘розлука’ (Зацвів козак 

рожиною, дівка калиною, розійшлися вони чорною хмарою [СУМГ, IV, c. 105]); 

‘смуток’ (Сумно мені, мов я в чорну хмару ввійшла [СУМГ, IV, c. 405]); ‘смерть’ 

(Прилетів орел з чорної хмари, убив голубця на кременині [СУМГ,  II, c. 301]).  

Водночас спостережено, що ад’єктив чорний може формувати й позитивні 

змісти, зокрема, стереотип чорна хмара передає позитивне значення ‘дощова’ (Да 

нажени хмару чорненьку, да спусти дощик дрібненький [СУМГ, IV, c. 192]). 

Важливість атмосферних опадів у вигляді дощу підкреслена зменшено-пестливими 

формами слів чорненька, дощик, дрібненький, що продукують додаткову, 

заґрунтовану на позитивній оцінці, сему ‘життєдайний’. Позитивну аксіологічність 

демонструє й узасаднений на сенсорній ознаці стереотипний образ чорна земля у 

складі порівняння земля, як галка чорна, де кольоропозначення у структурі 

суб’єкта осмислення виявляє етнічно укорінений об’єкт зіставлення у межах одного 

феномену галка як показовий у межах української лінгвокультури. Притому, на 

перше місце виходять асоціації, сформовані не на основі зовнішніх ознак, а за 

внутрішніми властивостями об’єкта оцінки, що зумовлює розвиток СМЗ ‘родючий 

ґрунт’ (Така думка: от де родоне жито! Земля як галка чорна … [СУМГ, II, c. 26]).  
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У межах «гідроцентричної» субмоделі розглядаємо узагальнені образи водних 

об’єктів синє море, чорне море, які демонструють зсув образної ознаки у ментальну 

сферу, що продукує символічна значущість об’єкта оцінки: море – це 

загальнолюдський символ життя з його гріховними пристрастями та бурями, що 

уможливлює потрактування останніх як псевдосенсорних стереотипів. Зокрема, 

стереотипний образ синє море, переосмислившись у межах тропів осі 

псевдототожності, уживається в українській лінгвокультурі як постійний епітет. 

Останній піддається подальшим трансформаціям, де образна оболонка метафор синє 

море стогне, синє море виє, синєє море розіграло, синєє море розірвало 

сконцентровує й узгоджує у своєму потужному семантичному полі найвіддаленіші 

асоціації. Море сприймається як живий організм: воно стогне, виє (Синє море 

звірюкою то стогне, то виє [СУМГ, II, c. 133]); грає, рве (А синєє море розіграло, 

турецький корабль розірвало [СУМГ, IV, c. 46]); до нього звертаються, з ним 

розмовляють (Ой заграй, заграй, синеньке море, та під тими байдаками [СУМГ, II, 

c. 30]); має гарний чи поганий настрій (У неділю вранці-рано синє море грало 

[СУМГ,  IV, c. 305]) тощо. Спрямування асоціацій, пов’язаних із морем, у 

просторово-кількісну площину формує додаткові семи ‘далеко’ (А моя могила край 

синього моря [СУМГ, IV, c. 121]) і далі через семантичний конкретизатор край – 

‘межа’, ‘рубіж’ (А моя могила край синього моря, полягли любощі й щира розмова 

[СУМГ, III, c. 291]), що асоціюється з великою, часом непереборною відстанню. 

Підсилення предметно-логічних основ перенесення виявляється в словесному образі 

чорне море, який має підкреслено емоційний зміст: матеріалізує ознаку відсутності 

світла, тобто барви, та в образі фізичної реалії асоціативно зближує зі значенням 

‘небезпека, що насувається’, ‘загроза кому-, чому-небудь’, викликаючи почуття 

тривоги (А із низу буйний вітер повіває, а по чорному морю супротивна хвиля встає 

[СУМГ, Т. IV, c. 231]). Зауважимо, що конструкт Чорне море як власна назва-

гідронім демонструє й інше псевдосенсорне значення ‘великий водний простір із 

гірко-солоною водою, який більш-менш оточений суходолом’ [СУМ, IV, c. 802]. 

Отже, матеріали СУМГ засвідчують: мовні етнокультурні стереотипи з 

колоративним компонентом різного ступеня перцептивності, маючи чітко 
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виражений аксіологічний характер, передають широкий спектр занурених в етнічну 

культуру значень; стереотипи високої частотності наділені здатністю виступати 

словами-символами культури. 

У мові досліджуваного періоду модус «форма» вербалізований обмеженою 

кількістю лексем: крутий, пологий, рівний, круглий, кривий, що належать до 

давнього прошарку слов’янської лексики та є основними у структурі ЕС різного 

ступеня перцептивності: власне сенсорна ознака лежить в основі композитів 

кругловидий (кругловиденька) ‘який має кругле обличчя’; (Огрядний собі пан, 

кругловидий, русявий [СУМГ, II, c. 312]); ментальна – в основі образів кривий писок 

‘не такий, яким хоче здаватись’ – результат розпаду полісеми на декілька значень; 

круглий сирота ‘одинока, самітна людина’ – результат перенесення у межах тропів 

осі суміжності, де опорна лексема сирота уможливлює розширення значеннєвих 

меж останнього: ‘бідна, нещасна людина’ (Я – круглий сирота між лютеран, 

латинців, християн [СУМГ, I, c. 159]). Як псевдосенсорний розглядаємо й АНС 

рівний голос ‘який не має підвищень чи знижень тону’, де менталізована ознака 

‘рівний’ увиразнюється тропом осі псевдототожності – порівнянням рівний, як 

шовкова нитка (Голос був у неї чудовий, тонкий та рівний, як шовкова нитка 

[СУМГ, IV, c. 19]). Залучення до контексту конкретизаторів ознаки – прикметників 

чудовий, тонкий, шовковий раціоналізує думку, що стимуляція «однієї сенсорної 

модальності викликає не тільки характерні їй відчуття, але й одночасно стимулює й 

іншу, не пов’язану з нею сенсорну модальність» [542]. У нашому випадку – це 

«звук+форма+дотик», де об’єктом характеристики є іменник голос, що зумовлює 

явище синестезії – супутнє, вторинне уявлення. Дистрибуція опозитивних 

ад’єктивів рівний, кривий засвідчує абстраговану ознаку – фразеологізовану, однак, 

сталі сполучення не є предметом нашого дослідження. 

У моделі «зовнішній щодо людини світ» модус «форма» об’єктивований 

ДАНС, заґрунтованими на власне сенсорній ознаці: гора крутая ‘прямовисна’, 

‘урвиста’ (Ізойду, зойду на гору круту, на горі крутій розгуляюся [СУМГ, IV, c. 41]) 

та пологі луки ‘який знижується поступово, не стрімко’, ‘спадистий’ (Пологі зелені 

луки [СУМГ, III, c. 286]), які характеризують конкретні об’єкти «ландшафтної» 
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субмоделі, що сприймаються органами зору. Об’єктивації модусу «форма» не 

набули розвитку в мові досліджуваного періоду, що засвідчує обмежена кількість 

утворених мовних етнокультурних перцептивних стереотипів. 

Модус «розмір» об’єктивують вербалізатори параметричної ознаки – 

прикметники великий, малий, мізерний, невеликий, дрібний, широкий, тонкий, 

довгий, високий, глибокий та їх похідні, які визначають розмір у їх лінійній проекції 

(високий, глибокий, широкий тощо) та розмір предметів загалом (великий, малий, 

мізерний тощо), утворюючи ЕС у межах основних моделей (субмоделей) осягнення 

світу. Вартісною щодо творення АНС, заґрунтованих на вихідній сенсорній ознаці, є 

субмодель «зовнішній вигляд людини», де параметр розміру в характеристиці 

зовнішності українців дає чітке розмежування на шкалі протиставлення за статтю. 

Так, серед стереотипних ознак жінки/дівчини: зріст (Сусідо мила, сусідо близенька, 

красна, хороша і невеличка [СУМГ, IV, c. 231]); обличчя (До лиця був той вінок її 

тонким рисам [СУМГ, IV, c. 17]); стан (Руки білі, стан тоненький, голос 

солов’їний [СУМГ, IV, c. 166]); коса (Довга коса чорна, як гадюка, так і 

обвивається круг тонкого стану [СУМГ, III, c. 3]). При описі стереотипних рис 

чоловіка/хлопця акцент робиться на таких ознаках: зріст (Грицько був парубок 

високий, чорнявий, кароокий [СУМГ, II, c. 223]); стан (Пішов гордою ходою Яким 

рівний, дужий, з широкими плечима [СУМГ, IV, c. 19]); волосяний покрив (До 

світлиці уступає молодець хороший, жвавий, вус маленький, око каре, волос 

красний кучерявий [СУМГ,  II, c. 380]); чоло (А був хороший із седе дуже: високе 

чоло гетьманське [СУМГ, I, c. 281]). Часте використання різних об’єктів опису в 

одному контексті зумовлює стимуляцію декількох зон сприйняття – комплексну 

модальність як результат впливу на різні органи чуття. 

Транслятором соматичного культурного коду українців за ознакою ‘розмір’ 

виступає троп осі псевдототожності порівняння, де у позиції об’єкта зіставлення – 

етнічно релевантні феномени: тика, верба, тополя (Високий, як тика [СУМГ, IV, 

c. 260]; Високий, як верба [СУМГ, I, c. 133]). Порівняння з вербою має додаткове 

ментальне тло, заґрунтоване на символічному народному уявленні. Верба – ідеальне 

дерево: українці не могли не помітити, що верба дуже швидко росте, вона вкрита 
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«золотою корою», має силу розвинути велику кількість коренів і гілок, що 

символізують численний рід. Спостережено, що ознака ‘високий на зріст’ може 

передаватися не прямо, а опосередковано (пор. Григор вигнався такий, як тополя 

[СУМГ, I, c. 151]), де порівняння з тополею імпліцитно продукує сему ‘рівний’ і 

об’єктивує суміщення модусів «форма» та «розмір», що постають корелятами у 

відтворенні якісної параметричної ознаки. 

Різні асоціації, як результат руху ознаки по сенсорній шкалі, зумовлюють 

проекцію стереотипних образів у ментальну площину, де  атрибут ‘розмір’ продукує 

додаткові конотації: 1) сему якісної оцінки ‘гарний/негарний’; 2) сему сфери 

соціальної характеристики ‘свій/чужий’. І тоді, коли «свій» постає високим, із 

гарною статурою (напр. Народ ручий … високостанний [СУМГ, I, c. 188]); «чужий» 

є повною протилежністю – маленьким, мізерним (Святе діло наші січові коряки! У 

нашому коряці утопиш іншого мізерного ляшка [СУМГ, II, c. 289]; Сухенький, 

маленький москалик [СУМГ, IV, c. 233]). 

Подальший рух по сенсорній шкалі зумовлює переосмислення у межах тропів 

осі суміжності. Зокрема, метонімізовані аксіологічно марковані образи великий 

дурень ‘розумово обмежена, тупа, некмітлива людина’; велика голова, високі 

розуми ‘розумна, тямуща, кмітлива людина’ субмоделі «духовний світ» (Нам чого 

журитися: нехай той журиться, хто велику голову має [СУМГ, I, c. 131]; Засіли 

письмаки собором у сто душ, високі розумом, в газетників преславні [СУМГ,  I, 

c. 264]) втратили зв’язок із сенсорною ознакою та вийшли за межі перцептивного 

стратуму. Відповідна ознака конкретизована оцінними композитами 

великорозумний, великочуйний, великославний, великотерплячий, великоможний, 

великосвітній, функціональне призначення яких – надавати образу урочистості, 

піднесеності тощо. 

Визнання того, що в основі всіх значень полісемічного слова лежить 

когнітивна модель, «виправдовує» процес виникнення псевдосенсорних ЕС та 

уможливлює механізми розвитку їх значень. Серед таких утворені за метонімічною 

моделлю АНС субмоделі «діяльність»: великий лицар, велика господарка, широка 

натура, великий злодій та ін. (див. Додаток В). Об’єкти оцінки – лексеми знатник, 
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лицар, господарка, чоловік, що є опорними у структурі означених стереотипів, 

продукують позитивне аксіологічне маркування останніх (Моя жінка велика 

господарка [СУМГ, I, c.  317]; Тобою чоловік великий і у честі [СУМГ, II, c.  356]), 

на відміну від семантично містких лексем злодій, ледащиця, що продукують 

негативний аксіологічний складник. Використання зменшено-пестливих форм 

ледащичка, ледащиченька семантично умотивовано: вносить іронічний відтінок у 

значення і тим самим дещо нівелює людські вади (А Нечипорів батько та був собі 

великий ледащичка [СУМГ, II, c.  352]; Аж він самий п’яниченька й велика 

ледащиченька [СУМГ, II, c.  352]). 

У межах означеного сценарію розглядаємо псевдосенсорні стереотипи 

субмоделі «соціальний стан»: високі титули, великі пани, великі персони, 

великого коліна та ін. (див. Додаток В), які розвинули ядерне значення ‘знатний’. 

Дистрибуція означених стереотипів сприяє розширенню основного значення семами 

‘родовитий’, ‘відомий’ (Великого коліна; великої руки [СУМГ, I, c. 131]); ‘знаний’ 

(Не гуляй же, сину, із панами та з великими персонами [СУМГ, III, c. 146]); ‘який 

займає високе громадське становище’ та ‘зарозумілий’ (Доп’явшись до високих 

титулів та великих гонорів [СУМГ, II, c. 13]) й асоціює до матеріальних статків, 

виформовуючи додаткову сему ‘заможний’. Наприклад, ЕС рід великий з ядерним 

значенням ‘ряд поколінь, що походять від одного предка’, розширений 

конкретизатором-прикметником панський набуває значення ‘заможний рід’.  

Особливо значущими в аспекті етнокультурної стереотипізації є образи, які 

позиціонують представника українського етносу як унікальну духовну істоту. Серед 

ключових екзистенційних понять «гнів», «мука», «страх», «самотність», «туга», 

«помста», «біда», «неприємність», «слава», «надія», «гадки» та ін.., які вербалізовані 

стереотипними образами, утвореними у межах тропів осі псевдототожності. 

Метафоризовані ЕС: великий гнів, велика біда, велика мука, великий страх, 

великий смуток, великі надії, глибокі гадки та ін. (див. Додаток В) втратили зв’язок 

із вихідною сенсорною ознакою та набули статусу псевдосенсорних. Останні мають 

виразно аксіологічний характер, проектований у кількісну площину: основне 

призначення ад’єктивів великий, глибокий у відповідних сполученнях – давати 
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квантитативну оцінку. Відповідно, площина якісної ознаки за розміром 

переакцентовується у площину ментально-кількісної характеристики, продукуючи 

розширений ряд значень: ‘надмірний’ (Оддала ж мене мати, учинила мою волю, 

тепер мені жартування з великою бідою [СУМГ, I, c. 475]); ‘сильний’ (Еней, таку 

зуздрівши зраду, великим гнівом розпаливсь [СУМГ, IV, c. 71]); ‘широковідомий’, 

‘популярний’ (Збагнітував мою велику славу, ізняв з мене вінець мій осіянний 

[СУМГ, II, c. 121]); ‘невеселий’ (Іноді смуток великий напада, що й на світ не 

хочеться дивитись [СУМГ, IV, c. 161]); ‘мудрий’ (Що за глибокі його гадки 

[СУМГ, I, c. 288]); ‘впевнений’ (Голубити у серці надії великі [СУМГ, I, c. 306]); 

‘журливий’ (Стала к їх серцям велика туга налягати [СУМГ, II, c. 501]) та ін. 

Модернізація значеннєвої зони стереотипів із параметричним компонентом 

великий уможливлена іншим переносним значенням останнього – ‘численний’. Це 

зумовило деталізацію ознаки у межах квантитативного стратуму та формування 

псевдосенсорних стереотипів велика рада ‘загальні збори’ (Ой там стояла мужів 

громада, мужів громада, велика рада [СУМГ, II, c. 453]); велика погонь ‘велика 

група людей’ (Буде за нами з города Азова велика погонь уганяти [СУМГ, III, 

c. 149]); великий бунт ‘заколот, у якому залучена велика кількість людей’ (Звели 

нам під москалями тікати, або звели нам з ляхами великий бунт зривати [СУМГ, I, 

c. 111]) та ін. (див. Додаток В). Сема ‘значний кількістю’ є ядерною у семантичній 

структурі ДАНС великі розкоші, великі достатки, великі гроші та ін. (див. 

Додаток Д), які демонструють суміщення сенсорної, ментальної та кількісної 

площин, що продукує основне призначення таких стереотипів – відображати 

кiлькiсну градацiю якiсної ознаки (Почали козаки жити на лядський кшталт із 

великої роскоші [СУМГ, II, c. 336]; Поки зрадники поспільства будуть великими 

достатками пишатись, нам правди, … не сподіватись [СУМГ, II, c. 287]). 

Узагальнюють результати осягнення дійсності натурфакти предметної субмоделі 

дрібні слізоньки, малий наїдок, великі світлиці, велика рана, глибокі тюрми, 

тонка сорочка та ін. (див. Додаток Д), в основі яких – власне сенсорна ознака. 

Модель «зовнішній щодо людини світ» інтегрує стереотипні образи, 

заґрунтовані на різному ступені перцептивності. Так, власне сенсорна ознака лежить 
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в основі творення ДАНС, референтами яких є: об’єкти рельєфу –  високі скелі, 

високі гори, глибока долина, широка нива та ін.; водні об’єкти – річка невеличка, 

глибокий Дніпро, широкий Дніпро та ін.; рослини – дрібненький льонок, висока 

калина та ін.; явища природи – дрібненький дощик, високі хвилі, велика вода, мала 

вода та ін. (див. Додаток Д), які отримують проекцію в кількісне тло, результатом 

чого є поява СМЗ, де сема ‘розмір’ підміняється семами якісно-кількісної оцінки 

‘температура’ (Морозець маленький, на дворі трохи пришерхло [СУМГ, III, c. 453]); 

‘кількість над норму’ (Весною була дуже велика вода в Росі [СУМГ, II, c. 76]). 

Разом із тим спостережено, що об’єктивації розміру слугують не тільки для 

констатації величини, а й для уточнення просторових відношень, що актуалізує 

вказівку на місце розташування предмета відносно певної точки зіставлення (пор. 

Над широкими сіножатями, над зеленими ярами повстав легесенький туман 

[СУМГ, II, c. 351]; Честь Богу, слава на високім небі, а людям спокій на землянім 

подолі [СУМГ, II, c. 149]; А за горами розіслалась широкими подолами зелена лука 

[СУМГ, II, c. 380]) чи характеризує площу (пор. Широке поле, жито густеє,… 

колосистеє, ядренистеє [СУМГ, II, c. 272]; Такі були здоровенні та глибокі 

байраки [СУМГ, I, c. 21]; Ковила, що стелеться по широких степах [СУМГ, II, 

c. 262]; З великого лугу віяло холодком і пахло конвалією й барвінком [СУМГ, II, 

c. 277]). Занурений в історичну культуру ДАНС історичної субмоделі Великий Луг у 

статусі топонімічної назви (Ой повій, повій, вітре, через море та з Великого Лугу 

[СУМГ, I, c. 131]) виходить за межі сенсорної зони, оскільки його внутрішнє 

змістове наповнення не пов’язане з параметричною ознакою, а акцентує на історії 

українського етносу (за часів козаччини – «назва низовини на лівому березі Дніпра, 

нижче острова Хортиці» [613, с. 71]). Роль ключового слова у розглядуваній топіці 

виконує параметричний ад’єктив великий – компонент семантично ущільненої 

одиниці, яка локалізує місце та час і створює асоціативне поле: ‘безпека’, ‘воля’, 

‘отча сторона’, де Січ – мати, а Великий Луг – батько [СУМГ, I, c. 131]). 

Особливо вартісними для українців є узагальнені назви водних об’єктів – 

річка невеличка, глибокий Дніпро, широкий Дніпро, де останні – це не просто 

гідроніми; утворені шляхом переосмислення у межах тропів осі псевдототожності, 
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вони набувають символічного змісту. Ріка – один із найпоширеніших символів у 

світовій міфологічній системі; ріка символізує світовий шлях, плин часу, космічні 

води, зародження життя, рубіж між своїм і чужим простором [649, с. 104]. 

Поділяючи умовиводи Б. Ажнюка, що національна своєрідність 

внутрішньофразового контексту доступна безпосередньому спостереженню завдяки 

розумінню лінгвокраїнознавчої інформації, закладеної у мотивуванні конструкції [6, 

с. 19], вважаємо, що в українській лінгвокультурі образи глибокий Дніпро, широкий 

Дніпро, як сталі епітетні конструкції, виступають символом самої України, яка 

асоціюється з долею народу [649, с. 45]. В основі останніх лежать асоціації, які 

поєднують гетерогенні явища та поняття дійсності, що зумовлює їх дуже містку й 

ємну семантичну структуру, підкріплену багатозначною семантикою ад’єктива 

широкий (широкий – це не тільки такий, «який має велику ширину» чи «який займає 

великий простір» [СУМ, XI, c. 456-457]), а й такий, що набуває переносного 

значення «який не має видимих меж, безмежний, неосяжний», або «який набагато 

переважає звичайну міру, звичайний рівень; сильний» [СУМ, XI, c. 456-457]). Це 

сприяє зміщенню акценту в кількісну та просторову площини та уможливлює 

розвиток СМЗ останніх ‘міцний’, ‘дужий’, ‘безмірний’ (Ой Дніпре, мій Дніпре, 

широкий та дужий [СУМГ, II, c. 479]). 

Водночас варто говорити про кореляцію двох візуальних модусів: «форми» та 

«розміру», що формують сему ‘рівний’ (пор. А вони (скелі), величаві, темними 

погонами мережили світлий і гладкий, як скло, Дніпр [СУМГ, III, c. 231]), 

мотивовану внутрішнім змістом ад’єктива гладкий (гладкий – «без загинів, виступів, 

западин; рівний» [СУМ, II, c. 79]), а об’єкт порівняння скло продукує додаткову 

сему якісної характеристики ‘чистий’, ‘прозорий’. На нашу думку, занурені в 

етнічну культуру ДАНС глибокий Дніпро, широкий Дніпро, виступають не тільки, і 

не стільки як гідроніми, що є частиною ландшафту, їх можна вважати пейзажними 

константами України, що увібравши в себе риси багатьох поколінь, відтворюють 

світ української природи та ментальності в їх гармонії. Окреслені конструкти 

демонструють сталість сформованої суспільної думки, зорієнтованої на ідеал та 

істину факту буття.  
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Етносферою формування української національної лінгвокультури є простір. 

Власне, це і продукує подальший рух перцептивної ознаки по сенсорній шкалі та 

зумовлює одночасну проекцію ЕС субмоделі «першоелементи природи» у стратум 

декількох зон. Зокрема спостережено, що атрибут ‘розмір’ як основний у семній 

структурі ЕС широкий степ, на шляху від сенсорного до абстрактного 

мінімізується й отримує подальшого розвитку в кількісно-просторово-ментальній 

площині, що актуалізує асоціативне уявлення про безмірний простір, який навертає 

людину до думки про світову безкраїсть, про волю та виформовує МЗ ‘вільний’ (І 

тепер мені так і сниться широкий степ безкраїй [СУМГ, I, c. 41]; Степ широкий, 

край веселий [СУМГ, II, c. 71]). Образ широкого степу для українців є особливо 

вартісним як такий, що дозволяє інтерпретувати його з точки зору особливостей 

функціонування символіки простору. Степ для українця – це частина його душі. 

Тобто, степ набуває статусу національної реалії, що відображає історію, побут, 

культуру, цивілізацію українського народу, та формує розмежування у межах 

дихотомії свій – чужий. Виступаючи сакральним центром, де поєднуються 

горизонталь і вертикаль символічного образу світу, степ містить у собі також і 

«світову вісь» як вертикальне втілення центру. 

І тут ми виходимо на іще один із посилів символіки простору, яку втілює ЕС 

висока могила. Закорінений в етнічну культуру окреслений ДАНС у 

етнолінгвальному просторі українців закріпив декілька значень. Передусім, 

перцептивне – це вербалізований знак місця поховання тіла померлої людини «і 

насип, горбик на ньому» [СУМ, IV, c. 772]. Інше семантичне значення має ширший 

історико-культурний контекст, бо вказує на «високий насип у степу на місці 

давнього поховання» [613, с. 372], що є ядерним у контексті відповідного 

стереотипу (Од козацтва, од гетьманства високі могили, – більш нічого не 

осталось, та й ті розривають [СУМГ, I, c. 152]). Зауважимо, що фізична ознака за 

розміром підсилена постійним епітетом висока трансформує значення тропу осі 

псевдототожності у символ поховання персоніфікованої сили, похованої волі й 

колишньої слави (Ой по тих могилах угору високих, по тих грибовищах, у землю 

глибоких, лежить мого роду без ліку [СУМГ, II, c. 438]); простору України та її 
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поділу на «своє» та «чуже». Разом із тим, атрибут ‘високий’ у людській свідомості 

пов’язується з бажаним: високе – це те, до чого прагне людина. Тобто, на сенсорній 

шкалі відбувається суміщення перцептивного та неперцептивного значень, де 

сенсорне значення поступається несенсорному та підпорядковується йому.  

Градація МЗ ‘вільний’ спостережена у стереотипах-образах, основними 

компонентами яких є ад’єктиви широкий, великий і локативи узагальненого значення 

«світ», «Україна», під якими розуміються оточення – суспільство, люди; довкілля 

близьке й далеке (Великий світ! [СУМГ, I, c. 386]; Ой по горах, по долинах, по 

широких Українах, ой там козак походжає, у бандуру виграває [СУМГ, I, c. 416]). 

При цьому спостережено, що сема ‘вільний’ може витіснятися як позитивно 

маркованою семою ‘гарний’, ‘чудовий’ (Як світ великий, так різне на нім буває 

[СУМГ, I, c. 131]), так і негативно маркованими ‘відчай’ (Тому і світ великий, кому 

хліб даремний [СУМГ, I, c. 358]) і далі ‘самотність’, ‘нудьга’ (Світ, бачця, широкий, 

та нема де прихилитись в світі одиноким [СУМГ, I, c. 34]), що умотивовано 

контекстом. Тут ми поділяємо думку О. Артеменко, за якої, естетичні риси народної 

словесності склалися «на основі конструювання уявної дійсності – уснопоетичного 

образу світу» і з метою ідеалізації цієї дійсності [20, с. 16]. 

Проекція стереотипних образів у різні зони (якісну, ментальну, просторову) 

зумовлює суміщення різних значеннєвих рядів, що відцентровують семантичний 

зсув і продукують нові змістові конотації. Результатом таких операцій є мінімізація 

СЗ за домінанти ментального. Зокрема, образ велика дорога – це вже не тільки 

«смуга землі, призначена для їзди та ходіння» [СУМ, II, c. 378], а великий шлях – 

«упорядковане місце пересування, яке сполучає значні населені пункти» [СУМ, I, c. 

318], а й ‘далека, невідома дорога’ (Ой не їдь, синку, у велику дорогу [СУМГ, I, c. 

131]); ‘життя, спосіб існування когось’ (Ой Бог знає, Бог відає, де мій милий ночує: 

чи у полі, чи в великій дорозі [СУМГ, II, c. 60]). Уведення до контексту 

конкретизатора битий уможливлює додаткову сему ‘дорога життя’ (Не прийшло до 

Ганни щастя тим великим битим шляхом [СУМГ, I, c. 152]). 

Спостережено, що консолідація якісного й кількісного значеннєвих складників 

через посередництво просторового тла продукують виникнення стереотипів у 
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площині темпоральної зони: великий час, довгий вік, довга ніч, мала година та ін. 

(див. Додаток В), де семи ‘розмір’ і ‘кількість’ витісняються семою ‘протяжний у 

часі’, на основі якої розвивається МЗ ‘тривалий’/‘нетривалий’ (Проти Кефи города 

приставали, там собі великий опочинок мали [СУМГ, III, c. 59]; Не за довгий час 

це зробилося [СУМГ, I, c. 401]), градуйоване у ‘значущий’, ‘затяжний’ (Які люде 

стали не богобоящі: у великий піст п’ють [СУМГ, I, c. 79]) та ‘довговічний’ (Да 

бувай же здоров і у віку довгий не сам собою, з своєю жоною [СУМГ, I, c. 401]). 

Отже, сформовані в українській лінгвокультурі об’єктиватори часу та його 

просторової специфіки, продукують трансформацію загальнолюдських символічних 

структур (древа-життя, сонце-кола, хліба, космогонічного кругообігу природи тощо) 

і творять свої національно-специфічні етнокультурні стереотипи. 

Параметричну ознаку стереотипних образів увиразнюють і градуюють різні 

мовні засоби: порівняння (мов ті діди, дуби високочолі; гладкий, як скло, Дніпр; 

ширший океану; високий, як верба;  високий, як тика); описові конструкції (хліба 

високії, колос аж до землі;  Дніпр широкий – море, степ і степ, – ревуть пороги і 

могили – гори); слова-конкретизатори (море широко-просторе; Дніпро широкий та 

дужий; Яким рівний, дужий; великий битий шлях); зменшено-пестливі назви 

(широкая нивонька, мізерний ляшок; маленький москалик); композити (високочолі 

дуби; широкополі лани; високостанний народ; великочуйний люд). Часто з метою 

узагальнення змісту й увиразнення параметричної ознаки до одного контексту 

залучаються опозитивні ад’єктиви: великий – малий, високий – глибокий. Останні є 

бінарними за своєю природою, семантичний дуалізм яких у структурі 

етностереотипів акцентує на ментально-сенсорному освоєнні дійсності, 

зреалізованому через образні конструкти. Серед таких: великий двір – маленький 

збір (Ой великий двір, та маленький збір, – чом не вся родинонька? [СУМГ, II, 

c. 124]); маленька латка – велика дірка (Будь мудрий: натягай маленьку латку на 

велику дірку [СУМГ, II, c. 347]); маленька штучка – велике лихо (Язичку, язичку! 

Маленька штучка, велике лихо робиш [СУМГ, IV, c. 536]); мала щербина – велика 

яма (Як умре дитина, то мала щербина; а як тато або мама, то велика яма 

[СУМГ, IV, c. 525]); маленька рибка – великий тарган (Лучче маленька рибка, як 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


239 

 

великий тарган [СУМГ, IV, c. 248]; долина глибока – могила висока (Долина 

глибока, а могила висока [СУМГ, I, c. 188]); малі літа – великий зріст (З малих 

літ до великого зросту кохала, годувала [СУМГ, II, c. 184]; велике передвзяття – 

малі сили (Сим не зупиняймося, миле браття, що таке велике передвзяття 

розпочинаємо малими силами [СУМГ, III, c. 116]; мала іскра – великий вогонь (З 

малої іскри великий вогонь буває [СУМГ, II, c. 194] та ін.). Окреслені образи 

логічно трактувати і в межах параметричної, і в зоні квантитативної сфер, де 

семантика кількості виявляється імпліцитно. Саме кількісна ознака продукує й 

основне призначення відповідних стереотипних образів – комплементарну 

характеристику основних концептуальних форм осмислення навколишнього світу 

українцями. 

Отже, аніліз матеріалів «Словаря української мови» підтвердив думку: 

візуальна комунікація в узагальненні сенсорно-перцептивного досвіду задає 

первинні параметри сприйняття й осмислення світу, що знайшло вираження у змісті 

ЕС, репрезентованих у межах основних моделей осягнення світу. Такі образи, 

трансформуючи загальнолюдські символічні змісти, виробляють і передають 

широкий спектр занурених у етнічну культуру значень; мають чітко виражений 

аксіологічний характер; отримують проекцію в різні площини: якісну, оцінну, 

кількісну, ментальну, просторову, темпоральну, вікову, сферу любовно-шлюбних 

відносин тощо, у межах яких дають чітке розмежування на шкалі протиставлень: 

вродливий – потворний, чоловік – жінка, свій – чужий, родовитий – низького 

походження, багатий – бідний, що, в свою чергу, імплікують низку похідних 

супозицій щасливий – безщасний, добірний – низькоякісний, радість – мука, дім – 

дорога та ін. 

 

3.2. Репрезентація базових аудіальних перцептивних відчуттів 

 

Проблема сприйняття як одна з основних категорій кодифікації та розвитку 

знання знаходиться у центрі уваги різноорієнтованих дисциплін, які об’єднує 

визнання того, що в основі думки, вираженої словом, лежить досвід, даний людині у 
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відчуттях. «Зовнішній світ, тобто світ живої природи, що нас оточує, та мертвої 

природи, нами створеної, ми пізнаємо за допомогою наших п’яти відчуттів і, 

говорячи про нього, користуємося словами, що передають наші відчуття. Далеко не 

всі вони рівномірно піддаються словесному вираженню … а втім, спроби це зробити 

одвічні й навряд чи коли-небудь припиняться» [62, с. 443]. 

Слух є одним із основних доменів каркасу фізичного сприйняття людини, 

відображеного у мовній картині світу. Наукова зацікавленість слуховим відчуттям у 

XIX ст. нами спостережена у царинах філософії, психології, нейрофізіології, 

медицини (О. Бернштейн, Е. Борінг, В. Вундт, Г. Гельмгольц, К. Лаборський, 

В. Чиж), проте лінгвістичних напрацювань щодо вивчення аудіальних сенсорних 

відчуттів нами не виявлено. Не стали об’єктом спеціального вивчення й об’єктивації 

основних слухових сенсорних відчуттів як структурні компоненти ЕС. Останні 

потребують всебічного аналізу та впорядкування. 

Об’єктивації слухових ознак мови досліджуваного періоду номінуються 

незначною кількістю вербалізаторів, серед яких ядерні прикметники: голосний, 

тихий, периферійні: глухий, грімкий, тремкий (та їх похідні) й ряд образних 

мовленнєвих сполучень, які передають аудіальну ознаку в структурі ЕС. 

Лексикографічні матеріали дають змогу з’ясувати їх загальну спрямованість і теми 

побутування, однак очевидно, що такі стереотипні образи конденсують 

найяскравіші риси етносу та допомагають особистості ідентифікувати себе з 

етнічною спільнотою. 

Реалізація перцептивної слухової ознаки безпосередньо залежить від 

синтагматичних зв’язків на рівні об’єктів оцінки. У ролі останніх – спектр 

прототипних репрезентантів слухового атрибута – вода, вітер, мова, голос, ридання, 

хода, сон, рай, що створюють визначальні стереотипні аудіальні образи, які 

віддзеркалюють слухові орієнтації українського етносу. Зауважимо, 

інформативність означених референтів є високою, але залежною від загальної 

спрямованості синтагматичних зв’язків, контекстуального оточення, образності, тем 

функціонування тощо. 
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Найвища інформативність номінацій звуку спостережена у межах 

антропоморфної моделі, де функціонують заґрунтовані на моносенсорній ознаці ЕС 

субмоделей «духовний світ» і «діяльність»: тиха мова, тихе слово, тихе зітхання, 

голосне шварґотанє, голосне ридання та ін. (див. Додаток Д), які характеризують 

мовлення індивідів за ознаками ‘звучність’, ‘тон’, ‘тембр’, ‘вібрація’, ‘сила’ голосу 

тощо. У структурі означених стереотипів перцептивні ад’єктиви є носіями виразних 

аксіологічних змістів, вмонтованих у контекст внутрішнім змістом об’єктів оцінки 

(пор. шварґотанє – ‘криклива, швидка розмова’ (Голосне шварґотанє жидів 

[СУМГ, IV, c. 488]); ридання – ‘голосний плач’ (У нас у хаті ридання голосне та 

гірке, та розпачливе [СУМГ, IV, c. 16])); через залучення прямих кваліфікаторів, як-

от прикметника приємна та порівняння наче вітерець шелесне, що водночас 

продукують розвиток додаткової семи ‘приємний на слух’ (Наче вітерець шелесне в 

листі, така його була приємна й тиха мова) [СУМГ, III, c. 415]); прикметників 

гірке, розпачливе, які, увиразнюючи аудіальну ознаку, актуалізують комплексну 

модальність – стимуляцію слуху та смаку, що зумовлює розширення значеннєвого 

поля додатковою семою ‘відчайдушний’, ‘шалений’. Градація відповідної ознаки 

зреалізована тропом осі псевдототожності порівнянням голосний, як дзвін. У 

позиції об’єкта зіставлення – етнічний номінант дзвін, кваліфікований як маркер 

аудіальної ознаки, що виразно окреслений іншим порівнянням (пор. Голосний, як 

дзвін та дурний, як довбня [СУМГ, I, c. 305]). Таке суміщення дає змогу увиразнити 

та конкретизувати образ, переосмисливши його зміст через механізм уподібнення. 

Відтінки у звучанні відтворюють у структурі стереотипів периферійні 

об’єктиватори аудіальної ознаки. Зокрема, сема ‘нечутний’ мотивує значення 

‘приглушений’ (Іще оддалеки зачув Петро глухий галас [СУМГ, I, c. 210]); сема 

‘дзвінкий’ стимулює значення ‘сильне звучання’ (Звертається до козаків понуро і з 

грімкою мовою [СУМГ, I, c. 327]); сема ‘високий тон’ є ядерною у контексті ЕС 

тремкий голос (Тремкий (голос), як тонке срібло, як найтонший кришталь [СУМГ, 

IV, c. 279]), де образні порівняння із сріблом (срібло у переносному значенні –  

«мелодійність, дзвінкість, чистота (звуку, голосу, сміху і т. ін.)» [СУМГ, IX, c. 619]) 

та кришталем (кришталь – «дуже прозоре скло високого ґатунку, якому властива 
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гра барв і мелодійний дзенькіт» [СУМГ, IV, c. 355]), продукують розширення 

звукової ознаки семою ‘мелодійно-дзвінкий’ і далі менталізованою ‘цінний’, що 

деталізовані конкретизатором – прикметником тонкий (найтонший) у формі 

ступенювання ознаки. Асоційований у сферу ментальної характеристики й образний 

стереотип голос солов’їний, значення якого мотивує сема ‘приємний на слух’ (Руки 

білі, стан тоненький, голос солов’їний [СУМГ, IV, c. 166], що продукує додаткове 

СМЗ ‘гарний голос’ з подальшою градацією у фізичну сферу ‘голос людини, яка 

володіє мистецтвом співу’. Сема ‘приємний на слух’ простежується і в 

синтагматично незвичайній сполуці струйний голос (Який в його голос був 

струйний [СУМГ, IV, c. 166]), що мотивовано семантично містким прикметником 

струйний (від струя (струмінь) «потік води чи іншої рідини» [СУМ, IX, c. 791]).  

Спостережено: за частотністю вербалізації аудіальної ознаки домінує ад’єктив 

тихий, який виформовує широкий стратум ЕС, що передають спектр етнічно 

закорінених значень, сфокусованих у зоні різних сфер. Пояснення цьому знаходимо 

в належності відповідного прикметника до полісемічних слів: 1) тихий – 

‘неголосний’; 2) тихий – ‘безшумний’; 3) тихий – ‘повільний’; 4) тихій – 

‘спокійний’; 5) тихий – ‘кроткий’ [СУМГ, IV, c. 263]. Наведені значення, 

корелюючи, зберігають генетичний зв’язок, що знайшло своє відображення у змісті 

ряду АНС. Серед таких утворені за метонімічною моделлю стереотипи-образи тихі 

герої, тихий чоловік («поведінкова» субмодель), ядерне МСЗ яких ‘спокійний’ з 

опорою на семантику субстантивів у межах певних контекстів диференціюється 

значеннєвими семами: ‘скромний’, ‘стриманий’ (Чом же сим людям не вчинитись 

би тихими, незнаними історії героями добра людського? [СУМГ, IV, c. 368]; 

Хлібороб був собі тихий, роботящий чоловік, дбайливий, обережний [СУМГ, IV, c. 

120]), що деталізовані конкретизаторами роботящий, дбайливий, обережний, 

незнаний. Градацію відповідної ознаки на сенсорній шкалі відтворює образне 

порівняння тиха, як голубка (субмодель «риси характеру»), що зумовлює рух від 

сенсорного до абстрактного та продукує розвиток застарілого МСЗ ‘кротка’ (пор. 

Яка вона тиха, як голубка [СУМГ, IV, c. 263]) з подальшою деталізацією 

значеннєвого ряду ‘сердечна’, ‘лагідна’, ‘чуйна’ з акцентом на моральних цінностях 
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особистості. Засвідчуємо, що реалізації форм атрибута ‘тихий’ мають позитивну 

аксіологію, що на даному етапі підтверджує міркування Ю. Дядищевої-Росовецької 

про прикметник тихий як такий, що має значення завжди позитивне «добрий, 

лагідний, незлий» [162, с. 21]. 

Зауважимо, що існування стандартних зв’язків між ознакою ‘тихий’ і класами 

субстантивів визначає закономірність утворення стійких синтагматичних моделей. 

Так, ад’єктив тихий виявляє стандартні зв’язки з віддієслівними іменниками (хода, 

ступа, політ, сон, рай), виформовуючи ЕС, семантичний значеннєвий ряд яких у 

системі конотацій займає периферійну позицію, що уможливлює розвиток у семній 

структурі деантропних стереотипів МСЗ: тиха хода, тиха ступа, тихий політ 

‘неспішний’, ‘повільний’ (Ідуть собі за ним тихенькою ходою [СУМГ, IV, c. 407]); 

Ой ступай же, кониченьку, тихою ступою [СУМГ, IV, c. 222]; тихий сон 

‘безтурботний’ (Ліс столітній тихим сном дрімає [СУМГ, IV, c. 209]). Семантична 

значущість ознаки ‘тихий’ у структурі стереотипу тихий сон модифікується через 

уведення до контексту кваліфікатора навіки, що продукує сему ‘померти’ (Тихим 

сном навіки вродниця заснула [СУМГ, IV, c. 352]). 

Вихідна акустична ознака формує ряд ЕС моделі «зовнішній щодо людини 

світ», де узагальнено-етнічна реалізація слухової ознаки зумовлює специфіку 

значень стереотипів субмоделі «першоелементи буття та природи». Зокрема, 

аудіальний складник лежить в основі змісту стереотипних образів тиха ніч, тихий 

досвід ‘сповнений тиші’, ‘без голосних звуків’ (У вікно полився тихий досвід 

[СУМГ, Т. 1: 428]; Над містечком стояла тиха місячна літня ніч [СУМГ, IV, c. 3]), 

що підсилюється за рахунок уведення до контексту опозитивного ад’єктива 

голосний (Голосна луна розляглась серед тихої ночі [СУМГ, IV, c. 305]), 

розташованого з прикметником тихий  на одній синтагматичної шкалі. 

Рух по сенсорній шкалі виформовує етнокультурні ДАНС, семантичний 

значеннєвий ряд яких проектований у просторову площину: тихе спочивище, тихі 

застуми, тихий куточок, тиха хата та ін. (див. Додаток Д), що локалізують сему 

‘місце перебування’ та мотивують МСЗ ‘затишний’ (Де захист наш, спочивище 

тихе? [СУМГ, IV, c. 186]; Поховать лихе, дебеле в хатині тихій і веселій [СУМГ, 
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I, c. 365]), а далі ‘щасливий’ (припускаємо, що народ, який мав тяжку долю, 

бурхливу, аж ніяк не спокійну історію, сформував поняття про щастя, як про мирну 

працю та спокій), що трансформуються у «нетипове сполучення» [441, с. 243] 

тихий рай ‘затишний’, ‘мирний’ – втілення мрій людини про щастя. Стереотипи-

образи означеного ряду визначають структурно-семантичне поле констант 

національної самосвідомості українців, передаючи світовідчуття народу та його 

глибинну екзистенцію. Водночас можемо спостерегти, що асоціативні ряди у 

пропонованих прикладах об’єднують словосполучення різного походження. Так, 

епітетна парадигма «тихий» виступила як імпульс для індивідуальної мовної 

творчості. Зокрема, сполучення тихий рай потрактовуємо як індивідуально-

авторське утворення, що сформоване в поетичних контекстах Тараса Шевченка 

внаслідок трансформації так само авторського порівняння тихо, як у раю. Зовні 

нагадуючи типову фольклорну формулу, цей словесний комплекс функціонує за 

«індивідуальними правилами» Тараса Шевченка [161, с. 9].  

Аудіальна ознака ‘тихий’ є основою творення і «нетипового сполучення» 

тихий вітер, що демонструє народнопоетичне звучання. Зміст відповідного образу 

суміщує сенсорний і ментальний складники (за переваги сенсорного), формуючи 

СМЗ ‘ледве відчутний’, ‘який майже не утворює звуків’ (Через гору високую тихий 

вітер гучить [СУМГ, I, c. 344]), що підсилюється виявленою антитезою (тихий 

вітер гучить). Поєднання сенсорної й абстрактної характеристик спрямовує 

семантичний зсув сполучення тихий вітер та продукує розширення його 

значеннєвих меж за рахунок додаткової семи ‘посланець’ (Як із низу тихий вітер 

повіне, вся ваша жидівська сторожа погине [СУМГ, III, c. 222]). Означену думку 

конкретизує уведена до контексту лексема низ (пор. як із низу тихий вітер повіне). 

Якщо ж припустити, що низ – це «землі Війська Запорозького у низов’ї Дніпра» 

[613, с. 396], то сема ‘посланець’ отримує градацію – ‘провісник’, ‘віщун’. Окрім 

того, маємо зважити, що опорний компонент означеного стереотипу вітер – одна з 

головних просторових і семантичних  опозицій народних уявлень про світ, де верх 

позитивний (добрий); низ – негативний (поганий).  
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Образи гідронімних об’єктів тиха вода, тиха ріка, тихий Дніпро, тихий 

Дунай, тихе море демонструють символіку світу гармонійної української природи. 

У порівнянні спокійної поверхні води з дзеркальною поверхнею (Вода … пливе 

тиха та чиста, хоч вигляньсь як у дзеркало  [СУМГ, I, c. 152]) закладені сліди 

прихованих народних уявлень про дзеркало, яке здатне фіксувати розмаїття світу, є 

способом відображення множинності та двозначності людського існування. Таке 

бачення розширює конотаційне тло означених стереотипів, де тиха вода 

розуміється як модель видимості та сутності навколишнього світу. Це уможливлює 

додаткові значеннєві семи ‘життя’, ‘плинність’, ‘особистісні виміри’, що 

підтверджено контекстом (Тиха вода береженьки зносить [СУМГ, I, c. 51]; Тиха 

вода греблю рве, а бистра тамує [СУМГ, IV, c. 246]). Стереотипні образи 

гідронімних об’єктів, як конкретні часопросторові реалії, є водночас і пейзажним 

елементом, і символічно-психологічним [666, II, с. 449], тобто діють як усталені 

семантичні одиниці, що суміщують певні містичні переживання, нагадують про не 

до кінця усвідомлювану таємницю буття, та перетворюються у символ вічності, 

якою тече ріка часу, ріка долі, яка відносить усе, що в ній перебуває, до моря – 

символу всепоглинаючої стихії, який гармонійно резонує з народним, національним 

міфопоетичним світом. 

У контексті української лінгвокультури досліджуваної доби провідне місце 

займають образи-символи Дніпра та Дунаю, що орнаментовані усталеним епітетом 

тихий. Занурені в етнічну культуру образи тихий Дніпро та тихий Дунай (ласкаве 

тихий Дунаєць) мають спільний поняттєвий пласт і односпрямований семантичний 

конотаційний складник ‘з повільною течією’ (Вони дивились на пишну картину 

тихого Дніпра [СУМГ, II, c. 47]; Ой де взялися буйнії вітри, скинули вінок у тихий 

Дунай [СУМГ, I, c. 238]). Водночас, окреслені образи несуть на собі міфосимволічне 

нашарування, яке перетворило звичайний словообраз (назву ріки) у 

персоніфікований тип, який об’єднує функції людини та природи, утворюючи 

внутрішню «ідею», внаслідок якої формується цілісний художній образ, наділений 

людськими властивостями: здатністю розуміти, співчувати, діяти тощо.  
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За матеріалами СУМГ, особливо вартісним є образ Дунаю, що в ньому 

відлунює назва однієї з найбільших рік Європи (спостережено, що в текстах СУМГ 

Дунай значно частіше згадується, ніж Дніпро та інші річки, біля яких здавна жили 

українці та належить до найулюбленіших символів). Підставою символізації, а в 

подальшому й міфологізації Дунаю, стало первинне значення відповідного номена 

як власне води і ріки взагалі («раніше дунаєм звалося будь-яке водоймище, оскільки 

саме слово, точніше, його корінь, спільний для інших назв рік – Дон, Донець, 

Дніпро, Дністер означає воду взагалі» [613, с. 206]). Персоніфікований тип в образі 

тихого Дунаю  самодостатній у своїх діях і вивершений над простою буденністю; 

він вищий над матеріальним, простим і світським, що уможливило його широку 

значеннєву зону з етико-психологічним присмаком: ‘долання перешкод’, ‘здатність 

до співпереживання’, ‘здатність надати допомогу, пораду’ (Ой пустимо ж ся на 

тихий Дунай, долів Дунаєм під Царгород [СУМГ, I, c. 417]); ‘уявлення про життя’, 

‘течія життя’, ‘зв’язoк між людьми’ (Тихо, тихо Дунай воду несе, а ще тихше дівка 

косу чеше [СУМГ, I, c. 387]); ‘межа, за якою край інший, далекий, невідомий’ 

(Звіяли вінець, вінець пав’ялий, звіяли його в тихий Дунаєць [СУМГ, III, c. 85]). На 

підтвердження означених міркувань наводимо думки С. Єрмоленко, за словами якої, 

назва Дунай має символічне значення ‘кордон між рідною і чужою землею’, ‘кордон, 

за яким іде битва’, ‘за яким чатують вороги’ [170, с. 175], що розширює символічне 

значення останнього – первісний образ Дунаю (водночас як і Дніпра) виступає 

символом України, долі народу, величі, нездоланності, слави, козацької волі, 

звитяги, священних рік українців, унікальності, неповторності [650, с. 77]. Народні 

архетипні уявлення про Дунай як межі виформовує додаткову сему ‘кордон між 

двома світами’, що розділяє світ живих і світ мертвих: тихий Дунай – «український 

Стікс, річка, що розмежовує живих і мертвих» [163, с. 113]. Уведення до епітетного 

сполучення прийменника за (за тихий Дунай) умотивовує додаткове значення, 

синонімічне поняттю «далекий край» як топосу невідомого, далекого, іншого краю, 

що має певний містичний підтекст, значення невідомого світу [666, II, с. 449]. У 

ньому також присутній мотив людської безсилості перед долею, бо той далекий 

край за тихим Дунаєм є невідомим, а все невідоме лякає. На нашу думку, позитивно 
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марковані образи тихий Дунай і тихий Дніпро виступають не тільки, і не стільки 

як гідроніми, що є частиною ландшафту; їх можна вважати пейзажними 

константами України, які, зберігаючи народнопоетичне звучання, виступають 

символами-образами творення нації в цілому, що втілюють високодуховну енергію 

життя та сакральну динаміку буття українського етносу. 

Матеріали СУМГ засвідчують: якісні характеристики звукового образу не 

обмежуються тільки тими, які збігаються з акустичними категоріями. Зокрема, 

аналіз стереотипних образів висока пісня, тонкий голос зумовлює акцент на 

можливості логічної операції перенесення поняття з інших чуттєвих сфер (зорової 

перцепції) до акустичної. Синестезія виражає зближення концептів онтологічно 

різнорідних сутностей на підставі схожості відчуттів різними органами чуттів [308, 

с. 63-64], водночас як і є основою для метафоричного переосмислення стереотипних 

образів. У результаті чого універсальний ЕС висока пісня розвиває значення 

‘високохудожня’, ‘значуща’ (Він (Шевченко) підняв прості хатні розмови до 

високої пісні і разом зробив із них … величний епос [СУМГ, IV, c. 9]), а  образ 

тонкий голос – ‘різкий’, ‘пронизливий’ (Охотничій терминъ о собаках: лаять 

тонкимъ голосом, увидев зверя [СУМГ, IV, c. 9]). Синтезовані ознаки слухового та 

зорового перцептивних модусів актуалізують заміщену модальність, що є 

результатом стимуляції домінантного органу чуття, але іншою реалією. 

Отже, стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, 

представлений в українській мові XVI – першої половини XVII ст., не отримав 

«підтримки» та «продовження» в українській літературній мові XIX ст., що свідчить 

про зниження формування динаміки слухової ознаки, узагальнено-етнічна реалізація 

якої об’єднує обмежений стратум стереотипних образів із аудіальним компонентом. 

Останні зберігають народнопоетичне звучання та засвідчують можливості логічної 

операції перенесення понять із інших чуттєвих сфер до акустичної. 
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3.3. Вербалізація ядерних густативних, ольфакторних і тактильних 

сенсорних відчуттів 

 

Складники сенсорної системи індивіда – густативні, ольфакторні й тактильні 

сенсорні відчуття (у порівнянні з зоровими та слуховими) мають більш 

суб’єктивний і диференційований характер; зберігають відчутніший зв’язок із 

емоційним станом людини, відіграють важливу функцію захисних реакцій організму 

на зовнішні подразники. І хоча частка інформації про навколишній світ, яку ми 

отримуємо за допомогою означених відчуттів менша, ніж та, яку ми отримуємо за 

допомогою зору та слуху, густативний, ольфакторний і тактильний модуси мають 

велике емоційно-психічне значення для людини, роль яких у процесі пізнання важко 

переоцінити. Попри те, що закономірності семантичної диференціації слів і 

встановлення смислових відношень між ними постійно перебувають у полі зору 

мовознавців, об’єктивації основних густативних, ольфакторних і тактильних 

сенсорних відчуттів української мови періоду XIX ст. не стали об’єктом 

ґрунтовного аналізу та мають фрагментарний характер. Не спостережено і 

спеціальних досліджень етнокультурних перцептивних стереотипів, які перебувають 

у центрі відповідних категорій. Вивчення останніх у контексті категоризації 

навколишнього світу етнічною свідомістю видається особливо вартісним.  

Смак. За матеріалами СУМГ, густативні відчуття об’єктивуються ядерними 

назвами гіркий, солодкий; периферійну зону утворюють ад’єктиви кислий, медовий 

та їх похідні, які протиставляються у свідомості мовців як назви різних смаків, 

смислові відношення між якими не зводяться ні до антонімічних, ні до градаційних. 

Окреслені лексеми мають високий ступінь продуктивності та формують ЕС у межах 

двох основних моделей осягнення світу – антропоморфної та моделі «зовнішній 

щодо людини світ». При цьому фіксуємо каркас усталених сполучень, які уже 

набули статусу  стереотипних образів (див. Додаток Д), які нами у відповідному 

параграфі розглядатися не будуть.  

Дослідні матеріали засвідчують домінанту полюсних номенів гіркий – 

солодкий як структурних компонентів ЕС. Аналіз атрибуцій означених 
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прикметників можливий лише за умови з’ясування їх сполучуваності з об’єктами 

референції, тому видається доречним простежити, з якими саме контекстуальними 

партнерами густативні лексеми виявляють стандартні синтагматичні зв’язки. Це 

конкретні – полинь, мед, хата, шаг, губа, вуста та ін. й абстрактні – доля, життя, 

година, гостина, світ, голос, слово, схлипування, горювання та ін. іменники, що 

засвідчують існування закономірностей утворення стійких синтагматичних моделей, 

якими є аксіологічно марковані ЕС різного ступеня перцептивності.  

Так, ознака ‘солодкий’ реалізується у структурі заґрунтованих на вихідній 

сенсорній ознаці етнокультурних ДАНС субмоделі «предметний світ»: солодкий 

мед; солодкий, як цукор; солодкий, що аж страх, що мають позитивне 

маркування. Узагальнення у вигляді порівнянь – простого порівняння з цукром – 

еталоном відповідної ознаки, та прихованого що аж страх, увиразнюють смакову 

ознаку та продукують її градацію, підсилену за рахунок  «нанизування» лексем 

одного значеннєвого ряду масненький, солоденький, що є семантичними корелятами 

(пор. Масненький та солоденький, гадав би сь з меду та цукру  [СУМГ, IV, 

c. 436]). Таке «нанизування» зменшено-пестливих назв зумовлює рух по сенсорній 

шкалі та продукує ментальний складник образу, мотивований переносним 

значенням ад’єктива масненький (масний – «підлесливий» [СУМ, IV, c. 640]), що 

уможливлює розвиток семи ‘улесливий’. 

Зменшено-пестлива форма образу солодкий медочок отримує переосмислення 

у межах тропів осі суміжності, у результаті чого останній розвиває значення 

‘хмільний напій’, ‘медовуха’. Імпліцитна внутрішня змістова сема ‘смачний’ 

семантично близьких компонентів означеного образу продукує розвиток 

додаткового значення ‘улюблений хмільний напій’, ‘напій, який приносить 

задоволення’. Відповідне значення є основним і в контексті стереотипів горілочка 

солоденька, бражечка медовая, горілка смаковита, горілка осолодувата. Носіями 

якісної оцінки відповідних сполучень є контекстуальні синоніми, що утворюють 

своєрідний градаційний ряд, де солоденька – вихідна форма вияву ознаки (Чарочко 

серебренька, в тобі горілочка солоденька [СУМГ, III, c. 476]); осолодувата – 

нижчий ступінь вияву ознаки (Ця горілка осолодувата [СУМГ, III, c. 70]); медовая 
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– вищий ступінь вияву ознаки (Браго ж моя, бражечко медовая, з ким я тебе пить 

буду, молодая [СУМГ, I, c. 91]); смаковита – найвищий ступінь вияву ознаки 

(Горілко моя смаковита, хто ж тебе наливатиме? [СУМГ, III, c. 476]). Очевидний 

мовний дисонанс: горілка, брага («міцний  алкогольний напій, що є сумішшю 

винного спирту та води у певній пропорції» [СУМ, II, c. 130]), зовсім не приємні на 

смак, а, скоріше, навпаки. Правомірно говорити про заміщену модальність – йдеться 

про почуттєву насолоду, що відображено мовними засобами: алкогольний напій 

персоніфіковано – до нього звертаються як до найкращого друга (браго ж моя, 

бражечко медовая; горілко моя смаковита). Це зумовлює семантичний зсув, 

проектований у сферу ментальної характеристики, що продукує нові змістові 

конотації ‘який дає відчуття приємності, задоволення, радості’. А оскільки народ не 

схвалює надмірного захоплення алкогольними напоями, правомірною є думка про 

зміщення оцінних акцентів атрибута ‘солодкий’ у межах відповідних стереотипів із 

позитивного на негативний, що підтверджено текстовим матеріалом (Пропила дочку 

на солодкім медочку [СУМГ, III, c. 476]). 

Абстрактну характеристику чуттєво-фізичного сприйняття репрезентують і 

стереотипи солодкі вуста, сахарнії уста, у змістовій структурі яких спостережено 

семантичний зсув: сема ‘приємний на смак’ зумовлює проекцію ознаки у сферу 

ментальної характеристики, де розвивається МЗ ‘бажані’, ‘спокусливі’ (Став 

жовнірь госпосю ревидувати: чом в тебе, госпосю, уста солодкі? [СУМГ, IV, c. 9]). 

Відповідне значення увиразнюється питальною синтаксичною конструкцією, як і 

опозитом кисле в рот тисне [СУМГ, II, c. 240], основою оцінки якого є негативно 

маркована емоційна реакція на смакові властивості (кислий – «який має своєрідний 

гострий смак, схожий на смак оцту, лимона тощо» [СУМ, IV, c. 153]), що зумовлює 

розвиток МЗ ‘вираження незадоволення, пригніченості’.  

В аспекті творення АНС особливе місце посідає ад’єктив гіркий, що 

пояснюємо багатозначністю відповідного прикметника та його спроможністю до 

переосмислень. Останній втрачає зв’язок із вихідною густативною ознакою та 

формує ряд стереотипів: гіркі скорботи, гірке схлипування, гіркий голос, гіркі 

слова та ін. (див. Додаток В), проектованих у сферу ментальної характеристики, що 
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узагальнюють пріоритети етносу на рівнях чуттєвості та діяльності (субмоделі 

«духовний світ», «діяльність») і розвивають негативно марковані МЗ: ‘почуття, 

викликані глибокими переживаннями, стражданнями’ (Розсудливі доводи не раз 

спомняли гіркі батькові скорботи [СУМГ, I, c. 403]; Цілу ніч тільки й чутно було її 

глибоке зітхання, її гірке схлипування [СУМГ, IV, c. 235]); ‘образливий’, 

‘дошкульний’ (Да не лай мене, моя мати, гіркими словами [СУМГ, IV, c. 154]). 

Відповідні значення у межах контекстів підсилені конкретизаторами ознаки, які 

впливають не лише на семантику носія ознаки, а й на семантику об’єкта оцінки. Так, 

залучення до структури стереотипу гіркі слова контекстуального партнера, яким 

виступає дієслово розіллється, продукує сферу просторово-темпоральної 

характеристики (пор. Іноді не втерпить і розіллється гіркими словами [СУМГ, IV, 

c. 48]), що виформовує додаткове значення ‘довго’; конкретизатор ознаки дієслово 

волати апелює до квантитативного стратуму (Тогді жиди рандарі горким голосом 

заволали [СУМГ, II, c. 21]), що уможливлює сему ‘сильно’. Функцію підсилення 

ознаки виконують і близько розташовані на одній синтагматичній шкалі кореляти 

(гірке схлипування – глибоке зітхання) та опозитиви (солодкий – гіркий). Звідси, як 

настанови звучать сьогодні етнічно проакцентовані народні афоризми-застереження 

щодо поведінки у суспільстві: Не будь солодкий, бо розлижуть, не будь гіркий, бо 

розплюють [СУМГ, IV, c. 48]; Не бачить гіркого, не бачить і солодкого [СУМГ, IV, 

c. 166]; Не будь ні гіркий, ні солодкий: будеш гіркий проклянуть, а солодкий 

проглинуть [СУМГ, III, c. 461]; Не тоді мені лижи губи, як солодкі, тоді мені лижи, 

як гіркі [СУМГ, III, c. 461], сформовані на канонізованих уявленнях про естетичну, 

поведінкову норми, які склалися в тогочасному суспільстві історично й існували у 

свідомості носіїв мови як певні стереотипи. 

Ад’єктив гіркий є основним і у контексті творення ЕС сфери соціальних 

стосунків. Зокрема, за метонімічно-метафоричною моделлю утворені образи гіркий 

шаг ‘зароблений важкою працею’ (Та синові за гіркого шага медяник купила 

[СУМГ, I, c. 285]); гірка хата, гірка гостина, значення яких ‘злиденний’ 

витрактовується і в межах бінарної опозиції свій – чужий (Чужа хата – гірка хата 

[СУМГ, I, c. 20]), де «не своє» завжди ‘погане’, і в межах дихотомії бідний – 
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багатий (Гірка гостина, коли лиха година [СУМГ, I, c. 318]), що корелюють у 

ментально-кількісній площині; гірка доля, гірке життя ‘нещасливе’, ‘сповнене 

фізичних і моральних страждань життя’. Водночас стереотипи-образи гірка доля, 

гірке життя опосередковано засвідчують розмежування за гендерним критерієм. За 

своїм внутрішнім змістом окреслені епітетні структури є узагальненими образами 

долі українського жіноцтва – дівчини, жінки (пор. Гірке молодиче життя за 

ледачим чоловіком [СУМГ, II, c. 441]; Ой коли б же я дознала свою гірку долю, не 

пішла б же я заміж, не пішла б ніколи [СУМГ, I, c. 411]), що уможливлює думку про 

природну (біологічну) детермінованість тогочасного суспільного статусу жінки та 

концепцію «компліментарності» (додатковості) її функцій стосовно чоловіка: 

українська жінка не була рабинею, однак не була вона й вільною (у сучасному 

розумінні); її становище та суспільна роль не залежали від власного вибору, а 

покірливість долі була невід’ємною рисою її поведінки.  

Матеріали СУМГ фіксують обмежений ряд усталених виразів, які 

репрезентують модель «зовнішній щодо людини світ». Так, вихідна густативна 

ознака лежить в основі стереотипного образу гіркий полин [СУМГ, I, c. 285] 

(субмодель «рослинний світ»), де полин («рослина з міцним запахом і гірка на смак» 

[СУМ, VII, c. 68]) в українській лінгвокультурі споконвіку був еталоном ознаки 

‘гіркий’. Проте занурення у внутрішній зміст сполучення виявляє глибинне чуттєве 

коріння, асоційоване у сферу гендерних стосунків, що, в свою чергу, зумовлює 

сенсорно-ментальне прочитання образу: ‘непрості взаємини з представниками 

протилежної статі’ (Воліла б я гіркий полинь їсти, як з тобою на посаді сісти 

[СУМГ, III, c. 283]). Відповідне значення семантично вмотивоване та підкріплене 

утвореним за метонімічною моделлю образом – гірка губа (Ой в нелюба гірка губа, 

ще й гірша полиночку [СУМГ, III, c. 283]), який на тлі порівняння гірше полиночку 

продукує подальший значеннєвий ряд у межах ментального стратуму – ‘нелюбий, 

немилий суджений’. На нашу думку, негативно марковану емоційну реакцію на 

смакову ознаку ‘їдкий, різкий смак’ нівелює уживання зменшено-пестливої форми 

назви рослини – полиночок. А оскільки наші пращури вірили в магічну силу полину 

(використовували його і в народній медицині), звідси додаткова значеннєва сема 
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‘відворотна сила’ (Вона її напувала гірким полином [СУМГ, III, c. 283]) від усілякої 

нечисті, зокрема, в Зелені свята проти русалок і мавок.  

Утворений у межах тропів осі псевдототожності ДАНС субмоделі 

«першоелементи буття та природи» гіркий світ, де під світом розуміється 

суспільство, люди, близьке та далеке довкілля; світ – то є життя (Гіркий світ, а 

треба жить [СУМГ, I, c. 285]), демонструє суміщення ментального та 

просторового тла, що виформовує ядерне значення ‘нещасне життя, сповнене горя, 

біди’, де семантична й аксіологічна значущість ознаки ‘гіркий’ увиразнюється 

словами із суміжною кореневою морфемою: гірке горювання (Панське кохання – 

гірке горювання [СУМГ, I, c. 316]); зменшено-пестливою формою носія ознаки 

гіренький (Гіренький мій світ [СУМГ, Т. 1: 285]); близько розташованими на 

синтагматичній шкалі корелятами (світ гіркий та обридлий), що розширюють 

значеннєву зону образу значеннями ‘осоружний’, ‘проклятий’ (Радіючи кинула б 

вона сей світ: такий він їй гіркий та обридлий [СУМГ, I, c. 25]) і далі ‘у якому не 

хочеться жити’. 

Уявленню про гірке у МКС українців  протиставляється розуміння солодкого 

як приємного, бажаного. Зокрема, абстрактну характеристику чуттєвої насолоди 

репрезентує псевдосенсорний ДАНС солодкі години, проектований у темпоральну 

площину, що виформовує значення ‘певний період, який можна назвати щасливим у 

житті’ (пор. Які солодісінькі години переживаю я [СУМГ, IV, c. 166]). Семантична 

й аксіологічна значущість ознаки ‘солодкий’ у межах відповідного стереотипу 

увиразнюється формою найвищого ступеня якості прикметника (солодісінький).  

Отже, як засвідчують матеріали СУМГ, густативне сприйняття у мові 

досліджуваної епохи репрезентоване обмеженою кількістю об’єктивацій, де 

основними є полюсні ад’єктиви гіркий – солодкий. Сполучаючись із об’єктами 

референції, останні виявляють стандартні зв’язки з різними класами іменників, 

апелюють до різних сфер: ментальної, кількісної, просторової, темпоральної, у 

межах яких є основою творення аксіологічно маркованих етнокультурних 

стереотипів із різним ступенем перцептивності. 
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Запах. Густативні відчуття тісно пов’язані з одоративними як такі, що 

інтегрують притаманний певному етносу чуттєвий досвід у межах оцінної 

інтерпретації. Попри значущість ольфакторного сприйняття у життєдіяльності 

індивіда, споостережено обмежений корпус об’єктивацій ольфакторного 

сприйняття, об’єднаних спільною семантикою ‘характеристика запаху’, що 

відобразилося на динаміці творення ЕС: фіксуємо усталені образи мови попередньої 

доби та обмежену кількість стереотипів мови досліджуваного періоду. Серед таких, 

заґрунтовані на вихідній сенсорній ознаці: смердючий маслак, смердюча горілка, 

що передають значення ‘який має неприємний запах’. Аксіологічна та семантична 

значущість образу смердюча горілка увиразнюється та підсилюється уже на рівні 

об’єктиватора ознаки, де прикметник смердюча виступає однією з форм 

ступенювання якості, та суміжним корелятом погана, що водночас акцентують на 

виразній негативній маркованості образу (пор. Погана смердюча горілка аж із рота 

пашить [СУМГ, III, c. 104]). А уведений до контексту конкретизатор ознаки – 

дієслово пашить актуалізує комплексну модальність, що передбачає стимуляцію 

двох зон сприйняття: одоративну та тактильну за домінанти ольфакторної. Більш 

того, стимуляція моделей досвіду як результат прихованого впливу на органи чуття, 

продукує асоціації у ментальне тло, що уможливлює розширення конотаційного 

стратуму стереотипу смердюча горілка СМЗ ‘яка викликає гидливе почуття’. 

Відтак, ольфакторний ад’єктив втрачає домінантну позицію й у контексті ДАНС 

смердячий маслак продукує розвиток МСЗ ‘ворожнеча’ (Гриземося, мов собаки, за 

маслак смердячий [СУМГ, IV, c. 156]), чому сприяє контекстуальне оточення 

стереотипу, зокрема, уведення до контексту прийменника за, порівняння мов 

собаки, конкретизатора-підсилювача ознаки гриземося. 

Матеріали СУМГ фіксують заґрунтований на вихідній ольфакторній ознаці 

ДАНС пахучий ладан ‘який виділяє аромат’. Ладан  («ароматична смола» [СУМ, IV, 

c. 433]) здавна використовується у християнських богослужіннях. Традиція 

використання ладану для куріння під час виконання релігійних обрядів в українській 

культурі має церемоніальне та ритуальне призначення: існує повір’я, що ладан 

викурює всю нечисть, очищає від скверни. Обряд відправи над покійником, який 
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передбачає обкурюваня його ладаном, мотивує проекцію образу в ментальне тло та 

продукує розвиток СМЗ ‘пов’язаний зі смертю’ (Хай ваша душка буде … перед 

пахучими ладанами [СУМГ, III, c. 103]). Отже, обмежений стратум етнокультурних 

стереотипів із ольфакторним компонентом підтверджує висновки про звуження 

дистрибуції сполучуваності стереотипів-образів мови досліджуваного періоду. 

Дотик. У процесі пізнання дійсності особливого значення для людини набуває 

інформація, яку вона отримує у результаті безпосереднього контакту. Дотик дає 

змогу найрізноманітнішими способами вступати у взаємозв’язок із предметами, 

краще відображати їхні властивості, а тому, на нашу думку, є однією з найбільш 

значущих для людини форм чуттєвості. І хоча дотикова перцепція традиційно 

вважається складною формою чуттєвості та неоднозначною для опису, фіксуємо 

значне розширення стратуму стереотипів-образів із тактильним компонентом. 

Кількісний критерій уможливив формування частотного ряду основних об’єктивацій 

тактильного модусу сприйняття, у якому домінантними щодо творення усталених 

виразів є прикметники гарячий, м’який, гострий; медіарну зону утворюють 

ад’єктиви холодний, теплий, твердий; у поодиноких випадках фіксуємо лексеми 

тупий, гладкий, слизький, липкий, пекучий, пухкий, жаркий, які, сполучаючись із 

об’єктами оцінки, є результатом узагальнення життєдіяльності представників 

українського етносу в межах основних моделей осягнення світу. 

Антропоморфну модель репрезентують узагальнені образи представника 

української етноспільноти за ознаками ‘зовнішність’, ‘внутрішній світ’, ‘діяльність’ 

тощо. Так, вихідна тактильна ознака лежить в основі АНС уста м’які  (Їх уста 

м’які, як масло [СУМГ, I, c. 257]), де порівняння з маслом не тільки конкретизує 

відповідну ознаку, а й актуалізує комплексну модальність, що водночас стимулює й 

густативну зону сприйняття, результатом чого є проекція у ментальну сферу та 

розвиток СМЗ ‘бажані’, ‘приємні’. У контексті порівняння як твердий дуб 

сформоване образне сполучення, значення якого мотивоване внутрішньою формою 

об’єкта оцінки: дуб – «багаторічне листяне дерево з міцною деревиною» [СУМ, II, c. 

428], підкріплене корелятами-дієсловами скріпивсь, стоїть, що уможливлює 
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перехід сенсорного значення у МСЗ ‘сильний’, ‘дужий’, ‘витривалий’ (Паллант, 

любесенький хлопчина, скріпивсь, стоїть як твердий дуб [СУМГ, IV, c. 403]). 

Водночас спостережено вихід стереотипів за межі сенсорної зони. Такі образи 

розвивають МЗ шляхом переосмислення у межах тропів осі суміжності, напр., 

твердий сон ‘міцний’, ‘глибокий’; гостра болячка ‘рана на шкірі’, ‘виразка’, 

‘опух’, ‘чиряк’; гострі очі ‘пронизливі’. Внутрішнє змістове наповнення ад’єктива 

гострий («який сильно діє» [СУМ, II, c. 144]), підкріплене змістом конкретизатора 

ознаки – прикметником чорний (пор. Насуплені брови, чорні гострі очі, … – все те 

обсипало її спину дрижанням [СУМГ, I, c. 445]), зумовлюють розширення потенцій 

семантичного зрізу стереотипу за рахунок негативно маркованої семи ‘які 

викликають тривогу’. 

Упорядкована сукупність узагальнених якостей представника українського 

етносу, які формуються в процесі життєдіяльності людини, виявляються в її 

діяльності та суспільній поведінці, відтворюються стереотипами субмоделей 

«духовний світ», «риси характеру», «фізичний стан», які корелюють між собою. 

Привертають увагу ті узагальнені смисли, які засвідчують рефлексію уявлень 

українців про норми з нерозчленованою позицією перенесення, що яскраво 

вирізняють останніх з-посеред інших етносів. Комплексний фрагмент значеннєвої 

семантики у цьому випадку суміщує спільний компонент «такі, що є втіленням» і 

різні диференційні ознаки етносу. Так, рису «емоційність» репрезентують ЕС теплі 

сльози, гарячі сльози, в основі яких лежить сенсорна ознака: сльоза («безбарвна 

прозора солонувата рідина, яку виділяють розміщені в очній ямці залози при деяких 

фізіологічних або психічних станах» [СУМ, II, c. 386]) за своєю температурою 

відповідає температурі тіла живої людини – є теплою. Разом із тим, проекція 

відповідного стереотипу в ментальну зону виформовує МСЗ ‘сльози, викликані 

сильним почуттям’ (Щирим цілуванням теплі сльози сушить [СУМГ, IV, c. 433]), 

градуйоване прикметником одного семантичного ряду (Умила личенько гарячою 

сльозою [СУМГ, I, c. 276]), що є аргументованим глибоко укоріненою мотивацією 

аксіологічно наповнених компонентів стереотипу ‘переповнені горем’ і далі 

‘невтішно плакати’.  
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Рису «чутливість» узагальнено шляхом метонімічного перенесення. 

Наприклад, АНС тепле серце консолідує дотикову та ментальну ознаки, що формує 

широкий значеннєвий ряд ‘пристрасне’, ‘чутливе’, де перцептивний компонент 

значення займає позицію віддаленої периферії (А в дівчини серце, як літнєє сонце: 

хоча воно й хмарненьке, але тепленьке [СУМГ, IV, c. 255]). Відповідне значення 

градуйоване порівнянням як літнєє сонце, де об’єктом зіставлення виступає етнічно 

проакцентований феномен – сонце («джерело тепла, життя, втіхи, радості; 

життєдайна, животворча енергія [СУМ, IX, c. 458]; протиставними відношеннями 

зменшено-пестливих форм прикметників одного парадигматичного ряду 

(хмарненьке, але тепленьке), що засвідчують позитивну аксіологію. Водночас 

простежуємо: МСЗ стереотипу тепле серце опозиціонує з ‘позбавлений запалу, 

пристрасті’, що є ядерним значенням стереотипу-образу холодний, як крига 

[СУМГ, II, c. 305]) та продукує оцінну сему у межах опозиції хороший – поганий. 

Рух по сенсорній шкалі уможливлює розвиток стереотипів, що втратили 

зв’язок із вихідною сенсорною ознакою. Серед таких, утворені у межах тропів осі 

суміжності АНС, що узагальнюють інші ментальні риси українців: «поступливість» 

– м’яка натура ‘добрий’, ‘сердечний’, ‘чутливий’ (Вся його постать, цілий обвід 

повного круглуватого лиця виявляло зразу його м’яку натуру [СУМГ, II, c. 312]); 

«духовну силу» – тверді руки ‘впевнений у собі, владний’ (Благословіть дітей своїх 

твердими руками [СУМГ, IV, c. 250]); «працьовитість» – липкий до хазяйства 

‘охочий до будь-якої роботи’, ‘беручкий’ (До хазяйства липкий такий, вже й ночі 

не доспить, коли треба [СУМГ, II, c. 360]); «імпульсивність» – гарячий чоловік, 

палкий як порох ‘запальний’, ‘який легко збуджується’ (Ішла чутка, що він 

страшний чоловік, палкий як порох [СУМГ, I, c. 319]); «дотепність» – гострий, як 

бритва ‘здатний до влучних висловів’ (Він страшний чоловік, … гострий, як 

бритва [СУМГ, I, c. 319]); «спритність» – слизький, як в’юн ‘який уміє легко, 

спритно знаходити вихід із скрутного становища’ (Слизький, як в’юн, гнучкий, як 

шелюг [СУМГ, IV, c. 490]). Порівняння з традиційними об’єктами порівняння 

слизький, як в’юн; гострий, як бритва; палкий, як порох; холодний, як крига та ін. 
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(див. Додаток А) є семантично умотивованими та несуть глибокий етнічний 

підтекст, оскільки є результатом спостереження етносу за природним світом. 

Риси вдачі представника українського етносу продукують його поведінку, що 

узагальнено у стереотипах-образах тепла порада, під гарячу руку, за холодну воду 

не братися, у гарячім тоні, залити гарячого сала, гарячим залізом палити, 

гострим ножем шибонути та ін. (див. Додаток В), які шляхом переосмислення у 

межах тропів осі псевдототожності, розвинули МЗ ‘дружнє сприяння’ (Щира та 

тепла порада, розсудливі доводи не раз спиняли гіркі батькові скорботи [СУМГ, I, 

c. 403]); негативних: ‘у моменти гніву’ (Гляди, як підскочиш під гарячу руч, то щоб 

бува не попобив тебе добре [СУМГ, IV, c. 89]); ‘нічого не робити’ (Увесь Божий 

день сидить та ґави ловить і за холодну воду не візьметься [СУМГ, I, c. 246]); 

‘досадити комусь’ (Не одному гарячого сала за шкуру заллємо [СУМГ, IV, c. 98]); 

‘завдавати душевного болю’ (Ревниці неначе гарячим залізом палили моє нутро 

[СУМГ, IV, c. 9]; Слова гострим ножем шибнули в саме серце Чіпці [СУМГ, IV, 

c. 494]), мотивовані внутрішнім змістом носіїв ознаки, де носії негативних смислів є 

більш вартісними. Стереотип гострим ножем шибонути став вихідним у контексті 

образного народного узагальнення: Не пиляй мене тупим, та ріж мене гострим 

[СУМГ, I, c. 319]. 

Особливу увагу привертає стереотипний образ у гарячім тоні з МЗ ‘говорити 

голосно, сердячись’ (У такім гарячім тоні, я виявляв себе аж надто виразно 

[СУМГ, I, c. 202], де на рівні конкретно-чуттєвого сприйняття відбувається 

перенесення сенсорного типу, яке кваліфікуємо як явище синестезії – психологічне 

явище виникнення одного відчуття під впливом неспецифічного для нього 

подразника іншого [392, с. 202]). У конкретному випадку синестезійне перенесення 

продукує поєднання домену «дотик» із доменом «слух», що зумовлено схожістю 

відчуттів під час їхнього сприйняття. Притому, ключова лексема гарячий 

відповідного перенесення, описуючи аудіальні реалії, об’єктивує додаткові 

когнітивні ознаки, що продукує розширення конотаційного поля стереотипу 

значеннями ‘різкий’, ‘грубий’, ‘неприємний’. Такі узагальнення сконцентровують і 
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узгоджують у своєму семантичному полі рівень ментального освоєння світу 

українською спільнотою. 

Сполучуваність вихідної тактильної ознаки з об’єктом оцінки представлена в 

діапазоні стереотипів субмоделі «гастрономічні уподобання»: гарячий хліб, гаряча 

буханка, гарячий борщ, пухкий хліб та ін. (див. Додаток Д). У межах пропонованої 

теми розглядаємо і субстантив гаряч – «гарячий напій, який готувався з води, меду і 

прянощів» [СУМ, III, c. 473]. Разом із тим спостережено, що різноманітні асоціації 

зумовлюють рух від сенсорного до абстрактного, у результаті чого окреслені 

стереотипні образи отримють проекцію у ментальну площину. Результатом 

зміщення значення у якісно-ментальну площину є розвиток оцінної семи ‘свіжий’ 

(Понесли гарячую м’яку буханку [СУМГ, I, c. 117]; Пухка паляниця, хоч губами їж 

[СУМГ, V, c. 502]), яка, актуалізуючи комплексну модальність, водночас акцентує 

на майновому статку, а отже, і соціальному рівні українців у площині бінарної 

опозиції багатий – бідний, де гарячий борщ, м’який хліб, пухка паляниця є привілеєм 

заможних (пор. Наш піддячий любить борщ гарячий, а голодний їсть і холодний 

[СУМГ, III, c. 165]; Не берись, наймиточку, до хліба м’якого, – візьми собі на полиці 

сухаря цвілого» [СУМГ, II, c. 491]. Відповідне значення деталізується за рахунок 

використання у синтаксичному трансформі опозитивів наймит – хазяйка, піддячий – 

голодний, гарячий – холодний, хліб – сухар, м’який – твердий, які конкретизують і 

увиразнюють узагальнено-етнічні асоціативні складники стереотипних образів.  

Вихідна тактильна ознака лежить і в основі творення стереотипів субмоделі 

«предметний світ»: гостра сокира; гладкий, як смик; м’які подушки; тепла хата 

та ін. (див. Додаток Д), рух яких по сенсорній шкалі зумовлюють абстрактні 

асоціації. Зокрема, типова епітетна сполука тепла хата виступає універсальним 

маркером української матеріальної та духовної культури, оскільки втілює не просто 

зразок народної архітектури, а й систему естетичних засад. Атрибут ‘теплий’ тут є 

своєрідним умовним знаком, сигналом, що консолідує власне дотикове значення з 

ментальним ‘затишна’, ‘рідна’ (За що ж тебе, світе-брате, в своїй добрій теплій 

хаті оковано, омурано? [СУМГ, III, c. 53]). Існування у синтаксичній конструкції 

корелятів тепла хата, добра хата, вибілена хата, ясна хата,  щасна хата (Хатина 
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чепурно вибілена, тепла та ясна, тиха та щасна, війнуло на його якимсь теплим 

духом  [СУМГ, I, c. 236]) розширює значеннєву зону стереотипу: сполука тепла 

хатина починає корелювати з «теплим духом» як образом свідомості, внутрішнім 

станом людини. Як опозитив до останнього розглядаємо заґрунтований на вихідній 

тактильній ознаці субстантив холодна – приміщення, яке, зазвичай, не опалювалося. 

Окреслений образ, проектований у сферу ментально-просторової характеристики, 

актуалізує соціальне підґрунтя, що уможливлює розширення семантики останнього 

значенням ‘місце відбуття покарання асоціальними елементами’ (В холодній під 

арештом сиділо іще кілька жидків, злодіїв і конокрадів  [СУМГ, I, c. 9]), за 

збереження зв’язку з вихідним етимоном – тактильною ознакою, яка сприймається 

відповідними органами чуття. 

Модель «зовнішній щодо людини світ» репрезентована стереотипами-

образами, сполучуваність тактильної ознаки яких представлена в діапазоні 

сенсорно-ментальної площини. Зокрема, заґрунтовані на  вихідній дотиковій ознаці 

ДАНС субмоделі «першоелементи буття та природи»: пекуче сонце, пекучий вітер,  

гарячий день та ін. (див. Додаток Д), актуалізують ментальний складник. 

Значеннєва зона наведених образів визначається сукупно семантично близькими 

об’єктиваціями тактильної ознаки (прикметниками гарячий, пекучий) та 

внутрішньою формою об’єктів оцінки, які впливають на аксіологічну маркованість 

образів (негативну), що зумовлює проекцію тактильної ознаки останніх у кількісну 

площину. Результатом таких «рухів» є розвиток семи ‘надмірно’, пор. пекуче сонце 

‘палюче’; гарячий день ‘жаркий’; пекучий вітер ‘сильний’, що, в свою чергу, 

зумовлює конотаційний зсув: розширення семантичного ряду за рахунок СМЗ 

‘тепло, яке може завдавати шкоди’ (про сонце, день); ‘різкий’ (про вітер). 

Подальший рух перцептивної ознаки по сенсорній шкалі помітно актуалізується в 

образі, проектованому в темпоральну площину – гарячий час [СУМГ, I, c. 276] 

(семантичний корелят до гарячий день), який переосмислюючись у межах тропів осі 

суміжності, втрачає зв’язок із тактильною ознакою та розвиває неперцептивне 

значення ‘час напруженої роботи’. 
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Народною уявою у межах темпоральної площини об’єктивовано ДАНС 

календарної субмоделі Теплий Олекса (Олексій) – день Преподобного Олексія, 

людини Божої (17/30 березня) [613, с. 592]. Збережену вихідну тактильну ознаку в 

змісті етнічно укоріненого образу пояснюємо кліматичними спостереженнями 

наших пращурів: до дня Олексія приходить справжнє тепло (На теплого Олекси 

щука-риба лід хвостом розбиває [СУМГ, IV, c. 30]). Звідси заґрунтоване на 

народних прикметах (тепла сонячна погода на Олексія віщує врожай на хліб і багаті 

рої; великі струмки снігу, що розтанув, передвіщають мокре літо; яка погода на  

Олекси, то така і на Великдень буде; якщо на теплого Олекси бджоли зроблять 

перший обліт, буде добрий медозбір) та ритуальних діях наших предків (на Теплого 

Олекси пасічники випускали на перший обліт бджіл; дівчата дарували жебракові 

сорочку та вірили, що не забаряться старости; вийшовши із церкви, одразу вибирали 

якнайкраще зерно для посіву тощо) сенсорно-ментальне тло образу, що узагальнює 

народне уявлення про світ і відцентровує риси української душі. 

Водночас спостережено рух перцептивної ознаки у просторову площину. Так, 

локативом простору, подовженого у часі, виступає утворений за метафоричною 

моделлю стереотипний образ м’якенький тропок – ‘довга стежка людського 

життя’, йдучи по якій можна багато чого побачити, відчути і при цьому прийняти 

правильне чи хибне рішення. Відповідні смисли об’єктивуються стосовно об’єкта 

оцінки – іменника тропок (Нехай твій тропок буде м’якенький, як мошок [СУМГ, 

IV, c. 287]). Тому як кваліфікатори ознаки виступають зменшено-пестливі форми 

основних компонентів стереотипу (тропок, м’якенький, мошок), троп осі 

псевдототожності порівняння (м’якенький, як мошок). На формування позитивної 

конотованості відповідного образу вплинули семантика носія тактильної ознаки, 

одне з переносних значень якого: м’який – «який не містить у собі нічого різкого, 

неприємного, дратівливого; приємний» [СУМ, IV, c. 836]; внутрішній зміст носія 

ознаки та контекстуальне оточення, результатом чого є ментально-просторове 

значення ‘щасливий життєвий шлях’. 

У межах іншого сценарію формуються стереотипи-образи «астральної» та 

«ландшафтної» субмоделей. Пряме значення ад’єктива гострий «який має колючий 
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кінець або ріжучий край; який звужується, витягується на кінці» [СУМ, II, c. 144]) 

зреалізоване у заґрунтованих на вихідній сенсорній ознаці стереотипних образах, що 

маніфестують народні смисли: гострий молодик (Як молодик гострий та черево 

відквасив, то місяць буде дощовий [СУМГ, I, c. 214]) та гостра могила (Виїхав 

донський козак із-за гострої могили [СУМГ, I, c. 319]). Перцепція означених образів 

актуалізована стимуляцією декількох моделей досвіду – комплексною модальністю 

(сприйняття за допомогою дотику та зору), де безперечною домінантою є візуальна 

оцінка. Закорінений в етнічну культуру ДАНС гостра могила у етнолінгвальному 

просторі українців посідає особливе місце: репрезентує широкий історико-

культурний контекст, оскільки вказує на «високий насип у степу на місці давнього 

поховання» [613, с. 372] – братську могилу запорожців. 

Отже, частка інформації про навколишній світ, яку індивід отримує за 

допомогою густативних, ольфакторних і тактильних сенсорних відчуттів традиційно 

значно менша, ніж та, яку люди отримують за допомогою зору та слуху. Проте 

окреслені модуси мають велике емоційно-психічне значення для людини, роль яких 

у процесі пізнання важко переоцінити. Матеріали СУМГ засвідчують зниження 

динаміки формування стереотипної ознаки смакового та нюхового стратуму й 

нарощення динаміки об’єктивацій дотикових відчуттів. Останні, узагальнюючи у 

своєму семантичному полі народне уявлення про світ і людину в цьому світі, є 

основою творення етнокультурних стереотипів різного ступеня перцептивності. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Аналіз матеріалів лексикографічної практики «Словаря української мови» 

Б. Грінченка засвідчив характерні особливості мовних об’єктивацій основних 

візуальних, аудіальних, густативних, ольфакторних і тактильних сенсорних 

відчуттів як структурних компонентів етностереотипів сенсорного сприйняття 

української мови періоду XIX ст. – початку XX ст., що уможливило висновок: 

широкий стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, 

представлений в українській мові XVI – першої половини XVII ст., не отримав 
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«підтримки» та «продовження» в українській літературній мові XIX ст. Таку 

лінгвальну реалізацію пояснено результатом специфіки лексикографування: 

«Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.» подає інформацію про 

книжну та народнорозмовну лексику української мови відповідного періоду, а 

«Словарь української мови» Б. Грінченка є джерелом лінгвістичного матеріалу 

живої народної мови ХІХ – поч. ХХ ст. – цей перехід не фіксується 

лексикографічними матеріалами. Зважаючи на це, визнано єдність основного набору 

етнокультурних стереотипів і тривалість їх «культурного життя».  

Дослідними матеріалами підтверджено: у стереотипах-образах перцептивна 

ознака не існує окремо від її носія, вона узвичаюється, стає стереотипною та 

менталізується, що зумовлює сенсорно-ментальний значеннєвий складник останніх, 

як результату сенсорного та водночас ментального опрацювання світу. Навіть 

власне сенсорні ознаки, на яких заґрунтовані стереотипні образи, мають додаткове 

ментальне тло.  

З’ясовано, що сприйняття навколишнього світу представниками українського 

етносу, заґрунтоване на стимуляції декількох моделей досвіду. Текстовими 

матеріалами зафіксовано різні типи представлених модальностей: мономодальність 

(домінантний тип); заміщену модальність (медіарний тип); комплексну модальність 

(периферійний тип). Привертають увагу сформовані на канонізованих уявленнях 

узагальнені смисли, які засвідчують рефлексію уявлень українців про норми з 

нерозчленованою позицією перенесення. Такі смисли склалися в тогочасному 

суспільстві історично й усталилися у свідомості носіїв мови як певні стереотипи, що 

яскраво вирізняють українців з-посеред інших етносів.  

Матеріалами «Словаря української мови» Б. Грінченка підтверджено: у 

внутрішній формі стереотипів із сенсорним компонентом наявна експлікація 

оцінних смислів (позитивна/негативна), мотивована як семантикою носіїв сенсорної 

ознаки, так і змістом об’єктів оцінки, яку послідовно маніфестують вербалізатори 

перцептивних модусів із властивою їм широкою сполучуваністю співвідношення 

носіїв сенсорної ознаки з відповідними точками референції. Значення останніх 

витрактовуються у межах протиставлень свій – чужий, багатий – бідний, родовитий 
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– низького походження, чоловік – жінка та ін., що, імплікують низку похідних 

супозицій щасливий – безщасний, добрий – поганий, добірний – низькоякісний, 

радість – мука, дім – дорога та ін. Така лінгвальна реалізація засвідчує народні 

узагальнення, характерні мові ХІХ – початку ХХ ст. 

Увага опису змістової структури етнокультурних стереотипів, з’ясування їх 

конотованості, дистрибутивних і словотвірних характеристик дозволили простежити 

мовні механізми творення останніх, де дієвою визнано метонімічну модель. 

Встановлено, що узагальнено-етнічна реалізація перцептивної ознаки об’єднує 

словосполучення різного походження: типові, нетипові, індивідуально-авторські, 

образні, які засвідчують можливості логічної операції перенесення понять у межах 

різних чуттєвих сфер, сконцентровуючи й узгоджуючи у своєму семантичному полі 

можливості ментального освоєння світу українською спільнотою певної історичної 

доби.  

У результаті проведеного аналізу підтверджено думку про постійність та 

сталість сформованих у соціумі стереотипних образів із сенсорним компонентом, 

що як стійкі елементи культурного континууму, виконують роль образних кодів 

ментальності українців, показників їх ціннісних позицій і орієнтирів; живлять 

потребу національного самопізнання, окреслюючи національні й ареальні кордони 

української лінгвокультури.  
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ МОВНИХ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ 

СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XX ст.   

 

Рух мовознавства від моделювання мови як самодостатньої системи до 

інтерпретації її підсистем у широких антропологічних парадигмах [27, с. 4-5; 25, 

с. 24] актуалізував комплекси нових підходів до осмислення мови ХХ ст., яка стала 

розглядатися не як система «в самій собі й для себе», а як національно-культурний 

феномен. Особливо вартісним видається спрямування наукових пошуків на нове 

осмислення актів повідомлення як через систему мовних і мовленнєвих образних 

засобів, так і знань про світ, тобто через національне пізнання світу. Як слушно 

зауважив Г. Клаус, «лише в тому разі, якщо ми пояснимо для себе, як слова 

впливають на людину, ми будемо спроможні повністю зрозуміти процеси пізнання» 

[211, с. 28]. Когнітивний підхід до вивчення мовних фактів, зорієнтований на 

комунікативну роль мови, продукує активізацію та поповнення запасу різнорівневих 

мовних засобів, фокусується на функціональних можливостях її одиниць, серед яких 

– етнокультурні стереотипи сенсорного сприйняття – результат своєрідного відбиття 

світу етнічною свідомістю.  

 Фіксаторами дефініцій етностереотипів є лексикографічні праці, з-посеред 

останніх «Словник української мови в 11-ти томах (1970-1980)» (далі СУМ), що 

залишається найвидатнішим досягненням української лексикографії, продовжуючи 

відігравати важливу роль у плані нормалізації слововживання. У СУМ із 

семантичного, граматичного та стилістичного поглядів ґрунтовно опрацьовано понад 134 

тисячі лексичних одиниць, які упродовж багатьох десятиліть були об’єктом вивчення 

лінгвістів. У полі зору мовознавців – семантичний і функціональний аспект лексичного 

шару української мови; функціонально-стильова диференціація лексем і вияв їх 

кількісного та якісного складу; з’ясування специфічних ознак та меж розрядів лексичних 

одиниць; визначення особливостей семантичних структур лексем, їхніх парадигматичних 

і синтагматичних зв’язків тощо. Основна увага українських мовознавців зосереджена на 
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вивченні номінативного лексичного фонду: загальновживаного, застарілого й 

оказіонального; нейтрального й емоційно забарвленого; вільного та семантично 

зв’язаного (праці Д. Баранника, І. Білодіда, Н. Бойко, А. Бурячка, В. Ващенка, В. Винника, 

С. Головащука, Л. Гумецької, С. Єрмоленко, В. Жайворонка, М. Жовтобрюха, 

Г. Їжакевич, В. Калашника, В. Карпової, І. Кириченка, В. Коломієць, В. Кононенка, 

М. Кочергана, Л. Лисиченко, Л. Мацько, О. Мельничука, А. Мойсієнка, О. Муромцевої, 

О. Нечитайло, В. Німчука, Л. Паламарчука, Т. Панько, М. Пилинського, Л. Полюги, 

В. Русанівського, І. Самойлової, Л. Скрипник, Н. Сологуб, О. Стишова, Л. Струганець, 

О. Тараненка, О. Тодор та інших учених). Попри широке коло означених питань, 

проблема інтерпретації ЕС у СУМ не стала об’єктом спеціального дослідження. 

Аналіз статей СУМ, які фіксують стереотипи, уможливить розв’язання питання 

щодо фіксації та способів тлумачення відповідного лексичного шару української мови; 

дозволить виявити та встановити ступінь інформативної достатності відповідного 

ілюстративного матеріалу; дасть змогу зробити висновки не тільки щодо способів 

розкриття значень ЕС, а й щодо повноти, точності сучасного тлумачення як 

денотативного, так і конотативного аспектів семантики, а також дасть можливість 

з’ясувати питання усталеності та динаміки останніх в українській лінгвокультурі.  

 

4.1. Об’єктивація базових зорових сенсорних відчуттів 

 

В узагальненні перцептивного досвіду візуальна комунікація посідає 

домінантну позицію – колір, форма та розмір є онтологічними категоріями, на 

основі яких вибудовується цілісна картини сенсорного світу українського етносу. В 

історії вивчення кольору – зорового образу, що задає первинні параметри 

сприйняття та осмислення світу – склалася лінгвістична, психологічна, культурно-

антропологічна традиції, що в мовознавстві XX ст. здійснюються у різних  

напрямках: природознавчому (Г. Ашкеназі, Й. Ґете, М. Дерібере, I. Albers), 

психолінгвістичному (О. Василевич, Т. Пастушенко, М. Сєров, Р. Фрумкіна), 

історичному (Н. Бахіліна, О. Васильєва, Н. Ганіна, Т. Козак, Ю. Норманська, 

О. Огуй, J. König, D. Schieder), типологічному (B. Berlin, P. Key), зіставному 
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(К. Рахіліна, G. Reiter), соціокультурному та лінгвокультурологічному 

(Н. Арутюнова, А. Вежбицька, Т. Венкель, В. Крепель, В. Кульпіна, В. Москович, 

W. Koch), результатом чого стала низка класифікацій кольоропозначень: за 

фізичними параметрами (Л. Миронова), за частотністю вживання (В. Москович), за 

структурно-семантичними типами (А. Кириченко), за словотвірною структурою 

(О. Дзівак), за подібністю у психолінгвістичному аспекті (Р. Фрумкіна), за 

подібністю в історичному аспекті (Н. Бахіліна), за ієрархією (Л. Пустовіт) та ін. 

Безперечний інтерес становлять наукові дослідження функціонування кольороназв у 

художніх текстах митців слова. Проблема семантики колоративів та їх естетичної 

значущості в художньому тексті описані в дослідженнях Н. Борисенко, 

Т. Гріндфальдта, Н. Гольцової, Г. Губарева, К. Давиденко, О. Ковалевської, 

Т. Ковальової, О. Кузнецової, С. Меньчевої, Л. Мінич, О. Решетникової, О. Рисак, 

Т. Симоненко, Л. Ставицької, Л. Супрун, В. Швецової, Л. Шулінової, С. Шуляк, 

Л. Юркіної та інших.  

У лінгвістиці XX ст. активовані дослідження й інших складових частин 

зорового спектра – форми та розміру (А. Андрусь, Н. Векуа, Ю. Гайденко, 

Є. Карпіловська, О. Кшановський, Т. Линник, Д. Мицан, М. Петришин, І. Рузін, 

О. Соловйова, О. Хавкіна, Т. Хорькова та ін.). Та попри всю різноманітність 

наукових розвідок і підходів до вивчення складників зорового спектра, у сучасній 

лінгвістиці не спостережено фундаментальних досліджень модусів кольору, форми 

та розміру як складників етнокультурних перцептивних стереотипів.  

Сегмент візуального сприйняття – колір на сторінках СУМ об’єктивований 

загальними універсальними назвами: ядерними та периферійними 

кольоропозначеннями та їх відтінками, що, як компоненти ЕС, передають спектр 

етнічних значень у межах основних моделей та субмоделей осягнення світу. Опис 

останніх проводимо за попередньо окресленими «рівнями», як такими, що 

репрезентують образний світ української етноспільноти. 

За матеріалами СУМ кількісно частотними є стереотипи чуттєвого сприйняття 

антропоморфної моделі, де численну групу утворюють ЕС, заґрунтовані на 

колоративній ознаці, які виформовують узагальнений стереотипний образ 
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зовнішності представника українського етносу. Матеріали СУМ дають змогу 

з’ясувати  загальну спрямованість еталонних ознак (бажаних та небажаних), у 

результаті чого перцептивний образ українця/українки постає з чітко окресленим 

типовим комплексом характеристик, що відповідає образу, створеному в мові 

попередніх досліджуваних періодів. Принагідно зауважимо, фізичні характеристики 

людини, у тому числі загальна оцінка зовнішності, заґрунтовані на протиставленні 

гарний – негарний, оскільки краса виступає однією з універсальних форм буття 

матеріального світу в людській свідомості. Більш того, людина сприймає та оцінює 

об’єкт за своїми індивідуальними критеріями краси, але значною мірою узгоджує з 

загальноприйнятим еталоном.  

За свідченнями антропологів (останні виявили кілька десятків етнічно 

релевантних антропологічних ознак українців, список яких стрімко збагачується за 

рахунок даних інших наук (гематології, одонтології, дерматогліфіки, генетики та 

багатьох ін.). З-посеред зовнішніх ознак представника етнічної спільноти 

пігментація є надзвичайно чутливою до іноетнічних домішок. Серед типових 

еталонних характеристик українки/українця за ознакою ‘пігментація’: темні (чорні, 

карі) очі, чорні (смолисті) брови, чорні вуса, чорна (смолиста) борода, чорне 

(смолисте) волосся, чорні коси, чорний чуб, СЗ яких розвивається за рахунок 

розширення ряду співвідношення носіїв ознаки. У позиції об’єкта зіставлення до 

предмета дескрипції «очі» виступають: ніч (Очі чорні, ще чорніші осінньої ночки ... 

[СУМ, XI, c. 504]); зорі (Чароньки дівочі – горять чорні очі, як в чистому небі зорі 

опівночі [СУМ, XI, c. 273]); криниця (Твої очі мов криниця чиста на перловім дні 

[СУМ, VI, c. 329]); оксамит (Очі оксамитові, чорні, – здається, сам вогонь говорив 

ними [СУМ, V, c. 683]); смородина (Біленький хлопчик націлив на Оксена чорні, як 

смородина, очі [СУМ, IX, c. 417]); терен (Очі чорні, як терночок, брови рівні, як 

шнурочок [СУМ, X, c. 93]). Паралельно фіксуємо світлий колір очей – голубі очі, 

сиві очі, блакитні очі, зелені очі, однак такі образи, на нашу думку, є опозитивом 

індивідуальних естетичних уподобань узагальненим колективним. У позиції об’єкта 

зіставлення до предмета дескрипції «волосяний покрив» виступають як традиційні 

об’єкти порівняння: п’явки (Дві чорні брови,  мов дві чорні п’явки, повпивалися над 
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очима [СУМ, X, c. 237]); гадюки (Чорні довгі вуса висіли, як дві гадюки [СУМ, I, c. 

485]); шнурки (Чорні брови, як шовкові шнурки, стали ще ясніші, ще чорніші на 

білому лобі [СУМ, XI, c. 504]); грак (Чорне волосся посивіло в його космами, од 

лівого виска він чорнявий як грак [СУМ, II, c. 155]); гайворон (Вона одною рукою 

миттю зірвала хустку, а другою підібрала довгу і чорну, як гайворон, косу [СУМ, 

III, c. 159]); галка (Полковник їхав не сам. З ним була дочка – чорна, як сім галок 

[СУМ, IX, c. 222] – уведений до контексту  кількісний компонент сім виконує 

додаткову функцію: вказує на найвищий ступінь вияву колоративної ознаки; смола 

(смоль) (На рундуці з непокритою, чорною, як смола, головою стояв Остап Тур 

[СУМ, IX, c. 415]; Коси у неї, як смоль, чорнії та довгі-довгі, аж за коліно [СУМ, 

IX, c. 416]); дьоготь (Корж зупинився на паперті, заправив за ліве вухо чорний, як 

дьоготь, оселедець [СУМ, V, c. 758]), так і нетрадиційні об’єкти порівняння – більш 

пізні надбання української етнокультури, як-от: гвоздика (В неділю пополудні 

приходили до баби всі невістки з внуками. Такі чорнобриві, як гвоздики, такі 

червоні, як калина [СУМ, IX, c. 417]). Мотивація внутрішнього змісту означеного 

образу не є прозорою, оскільки демонструє комбінацію логічно непоєднуваних 

компонентів (гвоздика має різні відтінки червоного, але аж ніяк не чорного 

кольору). Проте можемо говорити про мотив – реверсоване значення (як гвоздика – 

мотив); тому сенсорна ознака тут наявна. 

Окреслені об’єкти зіставлення демонструють об’єктивацію ознаки ‘чорний’  

(темнопігментований у діапазоні «темний, чорний, дуже чорний»), зв’язок із 

природною сферою, високий ступінь етнічної релевантності, сходження до 

сакрально-хтонічних феноменів: ворона крила, галки, грака, змії, гадюки, п’явки, 

жука, що навіює думку про існування стійкого етнічного стереотипу «образно-

тропеїчних портретів» (термін Н. Слухай). Поділяємо думку дослідниці, яка 

зауважує, що в портреті українця домінує предметна феноменологія, пов’язана з 

асоціативами ‘небезпечний’, ‘сильний’, ‘потужний’, ‘високого ступеню’, які 

супроводжують колоративне означення ‘дуже чорний’ і надзвичайно чітко 

виражений маркер ‘сакрально-хтонічний’ [477]. Парадигматичний ряд об’єктів 

утягує до свого кола та уніфікує за ознакою ‘чорний’ такі, які потенційно можуть 
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бути забарвлені іншими кольорами (як полум’я, хміль, змії, жук), де сполучення як 

чорний хміль, як чорне полум’я коси демонструють «логіку міфу й алогічність щодо 

профанної картини світу» [477].  

Спостережено, що об’єкти порівняння слугують основою творення як 

етнічних АНС (чорні (карі) очі, чорні брови, чорні вуса, чорне волосся, чорні коси, 

чорний чуб), актуалізованих монопрофільною перцептивною ознакою, так і ряду 

еталонних – смолисті брови; смолиста щетина; смолиста борода; смолисті коси; 

чорна, як смола, голова; коси, як смоль, чорнії; чорний, як дьоготь, оселедець, які є 

національно-культурними образами фрагментів навколишнього світу. Виростаючи з 

навколишньої дійсності, відштовхуючись від неї, еталонні стереотипи постають 

етнічно зумовленою суб’єктивною формою представлення реального світу.  

Причому, вибір еталонних ознак, що на перший погляд є цілком випадковим, 

значною мірою глибоко детермінований «...рівнем пізнавальної діяльності народу, 

його психічними особливостями, ладом мислення, уподобаннями, що в свою чергу 

залежить від матеріальних умов його життя» [108, с. 98]. 

Разом із тим, словникові матеріали засвідчують, що українці в стереотипному 

образно-портретному описі можуть бути не тільки темнопігментованими, а й 

можуть мати світле (русе, русеньке, русяве, пшеничне, попелясте, біляве, золоте, 

солом’яне) волосся. З огляду на текстові матеріали, варто говорити про 

зромантизовані стереотипні номінації, утворені у межах тропів осі суміжності 

(пшенична коса, золоте волосся, солом’яна коса), які відтворюють традиції 

народного світу та дещо ідеалізують його, результатом чого є додаткове позитивно 

марковане СМЗ наведених образів ‘гарне’, ‘розкішне’, ‘принадне’ (В руці вона 

тримала спущену вниз, туго заплетену пшеничну косу [СУМ, VIII, c. 415]; Софія 

Марківна, в картатому сарафані, з пишною короною золотого волосся на голові, 

переступила поріг [СУМ, IX, c. 58]; Перебирала [Ксеня] руками кінчик солом’яної 

коси [СУМ, IX, c. 450]; Її принадою було густе, буйне, золотаве волосся [СУМ, III, 

c. 680]). Однак, оформлені тропами осі псевдототожності та осі суміжності, етнічні 

АНС, що відтворюють темнопігментованість в образно-портретному описі 

українців, є більш високочастотними й якісно вартіснішими, оскільки відображають 
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значну кількість етнічно закорінених реалій і набувають широкої валентності. 

Звичайно, українці у портретному описі можуть бути світловолосими (білявими, 

русявими, рудими), але «ця ознака не буде переосмислена у широкому діапазоні 

етнічно закорінених образів вільного дискурсивного розподілу» [444]. Аналізований 

матеріал уможливлює думку: висока варіативність портрета не дозволяє точно 

визначити домінанту соматичного культурного коду в описі зовнішності 

представника українського етносу за ознакою ‘пігментованість’. Отже, оформлені 

тропами осі псевдототожності й осі суміжності етнічні АНС, що відтворюють 

темнопігментованість в образно-портретному описі українців, є високочастотними й 

якісно вартіснішими як такі, що відображають значну кількість етнічно закорінених 

реалій і набувають широкої валентності.  

На тлі кольору волосся, що репрезентує позитивні конотації, волосся рудого 

кольору має традиційно негативне маркування – рудий колір волосся споконвіку 

вважався загрозливим, а носії волосся такого кольору не користувалися 

прихильністю та вважалися небезпечними. Вірили, що рудоволосі погані на перехід, 

особливо вагітним; не дуже поважали рудих у роду (Ой ти рудий та поганий, 

поганого роду; Рудого й кривого стережися). У результаті такого бачення 

заґрунтовані на монопрофільній сенсорній ознаці АНС рудоволоса голова; поганий, 

бо рудий; руде, як смолоскип, волосся отримують проекцію у ментальну сферу та 

розвивають СМЗ, актуалізуючи семи ‘об’єкт надмірної уваги’ (Блідий, з 

прищуватим лобом і огненно-рудим, як смолоскип, волоссям, говорив він тихим, 

скрадливим голосом [СУМ, VIII, c. 106]), де конкретизаторами відповідного 

значення є прикметник огненний і порівняння з нетрадиційним об’єктом – 

смолоскипом; ‘предмет глуму’ (Моє довге рудаве волосся давало кузинам та 

кузинкам причину до прикрих глумливих жартів та сміху [СУМ, VIII, c. 895]), що 

підкріплено ад’єктивом недостатнього ступеня якості ознаки (рудаве), які 

«переростають» у ментально-сенсорне ‘іншого роду’ в межах бінарної опозиції свій 

– чужий, де «чужий» – завжди ‘негарний’, ‘поганий’, бо ‘інший’: поганий, бо 

рудий; гарний, як рудий собака (варіативні форми руде, як собаченя; рудий, як пес) 

та ‘бідний’ голий, як руда миша. Семантичний аспект компаративеми з об’єктом 
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порівняння собака є особливо ємним, оскільки  характеризує особу не тільки в 

межах естетичної площини за ознакою ‘зовнішність’, а й імпліцитно дає оцінку 

фізичним, моральним рисам, інтелектуальному рівню, стосункам у суспільстві тощо 

(Проклятий рудий пес Никифор, тіун боярський, висмоктує кров [СУМ, I, c. 491]), 

що має продовження: «на основі уявлень: собака – зла, хижа, дурна людина; хижак, 

негідник, нікчемна людина; собаче життя – важке, погане життя» [128, с. 114].   

Подальший рух ознаки по сенсорній шкалі, продукований переосмисленням у 

межах тропів осі псевдототожності та суміжності, уможливлює розвиток 

стереотипів із МЗ біс рудий, дідько рудий ‘уявна надприродна істота, що втілює зло’ 

(Он, – каже, – як розтягся біс рудий [СУМ, Т. 10: 45]; Дідько рудий, а не він 

розживеться з такою сімейкою [СУМ, X, c. 530]), яке актуалізують обидва 

компоненти сполучення – іменники біс, дідько, внутрішня форма яких демонструє 

негативну аксіологію, з якою резонує сенсорний компонент рудий. На нашу думку, 

історично зумовлені псевдосенсорні стереотипи біс рудий, дідько рудий тяжіють до 

абстрактної феноменології. Разом із тим, не можна не погодитись із міркуваннями 

В. Жайворонка, який зауважує, що назва «дідько» зближує його з дідами, 

прапращурами, та далі, посилаючись на Є. Онацького, «… нема сумніву, що коли в 

дохристиянські часи у нашому народі був сильний культ предків, найбільш 

пошанований серед них називався Дідом: він був родинним богом. З християнством, 

коли всі поганські боги перетворилися в демонів, цієї долі не уникнув і родинний 

бог, що з Діда перемінився в дідька» [613, с. 188].  

Натомість спостережено, що зменшено-пестлива форма ад’єктива руденький, 

як і об’єкта оцінки дідок, уможливлюють конотаційний зсув у бік позитивної 

аксіологічності (пор.: Руденький, моторний дідок пише квитки й ваги доглядає 

[СУМ, VIII, c. 895]), що, в свою чергу, дещо «пом’якшує» і сформований у межах 

осі суміжності образ рудий дідько та розширює значеннєвий ряд СМЗ ‘енергійний’, 

‘нестримний’ (Його за любов товктися між кіньми і скажено мчати верхи люди 

беззлобно охрестили рудим дідьком [СУМ, IV, c. 564]). Це засвідчує властиве 

образу рудий дідько суміщення полюсних оцінних конотацій, що, в свою чергу, 

раціоналізує думку: на загальній аксіологічній шкалі поняття «добре» не завжди 
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можна прямо протиставити поняттю «погано», тому прагматичний аспект оцінки у 

природній мові не обов’язково передбачає симетрію «+/–» [105, с. 88]. 

Як антисенсор розглядаємо ад’єктив сивий («сивий – який утратив своє 

забарвлення, став білим, сріблистим (про волосся)» [СУМ, IX, c. 153], що є основою 

творення ряду АНС, які усталилися у мові XX ст. Аспектно, що атрибут сивий є 

ознакою розширеного ряду образів на позначення волосяного покриву: сиве 

волосся, сива коса, сива борода, сиве пасмо та ін. (див. Додаток Д), а також 

номінацій назв-істот, сформованих у межах тропів осі суміжності – метонімії, які є 

носіями волосяного покриву такого кольору. Дискурсивно-зумовлені стереотипні 

образи  сива голова, сива жінка, сивий музика, сивий погонич, сивий бондар, сиві 

матроси передають МСЗ ‘похилого віку’, що деталізується за рахунок залучення до 

стереотипної конструкції допоміжних лексем. Зокрема, уведення до аналізованих 

конструктів прийменника до виформовує значення ‘постаріти’ (пор. Інший і до 

сивого волосу дожива, а косарем не годен стати [СУМ, I, c. 730]) та ‘дожити до 

старості’ (Я ждатиму Йвана хоч до сивої коси [СУМ, IV, c. 304]); а розширення 

контексту за рахунок дієслова-конкретизатора покрити уможливлює сему 

‘зганьбити’ (На старість йому сиву голову таким соромом син покрив, перед усіма 

людьми і його, і ввесь рід ізганьбив! [СУМ, VII, c. 44]). Емотивні оцінки не входять 

до структури означених образів, «оскільки вони не співвідносяться із ознаками 

об’єктів і не передбачають класифікацій» [106, с. 61]; водночас як незрозумілою 

видається і норма, відносно якої має вестись оцінка.  

Відповідну ознаку підкреслено тропами осі псевдототожності – порівняннями 

сивий, як голуб (голубка); сиві, як повісмо коси; сиве, як протертий мак, волосся; 

борода, як білий сніг та ін. (див. Додаток А), де у позиції об’єкта зіставлення до 

предмета дескрипції «волосся» виступають етнічно проакцентовані голуб 

(голубка), повісмо, протертий мак, сніг, які демонструють предметну 

феноменологію та сходять до колоративного означення сивий/білий. Спираючись на 

думку О. Потебні, який, пояснюючи механізм внутрішньої форми слова, 

зауважував: «І в слові, і в розвиненому порівнянні висхідна точка думки є 

сприймання явища, яке безпосередньо діє на почуття» [362, с. 64], стверджуємо, що 
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в процесі стереотипізації важливими постають чинники конкретно-чуттєвого змісту 

образів. Такими є імплікатори значеннєвої інформації ‘похилий вік’: слова-

конкретизатори дід, дідуган, старий, згорблений, сухий, ціпок, неквапливо, сидять, 

гомонянь; номени на позначення параметричних ознак: довга-довга; аж нижче 

пояса (борода) (Старий, сивий бондар набиває діжку, наспівує [СУМ, V, c. 12]; 

Дідугани з довгими сивими бородами, заклавши руки на ціпки, сидять на призьбі і 

щось гомонять [СУМ, IX, c. 153]; Сухенька стала, згорблена, сивоволоса [СУМ, IX, 

c. 155]; Ступає неквапливо, і довга-довга борода, як білий сніг, блискучо-сива, аж 

нижче пояса спада [СУМ, V, c. 409]). Особливо ємними видаються композити, які 

характеризуються стилістичною маркованістю. Зокрема, номінації сивобородий, 

сивобровий, сивоголовий, сивоволосий, сивовусий, сивокоса, репрезентують сферу 

загальновживаних, нейтральних назв; сивоглавий, сивочолі – художньо-поетичних, 

що вживаються як авторські найменування. Як стереотипи авторського модусу 

потрактовуємо й ускладнені образні синтаксичні конструкти, утворені в межах 

тропів осі псевдототожності: старість присипала снігом його волосся на голові; 

кучері чорні припали морозом; сивим волосом, як сніжком,  присипались; 

срібний шовк бороди; сиві волосини, неначе срібні нитки, що є зразком 

блискучого образного перекодування. Водночас слушно говорити і про зв’язок 

стабільності стереотипу з варіативністю, оскільки «будь-який стереотип, що є 

складником певної культури, щоб стати ним, повинен мати таку властивість, яка для 

нього не менш важлива, ніж стабільність, – пластичність, своєрідне поле (діапазон) 

варіативності» [171, с. 52]. 

Разом із тим спостережено різний ступінь вияву ознаки, який продукує МСЗ 

‘людина похилого віку’: 1) недостатній ступінь вияву (сиваве волосся, сивава 

борода) та 2) достатній ступінь вияву ознаки (просивий чоловік), експліцитно 

градуйоване атрибутом білий, що стало можливим завдяки розпаду полісеми білий 

на декілька значень (СЗ – як ознака за кольором і МСЗ – ‘старий’, який у контексті 

типових (борода, як білий сніг, блискучо сива; як молоко білий) і нетипових (вуса 

білі, як комірець) еталонних характеристик резонує відповідну ознаку, актуалізовану 

комбінаторною сенсорикою, що суміщує декілька перцептивних ознак у межах 
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одного перцептивного модусу – зорового (вуса-крила – білі, як комірець; борода 

довга-довга, нижче пояса – як білий сніг, блискучо-сива). Не можна не погодитися з 

думкою О. Вольф, яка зауважує, що «у висловленнях природної мови можна завжди 

констатувати суб’єкт оцінки, навіть якщо він спеціально не позначений» [106, с. 67]. 

Тому раціональною видається думка, що підтримані позитивною символічністю 

білого, окреслені образи набувають позитивної маркованості, яка підсилена 

сформованим у межах осі псевдототожності образним тропом із прихованим 

порівнянням сиве, як протертий мак, волосся … цей білий ореол та розвивають 

додаткові МСЗ ‘мудрий’, ‘умілий’, ‘досвідчений’ у структурі субстантивованих 

АНС (пор. Сиві бороди з села переказали нам давню легенду [СУМ, IX, c. 153]; 

Довгенько думали сиві оселедці, довгенько [СУМ, IX, c. 153]). І якщо внутрішня 

форма образів сиві бороди, білі бороди є прозорою, то стосовно сиві оселедці 

припускаємо, що окреслений етнічний образ уможливлений за аналогією до 

старовинної чоловічої зачіски українців у вигляді довгого пасма волосся на голеній 

голові (переважно у козаків); чуприні, яку запорожці звали оселедцем (бо як вона 

довга, то теліпається, неначе оселедець).  

У межах опозиції молодий – похилого віку розглядаємо дискурсивно-зумовлені 

АНС зелений юнак, молоді та зелені, зелені молодики – результат метонімічного 

перенесення у межах темпорального стратуму, що передають аксіологічно 

марковані МЗ ‘який не має життєвого досвіду’, ‘недосвідчений’, що мотивовані 

внутрішнім змістом атрибута ‘зелений’. Свого часу О. Потебня писав, що «через 

спорідненість із світлом (золото та горіти) зелений колір повинен мати ті самі 

значення, що і світло, але означає тільки молодість, красу та веселість» [363, с. 29]. 

Саме тому окреслені стереотипи, що мають у своїй структурі компонент зелений, як 

зауважує О. Снитко, розвивають, насамперед позитивні оцінні конотації [451].  

Серед типових еталонних характеристик зовнішності представника 

українського етносу і пігментація шкіри, де сема ‘білий’ є визначальною ознакою 

соматизмів: білі руки, білі ноги, біла шия, біле чоло, біле тіло та ін. (див. 

Додаток Д). Принагідно зауважимо: в означених сполученнях білий не є еталонний 

білий, а призвичаєний до опису тіла, що є внутрішньо антагоністичним до 
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чорношкірий. Поділяючи думку Н. Арутюнової, за якої елементом структури 

категорії оцінки є аксіологічна шкала, яка може бути представленою у вигляді 

асиметричної опозиції «позитивної» та «негативної» оцінки; асиметричність якої 

випливає з того, що нормою є переважно позитивна оцінка [22, с. 8], вважаємо, що 

позитивна оцінка означених АНС ґрунтується на символічній значущості білого 

кольору, як і традиційних історично зумовлених епітетних конструктів: білеє 

личенько, білії рученьки, білії ніженьки, біле тіло, які за своєю суттю є 

глибинними структурами як такими, що характеризуючи стереотипізовану групу, 

«відображають культурно-історичні традиції українського народу», зберігаючи у 

сучасній мові народнопісенний колорит [660, с. 181]. Позитивна оцінність 

означених образів інтенсифікується через залучення зменшено-пестливих форм 

(рученьки, ніженьки), нестягненої форми прикметників (білії), конкретизаторів 

ознаки (козацькеє), за рахунок залучення композитних структур: білоликий, 

біловидий, білолиций. Регулярно відтворюваний етнічний образ білолиций у межах 

тропів осі псевдототожності переосмислюється та уживається як постійний епітет 

місяця (Білолиций місяць тихо плив високим небом [СУМ, I, c. 184]). Композит 

білолиций, маючи архетипне символічне значення, субстантивується та набуває 

антропоморфної ознаки, передаючи МСЗ ‘небесне тіло, супутник Землі, що світить 

відображеним сонячним світлом’ (напр., Місяць. Зорі сяють; серед неба Горить 

білолиций [СУМ, IV, c. 753]). Раціональною видається думка, що епітет білолиций 

водночас актуалізує полярну семантику символу-кольороназви білий: з одного боку, 

пов’язану із життям (білий Місяць – світлий, ясний [101, с. 472]), а з другого – зі 

смертю, з білим саваном; тим самим «ніби підтверджує вірність нашого досвіду» 

[313, с. 93].  

Подальша градація значеннєвого ряду уможливлена контекстуальним 

«сусідством» – антитезою (Руки білі, а сумління чорне [СУМ, XI, c. 352]), яка 

продукує розвиток переносного значення ‘властивий злісній, низькій, підступній 

людині’, що відтворює складний емоційний стан особистості. І хоча істотною 

умовою такого прийому як антитеза є супідрядність загальному поняттю 

протилежностей або ж деяка загальна точка зору на них, з опертям на наведений 
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контекст правомірно говорити про необов’язкову логічно точну супідрядність 

(прикладом логічно точної супідрядності є протиставлення «початок» і «кінець», 

«світло» і «тьма»), де протилежність образів уможливлена через залучення до 

стереотипу антонімічних сенсорів: білий – чорний.   

Суміщення в стереотипних образах елемента образності та символічної 

значущості продукує рух по перцептивній шкалі, результатом чого є ряд розвинутих 

СМЗ. Поділяючи думку Н. Данилюк, за якої «прикметники білий, красний, рум’яний 

використовуються як оцінне означення» [145, с. 113], вважаємо, що епітетні сполуки 

біле личко, рум’яне личко, красне личко (у межах сучасної тропеїстичної традиції 

епітет нами бачиться «образною» характеристикою явища, поданою за допомогою 

«виразного метафоричного прикметника»; «слова у переносному значенні» [618, 

с. 359; 300, с. 83-84; 633, с. 154-155]) об’єднуються в один синонімічний ряд зі 

спільною семою ‘гарний’, що підсилена порівняннями: личко красне, як роженька; 

червоний, як калина, вид; лице червоне, як півонія; червона, як жар; рум’яненька, 

як зоренька; червоні, як калина, губи та ін. (див. Додаток А). Останні виступають 

актом думки, спрямованої на встановлення тотожності, схожості та відмінності, 

водночас як і на виявлення в об’єкті порівняння нових властивостей [434, с. 418] не 

споконвічних, чи раніше не суттєвих, а можливо, навіть суб’єктивних [332, с. 36]. У 

наведених контекстах оцінка є приписуваною ознакою, де сам процес приписування 

залежить від суб’єкта оцінки, який виступає «носієм віртуально наявної у свідомості 

системи еталонів, що становлять систему цінностей» [492, с. 50] українського 

етносу. Етнічно проакцентовані об’єкти зіставлення (як калина, як жар, як сонце, як 

зоренька, як квітка (півонія, рожа, троянда), як кармазин консолідують різні 

модуси візуального сприйняття, зокрема, колір – форму, колір – розмір. Така 

комбінаторика передбачає стимуляцію декількох зон сприйняття, часто при 

збереженні однієї домінанти [443, с. 31]. Такою домінантою у пропонованому 

контексті виступає зоровий образ. Окреслені АНС є виключно позитивними, що 

пов’язується у «наївній» мовній картині світу зі здоров’ям і позитивними емоціями. 

За висновками А. Демуцької, це свідчить про те, що у «наївній» свідомості 
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відбулася еталонізація здоров’я, доброго настрою і прототипового кольору зони 

їхньої локалізації як таких, що відповідають нормі [152, с. 165-166]. 

Зауважимо, якщо колоратив білий передає таку інформацію приховано, то 

лексема красний є носієм експліцитної ознаки, як-от у стереотипних образах:  

красна дівка (дівчина, дівиця), красний легінь, врода красна та ін. (див. Додаток В), 

утворених у межах тропів осі суміжності, які консолідують ряд МЗ ‘гарний’ (Слала, 

слала красна дівка білу постіль пухову [СУМ, VIII, c. 409]); ‘хороший’ (Є тут межи 

нами зіронька ясна, дівчина красна, що нас усіх тут принадила не лише своєю 

красою, але також своєю добротою [СУМ, VIII, c. 686]); ‘вправний’ (Такий мені 

хазяїн красний [СУМ, IV, c. 327]); ‘не хворий’ (Дівка білолика, красна … вся, як з 

кров’ю молоко [СУМ, IV, c. 412]) субмоделі «особистісні характеристики», де 

останній є дуже задавненим образом, певно, ще язичницького коду. Утворені 

шляхом метонімічного перенесення, окреслені АНС втратили зв’язок із 

прототипною сенсорною ознакою, повністю менталізувалися й кваліфіковані нами 

як псевдосенсорні.  

Ознака ‘гарний’ зони «зовнішній вигляд» може передаватися і за допомогою 

образних конструктів, що виникають через асоціації з імпліцитно вираженим 

об’єктом порівняння, наприклад, її лице неначе хто дихнув огнем [СУМ, X, c. 423]; 

як калина жаркая [СУМ, I, c. 475]; обличчя зарожевілося, мов пелюстки в росі 

[СУМ, IX, c. 202]; лице шаріло, як калина [СУМ, XI, c. 413]; обличчя подібне до 

розцвілої в усій повноті півонії [СУМ, VIII, c. 409]). Утворені у межах тропів осі 

псевдототожності наведені образи у своїй структурі не містять сенсорного 

компонента, проте за змістом відповідають статусу перцептивних стереотипів. 

Правомірно говорити про мотив – реверсоване значення: як калина, як півонія, як 

пелюстки, як вогонь (мотив); калина, півонія, пелюстки, вогонь – червона 

(значення). Тому сенсорна ознака у наведених образів, звісно, є.  

Як опозитиви до аналізованих розглядаємо АНС чорні ноги, чорне обличчя, 

чорні руки, чорні вуста – результат метонімічного перенесення (насправді обличчя, 

ноги, руки представника українського етносу пігментовані світлим кольором – 

білим, а вуста – червоним), якому О. Потебня надавав статусу найпершого тропу 
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[364] на тій підставі, що троп осі суміжності – метонімія – задає первинні параметри 

переосмислення. Така «першообразна» (термін О. Потебні) заміна зумовлює 

менталізацію наведених образів і продукує шлях від сенсорного до ментального, 

результатом чого є МСЗ ‘брудний’, ‘покритий брудом, сажею, кіптявою’ (Не 

втримався сільський коваль, похитнувся, згріб Карпа у чорні руки, підім’яв [СУМ, 

III, c. 468]) і МЗ ‘властивий злісній, низькій, підступній людині’ (Попи співають і 

чорними устами хвалять господа бога, а на ризах в них кров... людська кров... 

[СУМ, XI, c. 352]). При цьому очевидно, що сенсорний компонент наведених 

сполучень – ад’єктив чорний, який є символом темряви, зла та смерті, у структурі 

стереотипів не завжди є носієм виразної негативної оцінності, оскільки на загальній 

аксіологічній шкалі поняття «добре/погано» не завжди є прямопротиставлені. Є сенс 

говорити про одну із стратегій оцінки – естетичність: бруд – це огидно, недостойно.  

Поділяючи думку О. Потебні, вважаємо, що найкраще активізувати потенції 

метонімії може лише контекст [364, с. 254]. Зокрема, дистрибуція стереотипу чорні 

руки, що є результатом метонімії функціонально подовженій у часі (По грубих 

полотняних сорочках, по чорних запрацьованих руках, … можна було пізнати, що 

то робітники [СУМ, XI, c. 352]; Сів коло дочки і спішно пестив, гладячи чорною 

рукою по голівці. І зашкарубла, потріскана рука чіпала ніжне волосся [СУМ, XI, 

c. 340]), зумовлює розширення значеннєвої зони історично зумовленого стереотипу 

МСЗ ‘працьовитий’, актуалізованого конкретизаторами ознаки – номінаціями 

запрацьовані, зашкарублі, потріскані, що, нівелюючи негативні конотації, 

продукують позитивний оцінний складник образу: чорні руки – руки людини-

трудівника, людини-працелюба, й уможливлюють розмежування у площині 

соціальної категорії людина фізичної праці/людина розумової праці сфери 

ментальної характеристики. Раціональною видається думка, за якої результати 

метонімізації сенсорних ознак відіграють буферну роль між сенсорними та 

ментальними значеннями у мовній свідомості українців.  

У площині «зовнішній вигляд» за ознакою ‘колір шкіри’ розглядаємо 

ад’єктиви білий/чорний/жовтий, що є тернарними за своєю природою та 

функціонують на засадах протилежної семантики, реалізованої в парадигматичній 
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взаємодії [213, с. 87]. Окреслені колоративи формують ряд умовно протиставлених 

власне сенсорних ознак, вибудовуючи АНС із СМЗ ‘світлошкірий’, ‘темношкірий’, 

‘жовтошкірий’ (як ознака раси: європеоїдна, монголоїдна, негроїдна) (Любка 

вигадала носити паранджу, щоб ніхто не впізнав її, білої жінки, що.. ходить з 

узбеком  [СУМ, I, c. 181]) та ‘люди, які належать до певної раси’ (Всім народам – 

білим, і чорним, і жовтим – посилаємо сьогодні свій революційний привіт з 

червоного Скадовська [СУМ, XI, c. 352]), уточнені та конкретизовані композитами 

білошкірі/чорношкірі/жовтолиці (Знайшовся голос, що на цілий світ промовив: 

чорні! білі! жовтолиці! Гуртуйтеся під прапором одним! [СУМ, XI, c. 352]; І 

чорношкірі, і білошкірі, і французи, і греки – всі на них [карателів] [СУМ, I, 

c. 185]). Аксіологічна маркованість (негативна) означених образів досягається за 

рахунок уведення до текстових структур іменників – назв істот раб, невільник, що 

зумовлює формування обумовлених часовими факторами дискурсивно-зумовлених 

стереотипів білі раби, чорні раби, чорні невільники, протиставлених у межах 

бінарію гнобитель – пригноблений. Варто зазначити, що аналізовані образи 

репрезентують дві субмоделі – «зовнішній вигляд» і «географічну», оскільки 

ад’єктиви чорний, білий, жовтий субстантивуючись, продукують додаткову сему 

‘мешканець певної території’ (африканець, європеєць, монголоїд). Більш того, 

ментальний компонент значення набуває актуалізації у межах бінарної опозиції свій 

– чужий, що продукує залучення до аналізу іще однієї класифікаційної схеми: за 

суб’єктом стереотипізації. Оскільки образи чорношкірі, жовтолиці, як і чорні раби, 

чорні невільники та ін. є засобом ідентифікації за ознакою ‘колір шкіряного 

покриття’ іншого (чужого) етносу, це уможливлює їх потрактування як 

гетеростереотипів.  

Принагідно зауважимо, що ознака за кольором шкіри може трансформуватися. 

Так, соціумні стереотипні образи біла ворона, білий крук за формальним 

вираженням відповідають статусу стереотипів чуттєвого сприйняття, проте за своїм 

внутрішнім змістовим наповненням відходять від прототипної сенсорної ознаки та 

передають МЗ ‘той, хто виділяється серед інших чимсь незвичайним’ (Ганна 

здавалася тут багатьом білою вороною [СУМ, I, c. 181]; Ясний, здоровий погляд на 
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сучасне життя і сучасну науку в нас рідший білого крука [СУМ, IV, c. 372]). 

Зауважимо, що принцип внутрішньої протиставленості означених образів той 

самий, що й у білошкірого – тут білий не еталонний, а внутрішньо-антагоністичний 

до чорношкірий, хоча ментально вони розвиваються інакше: переосмислення 

внутрішньої форми закладене в самій їх природі, що на рівні сенсорної 

характеристики є результатом образного сприйняття світу. 

Матеріали СУМ засвідчують зрушення на шляху до зміни пріоритетів за 

ознакою ‘пігментація’. Зокрема, сему ‘гарний’ актуалізують дискурсивно-зумовлені 

АНС смагляве обличчя, смуглий вид, смаглява шкіра, смагле тіло та ін. (див. 

Додаток Д). Такий колір шкіри («смаглявий – темнуватого кольору, забарвлення (у 

порівнянні із звичайним кольором шкіри людей білої раси [СУМ, IX, c. 391]) може 

бути як вродженим (Спав сторож друкарні, молодий іще й кріпкий хлопець із 

смаглявою шкірою [СУМ, IX, c. 391]), так і набутим – результат перебування на 

сонці та вітрі, що зумовлює СМЗ ‘засмаглий’ (Обличчя в усіх [дівчат] обвітрені, 

смагляві, з пошерхлими од вітру губами [СУМ, IX, c. 391]), де ад’єктив смаглявий 

консолідує з чорний, що виступає характеризатором відповідної ознаки (Лариса 

підвела на нього очі; смаглявий, тепер він видавався зовсім чорним [СУМ, IX, 

c. 391]). Окреслені стереотипні образи є більш пізніми утвореннями; вони 

демонструють мінливість морфо-фізіологічних ознак представника українського 

етносу в часі й, трапляється, в просторі. 

 Зауважимо, що природній колір шкіри може змінюватись (червоніти, синіти, 

жовтіти, зеленіти тощо) у силу різних факторів: задоволення, сорому, ніяковіння, 

невдоволення, злості, натуги, утоми, страху, неприязні, недуги, худоби (результат 

хвороби), вікових змін, фізичних дій, надмірного уживання алкоголю; у результаті 

дії на шкіру природніх факторів – холоду, тепла тощо, що актуалізує ознаку 

‘негарний’, яка вербалізована широким рядом колоративних сенсорів – лексемами 

чорний, синій, червоний, жовтий, зелений, білий та ін., що у структурі АНС, 

заґрунтованих на власне сенсорній ознаці, мотивують нетиповий колір обличчя (як і 

шкіри загалом), що, переосмислюючись, розвивають значення ‘блідий’, ‘хворий’, 

‘переляканий’, ‘схвильований’, ‘втомлений’, наприклад, жовте обличчя, чорний 
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писок, червоний з напруги, зелений з утоми, білий від болю та ін. (див. Додаток Д). 

Навіть традиційно позитивний полісемантичний образ біле тіло набуває негативних 

конотацій через залучення конкретизатора ознаки – ад’єктива синій (Біле, аж синє, 

тіло його запалилося на сонці, почервоніло на спині та шиї [СУМ, IX, c. 182]) та 

об’єктивації процесуальної ознаки (напр., побілів, як крейда; побілів, як полотно; 

побілів, як сніг; побілів, як стіна; лице пополотніло). З огляду на пропоновані 

контексти, правомірною видається думка, що білий, з одного боку, є кольором 

життя, а з іншого – його можна потрактувати як втрату кольору життя. Тому 

доречно говорити про явище конотативно протиставлених суб’єктів при єдиному 

об’єкті, як і «блукання навколо денотата», показником чого є етнічні об’єкти 

зіставлення.  

Троп осі псевдототожності – порівняння виступає найвиразнішим лексичним 

підсилювачем сенсорної ознаки. Позиція об’єкта зіставлення тропів осі 

псевдототожності в портретах представника української етнічної спільноти є 

показовою та дозволяє визначити свободу дискурсивного функціонування тропів у 

структурі етнічно релевантного стереотипного портрета, що демонструє синкретизм 

сенсорної та ментальної ознаки у межах як історично зумовлених, так і 

дискурсивно-зумовлених стереотипів. У позиції об’єкта зіставлення до предмета 

дескрипції «обличчя» представлені як усталені (етнічні) об’єкти порівняння: стіна, 

крейда, полотно, сорочка, хустка, сніг, буряк, віск, жовток, земля, ніч, так і 

неусталені: смерть, довбня, маска, шмат габи, слонова кістка, тісто, шитво, 

бубон, пуп, халява, чобіт, рак, перчиця, кавун, циган тощо, де останні містять 

яскраво виражені та відомі українському етносу ознаки, які для нього є 

характерними в певних умовах або взагалі, й як наслідок, використовуються для 

характеристики пізнаваного – суб’єкта порівняння, яким є колір обличчя (червоний, 

як буряк; червоний, як перчиця; чорне, як той чобіт, лице; білий, як шитво на 

колінах; обличчя біле, як крейда; обличчя, як стіна, біле; личком біленька, як 

чумацька сорочка; жовтий, як віск; чорний, як земля та ін. (див. Додаток А); 

спостережені й об’єкти зіставлення, характерні для романтичного портрета: як жар, 

червоний (Йосипенко з блідого став, як жар, червоний [СУМ, VII, c. 663]). 
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Текстові матеріали засвідчують, що один приклад може мати дві позначки, зокрема, 

аналізовані зразки можна потрактувати як етнічні (історично зумовлені) та 

індивідуально-авторські стереотипи. Це навіює думку про «поліморфізм образів, 

який спричиняє до того, що звичайне синтагматичне бачення не дає можливості для 

реконструкції  глибинних його засад» [209, с. 105]. Проте це завдання може бути 

вирішене при парадигматичному підході, який, власне, і дозволяє виявити глибинні 

інваріанти, пов’язані не стільки з лінійним розгортанням рівня безпосереднього 

значення, скільки на рівні розшифрування глибинного сенсу, який почасти (або й 

повністю) не усвідомлюється самими носіями етнічної традиції (йдеться про те, що 

Леві-Строс називав «підсвідомими когнітивними структурами» [268]).   

За ступенем активності домінують об’єкти зіставлення предметної 

феноменології, що сходять до етнічних еталонів, де кожна домінанта демонструє 

високу варіативність (наприклад, Обличчя в неї біле, як крейда [СУМ, VII, с. 73]; 

Анатолеве обличчя біле, майже крейдяне [СУМ, Т. 4, с. 332]; В неї було лице біле, 

неначе обмазане крейдою [СУМ, X, с. 399]) та виформовує регулярно повторювані 

етнічні стереотипні образи з прозорою внутрішньою формою. Зокрема, червоний 

асоціюється з вогнем і кров’ю (обличчя людини червоніє від великого припливу 

крові та дії тепла); жовтий асоціюється з завершенням життя, чорний – із трауром 

тощо. Проте не зрозумілою видається мотивація синього пофарбування шкіри (пор. 

сині губи, синій ніс, такий синій, синій зі злості, як пуп синій), що уможливлює 

думку про часопросторову закономірність відтворених у відповідних стереотипах 

ознак, за якої спостерігаємо психологічну інерцію мислення, заґрунтовану на 

небажанні відійти від усталених переконань етносу.  

Принагідно зауважимо, що парадигматичний ряд об’єктів порівняння об’єднує 

й уніфікує за ознакою ‘колір шкіри’ такі, які потенційно можуть бути забарвлені 

іншими кольорами (як хустка, шитво, маска, халява, чобіт тощо). При цьому, 

текстові матеріали, що належать до сучасних форм перегравання світу, 

репрезентують принципово розчленовані суб’єкт і об’єкт переосмислення. Тропи осі 

псевдототожності дозволяють визначити етнічну специфіку пофарбування шкіри і 

на рівні об’єкта зіставлення (обличчя червоне, як печений (варений) рак, буряк, 
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перчиця, жар; обличчя біле, як стіна, крейда, полотно, сорочка, хустка, сніг, шитво 

та ін.), і на рівні мотиву – «оберненого значення» [432, с. 303-330] (у 

переосмисленні рак, перчиця, бубон, халява, пуп, віск, смерть, довбня, маска, шмат 

габи означає ‘негарне’).  

Деталізація та підсилення образних характеристик за ознакою ‘зовнішній 

вигляд’ відбувається за рахунок різноманітних мовних прийомів, серед яких: 

залучення до текстових структур ад’єктивних композитів: сіро-блакитні, горіхово-

карі,  сіро-зелені, зоряно-сірі очі; смоляно-чорні брови; темно-червоні уста; темно-

русяве, світло-русяве, світло-пшеничне, чорно-русе волосся; біле-біле, темно-

рожеве обличчя, що відтворюють мовну тенденцію до економічності 

інформативного матеріалу, більш виразного опису зовнішності українців, та, як 

справедливо зауважує О. Жижома, є прекрасним засобом образної передачі цілої 

сукупності ознак описуваних фактів [176, с. 158-159]. Частотними є використання 

декількох образних характеристик в одному контексті, які репрезентують свободу 

сполучуваності та перехрещення декількох перцептивних модусів як однієї сфери: 

кольору, форми розміру, так і різних перцептивних сфер: зорової, смакової, 

дотикової (пор. За його довгі, рівні чорні брови, карі очі та темно-червоні уста 

дівчата липли до його, як бджоли до меду [СУМ, VI, c. 661]; Була [Маруся] 

кругловиденька, ясноока, уста рум’яні, як вишня [СУМ, VIII, c. 908]; Та й гарний 

же Василь! … щоки повні, як у дитини, брови тонкі, очі карі, чорний вус тільки 

що засівається [СУМ, Т. 3: 308]). Спостережені й кілька об’єктів зіставлення в 

одному контексті (От якби таку: .. щоб була чорнявенька, як циганочка, а щоки, 

неначе жар, горіли, зуби білі, як молоко, а уста червоні, як калина..!»  [СУМ, XI, 

c. 209]; Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як 

калина [СУМ, II, c. 195]). Сенсорна ознака при цьому конкретизується на тлі 

порівнянь, що демонструють високий ступінь етнічної релевантності (як молоко, як 

калина, як яблучко, неначе жар), й актуалізують комплексну модальність – 

результат стимуляції декількох зон сприйняття.  

Вартісними в аспекті деталізації власне сенсорної ознаки є образні 

зромантизовані стереотипні образи, які на вербально-семантичному рівні можна 
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потрактувати як авторські (чорні, з синьою поволокою очі; сірі, з легенькою 

просинню очі; уста кольору надрізаного граната; пелюстками маку розквітлі 

уста; сірі, з полиском синяви очі; сірі очі, прозорі, як холодна осіння вода; губи, 

як вишні на білій тарілці та ін.), що «завдяки складній семантичній структурі, 

широкій сполучуваності, великим естетичним можливостям характеризуються 

багатством семантичної наповненості та виконуваних функцій» [29, с. 188]; 

відзначаються великими інформативними та функціональними можливостями; 

вирізняються незвичайними прийомами граматичної та стилістичної організації, 

зокрема, особливим способом реалізації семантичної категорії подібності з 

урахуванням метафоричного переосмислення їх компонентів, що, актуалізуючи 

елемент оцінки, зумовлює додаткові змістові відтінки та породжує при цьому 

несподівані конотації. Функціонування таких образів, обов’язковим складником 

яких є елемент порівняння, у мові як знаковій системі зумовлено не лише 

номінативною, а здебільшого стилістичною метою: впливати на емоції, світогляд, 

переконання; звертатися до естетичних почуттів. Варто говорити про акумулювання 

усіх перцептивних відчуттів у світі сенсорних вражень і пов’язаних із ними 

переживань, що уможливлює думку: відповідні характеристики є типовими для 

традиційного зображення зовнішності українців, а тому належать до стереотипних 

рис. Отже, об’єктивація сенсорної ознаки (за критерієм ‘портретний опис’) 

зреалізована тропами осі суміжності та псевдототожності, є показовою та засвідчує 

існування стійкого етнічного стереотипу образно-тропеїчного портрета 

представника української етнічної спільноти. 

У межах зони ‘колір шкіряного покриття’ розглядаємо ЕС чорна віспа, 

червона висипка (варіативна форма краснуха), жовтуха (варіативна форма 

жовтяниця) що передають МСЗ ‘інфекційна хвороба вірусного характеру’. 

Окреслені образи є результатом переосмислення у межах тропів осі суміжності, що 

зумовило периферійну позицію сенсорного складника у системі значень відповідних 

образів, яке, проте, можна прослідкувати. Так, чорна віспа – «форма віспи, при якій 

віспини набувають темно-синього забарвлення» [СУМ, XI, c. 352]; червона висипка 

– «супроводиться червонуватим висипом на шкірі» [СУМ, IV, c. 328]; жовтуха – 
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«жовте забарвлення шкіри через підвищене нагромадження жовчного пігменту в 

крові та тканинах тіла» [СУМ, II, c. 542]). Заґрунтовані на поліпрофільній сенсорній 

ознаці, аналізовані образи  становлять ряд умовно протиставлених власне сенсорних 

ознак, де чорне, червоне, жовте забарвлення шкіряного покриття є внутрішньо 

антагоністичними до звичайного кольору шкіри – світлого.  

Разом із тим спостережено вихід сенсорної ознаки за межі перцептивної зони, 

що є результатом різного ступеня метонімічно-метафоричного переосмислення. 

Таке історичне переосмислення продукує розвиток у дискурсивно-зумовлених 

стереотипів чорна хвороба, чорна смерть, чорна меланхолія, чорні муки, біла 

гарячка МЗ ‘тяжка хвороба’ і далі ‘згубна’, ‘затяжна’, ‘виснажлива’. На формування 

семантики означених образів впливають, насамперед, символізм назв кольору, 

дивергентність переносних значень колірних лексем та їхня етнокультурна 

маркованість. Тому цілком очевидно, що ядерне значення аналізованих образів 

мотивоване взаємодією внутрішнього змісту компонентів словосполучень, де 

сенсоризм чорний (у даному випадку відіграє роль психологічне трактування 

чорного кольору), підкріплений негативно маркованим змістом іменників хвороба, 

смерть, меланхолія, муки, виступає носієм як фізичного, так і морального стану 

індивіда. Вираз чорна хвороба, до того ж, набуває етнічної акцентуації: підсилений 

конкретизатором вдарила вживається як лайливий вислів для передачі 

незадоволення ким-, чим-небудь, бажання позбутися кого -, чого-небудь (пор. Коли 

ж запхався мені той пан у голову, щоб його чорна хвороба вдарила, що й викинути 

не можу [СУМ, XI, c. 352]). Такі окремі переноси значення демонструють загальні 

можливості напрямків розвитку мовних фактів; у них виявляються «особливості 

загальнолюдської культури, характерні інтелектуальні асоціації, а водночас 

виявляються специфічні риси кожної окремої мови і культури, що відображається в 

ній»  [307, с. 19]. Водночас спостережено й «непрозору», опосередковану мотивацію 

стереотипів. Зокрема, колоратив білий у структурі образу біла гарячка (варіативні 

назви білка, білочка, білуха), втративши своє первинне сенсорне значення, набув 

зовсім інших семантичних конотацій, які є невмотивованими з точки зору сучасного 
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носія мови. Пояснення цьому знаходимо у психологічній інерції мислення, 

заґрунтованій на небажанні відійти від усталених переконань етносу.  

Як псевдосенсорний стереотип потрактовуємо і сполучення жовтий дім, що 

видається ціннісним в аспекті становлення перцептивного образу. На прикладі 

останнього простежується реорганізація внутрішньої форми, що під упливом 

історичних процесів переосмислення продукує динаміку його МЗ. Так, первісно 

заґрунтований на вихідній сенсорній ознаці (внутрішній зміст сполучення 

мотивований зовнішнім виглядом будови першої психіатричної лікарні, яка була 

пофарбована у жовтий колір) стереотип-образ шляхом метонімічного 

переосмислення набуває МСЗ ‘лікарня для божевільних’, стіни якої (як зсередини, 

так і ззовні) часто фарбували в жовтий колір, оскільки вважалось, що жовтий 

заспокоює пацієнтів, і далі МЗ – вираз «жовтий дім» стає загальною назвою усіх 

лікарень для божевільних (сьогодні відповідне значення кваліфікуємо як застаріле), 

у природі якого закладене переосмислення внутрішньої форми, що на рівні 

сенсорної характеристики є результатом образного сприйняття світу (А казали, що 

його в жовтий дім відправили? [СУМ, II, c. 540]). Це тільки підтверджує думки 

О. Потебні, що слово є засобом створення понять, оскільки бере участь у процесі 

«розкладання чуттєвого образу», поняття при цьому є «ніколи не замкненим цілим» 

[368], а значить, може бути піддане різним семантичним трансформаціям у межах 

перцептивної осі. 

Цілісний образ особистості неможливо осягнути без занурення у складний 

феномен її духовного життя, яке становить діалектику входження у світ сенсів, 

відношень, істин; відзначається пошуком власної справжності, що відображається у 

часопросторі. Духовне життя – це побудова і розвиток життєвого світу людини, 

обрії якого створюються конкретно-історичними, культурними образами, типами 

культури та безпосереднім культурним досвідом людини, що узагальнено в ЕС. У 

межах означеної площини матеріали СУМ фіксують уже усталені стереотипні 

номінації мови досліджених періодів і стереотипи-образи мови XX ст., де 

сполучуваність носіїв перцептивної ознаки представлена в широкому діапазоні 

АНС, що переосмислені у межах тропів осі псевдототожності та суміжності, де 
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первинні параметри задає троп осі псевдототожності – метафора (зачасту 

спостережений комплексний перенос: метафора + метонімія; метафора + епітет), як-

от: світлий погляд, світла любов, золота людина, золоте серце, рожеві надії 

тощо (див. Додаток В). Наведені приклади засвідчують, що у сфері метафори 

існують вірогідні закономірності переносів [307, с. 23], які демонструють загальні 

можливості напрямків розвитку мовних фактів, що продукує рух по сенсорній 

шкалі. Результатом такого руху є втрата стереотипами зв’язку з вихідною 

сенсорною ознакою та розвиток МЗ, що зумовлює вихід стереотипів за межі 

сенсорної зони. Такі метафоричні перенесення поповнюють, переважно, реалії 

непредметної сфери, виступаючи характеристикою особистості, її вчинків, а також 

властивостей абстрактних сутностей. 

Матеріали СУМ засвідчують, що переосмислюються не стільки одиничні 

об’єкти, скільки «представники» абстрактно виділених груп – національних 

констант, наприклад, золотий (людина, серце, голова); світлий (душа, любов, 

свідомість); рожевий (настрій, мрії, плани, надії); чорний (серце, душа, пам’ять) та 

ін. (див. Додаток В), які загалом передають несенсорні значення АНС, мотивовані 

внутрішнім символічним змістом перцептивних ад’єктивів і детерміновані 

контекстом. Такі метафоричні перенесення не стільки необхідні для вербалізації  

дійсності, скільки використовуються з прагматичною метою: вони не описують, а 

виражають через вихідні образи емотивне відношення до відповідних мовних 

позначень. Саме метафора наділена найбільшим потенціалом репрезентації чуттєвих 

вражень. Як слушно зауважує Дж. Лакофф: «Метафора − це спосіб пізнання однієї 

речі в термінах іншої, отже, її основна функція полягає в розумінні» [581, с. 62]. 

Натомість чітко простежується конотаційний зсув образної ознаки у напрямку 

узагальнення ментальних особливостей індивіда, рис його характеру, дій, поведінки 

тощо з опертям на національні константи, що зумовило формування широкого ряду 

позитивних значень. Так, у цільовому тексті МСЗ ‘дуже чесний, відвертий’ 

історично зумовлених стереотипів, утворених у межах тропів осі псевдототожності 

чистий, як скло; чиста, як сльоза, правда, може експлікуватися традиційними 

об’єктами зіставлення, як-от: сльоза, скло (Левко щасливо засміявся: – Не верзу, а 
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чисту, як сльоза, правду кажу [СУМ, XI, c. 331]; Звикли люде, що раз у раз гроші 

громадські тягано, ну й тут думали, що так. А потім роздивилися, та й нічого... І 

знов я тепер стою перед громадою чистий, як скло [СУМ, XI, c. 331]); інші – 

акцентовані у межах ментального стратуму, де виформовуються значення: ‘який 

виражає умиротворення, заспокоєння, упокорення’: світлий погляд (разом із тим 

спостережено перенесення акценту в просторову сферу, що стало можливим завдяки 

залученню конкретизатора – іменника з прийменником на життя, у результаті чого 

значеннєвий ряд поповнився семами ‘перспективний’ (пор. Чи ж можна мати 

світлий погляд на життя, живучи в тіснім, смердючім місті [СУМ, IX, c. 679]); 

‘ясний’, ‘логічний’, ‘чіткий’: світла (ясна) свідомість, світлий розум; ‘розумний’: 

світла (золота) голова; ‘високоморальний’, ‘благородний’: світла душа, світла 

людина, світлий народ, золоте серце; ‘вартий поваги’: золота людина, золотий 

зять та ін. (див. Додаток В). Аналізовані матеріали уможливлюють думку про 

суміщення трьох модальностей: оцінної, експресивної та стилістичної, що є 

достатньо сильним прагматичним пластом у семантиці значень і спричиняє умови 

функціонування відповідних стереотипних образів. 

 У пропонованому контексті на особливу увагу заслуговує ад’єктив золотий, 

оскільки у структурі ЕС продукує два принципи: принцип тотожності та принцип 

суміжності (до уваги береться вартісний складник: золото – дорогоцінний метал). 

Разом із тим спостережено, що прикметник золотий може утворювати негативно 

маркований образ. Зокрема, дискурсивно-зумовлений стереотип золота молодь 

отримує специфічні конотації ‘презирлива назва байдикуватої молоді’. Такий 

загальний перенос отримав «злам» в українській мові, що демонструє можливі 

співвідношення між загальним і особливим у метафоричних переосмисленнях [307, 

с. 21]). Попри те, що стереотипи-образи золота людина та золота молодь є за 

внутрішнім змістом опозиційними утвореннями, вони мають парадоксальну 

природу: з одного боку їх значення ґрунтується на абсолютній протилежності, а з 

іншого – вони демонструють семантичне зближення, доконечною умовою якого є 

співвідносність протиставлених реалій.  
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Ряд АНС, що узагальнюють ментальні особливості індивіда, риси його 

характеру, дії, поведінку тощо, продовжують менталізовані метафоричні етнічні 

образи із позитивним МЗ: світла посмішка, світла любов, світла мета, світлі 

мрії, красні мрії, рожеві мрії, рожевий настрій, рожевий сміх, рожеві плани, 

красна доля, світлий спомин та ін. (див. Додаток В). При цьому спостережена 

зміна колірного денотата згідно з концептуалізацією кольорів в українському 

соціокультурному середовищі. Пор.: рожевий – райдужний, де ад’єктив райдужний 

(колірне значення «який має кольори райдуги; багатокольоровий» [СУМ, VIII, 

c. 442]), актуалізує переносні значення ‘який несе в собі приємні, щасливі 

сподівання’ (Стара мати була переповнена райдужними надіями про майбутнє 

сина [СУМ, VIII, c. 442]); ‘який відзначається радістю; піднесений’ (Останніми 

днями Черниш справді був у безпричинно райдужному настрої [СУМ, VIII, c. 442]). 

Наведені ментальні стереотипні образи демонструють виразну кореляцію ад’єктива 

та субстантива, які сукупно (внутрішнім змістом своїх основ) виформовують 

позитивний зміст із елементами образної експресії, що визначається нормативною 

картиною світу українського соціуму. Утворені смисли є постійними, оскільки 

оцінка входить у метафоричний концепт таких прикметників [581]. 

Водночас зафіксовано асиметрію у семантичному обсязі стереотипних 

номінацій. Так, образи світла радість, з одного боку, та світла туга, світла 

задума – з іншого, демонструють суміщення опозитивних за своїм внутрішнім 

змістом об’єктиваторів ознаки, якими виступають іменники радість – туга, задума 

при єдиному атрибуті світлий. Таке переосмислення потрактовуємо як оксиморон – 

поєднання протилежних за значенням понять, що зумовлює виникнення якісно 

нового визначення предмета ‘неглибокий за ступенем вияву; легкий’. На нашу 

думку, номени радість – туга (задума) хоча й мають протилежні значення, у 

структурі історично зумовлених стереотипів визначаються через кореляцію з 

функціональним кодом, що збігається за первинною мотиваційною ознакою –  

вихідним членом протиставлення. 

Негативно марковані значення у структурі метафоризованих ЕС субмоделі 

«духовний світ» продукують ад’єктиви чорний та темний (до останніх у межах 
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певного контекстуального оточення прилягає й ад’єктив сірий), що умотивовано 

символічним змістом останніх і їх переносними значеннями, які містять багато 

негативних, часом зловісних, психологічних алюзій – указівок чи натяків 

закріплених в українській лінгвокультурі. Серед таких, утворені у межах тропів осі 

псевдототожності: чорна доля, чорна безнадія, чорний жах, темний погляд, чорна 

жура, чорна ненависть, чорна совість, сірі будні, сірі думки та ін. (див. 

Додаток В). У межах градаційної ад’єктивної пари темний – чорний прикметник 

чорний виступає не тільки у ролі інтенсифікатора негативних конотацій, наприклад: 

темні думки – чорні думки, темна ненависть – чорна ненависть, темна туга – 

чорна туга, темна душа – чорна душа, а й продукує розмежування на рівні 

значеннєвого стратуму. Пор. темний народ, темний люд ‘неосвічений, відсталий’ 

(Як одкрити очі цьому темному, безщасному, але безкрай милому людові?.. [СУМ, 

I, c. 132]; Темний, дикий, безглуздий народ! [СУМ, Т. 6: 803]) та чорний люд ‘який 

належить до нижчих верств суспільства’; ‘простонародний’ (І почав чорний люд 

розходитись [СУМ, XI, c. 352]). Спостережено, що негативне маркування ЕС 

мотивоване як внутрішнім змістом ад’єктивів, так і природою денотата. Зокрема, у 

сполученнях чорна (темна) ненависть, чорний жах, чорне горе та ін. обидва 

компоненти є інтенсифікаторами негативних змістів. Відображаючи відхилення від 

норми, останні є інформативно більш значущими, і шляхом конкретизації змістовно 

акцентних лексем, набувають чіткішої виразності.  

Український етнос має неповторне індивідуальне обличчя як у духовній 

культурі, так і в побуті. Ця індивідуальність знайшла своє відображення й у 

народному одязі українців. Якщо зважити на певні національні традиції щодо 

вибору кольору одягу, то цілком правомірно передбачити, що вестизми потенційно 

можуть відображати деякі етнічні (й навіть регіональні) особливості, а також ознаки, 

узвичаєні для певного соціального прошарку [132, с. 68-70]. Водночас одяг значною 

мірою слугує своєрідним індикатором національно-культурної ідентичності 

українського етносу. Так, заґрунтовані на перцептивній ознаці ЕС засвідчують: 

традиційне українське вбрання рельєфно розкриває соціальну структуру 

суспільства. Розкішні, шиті з дорогих тканин яскравої кольорової гами одяг та 
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взуття заможних верств населення, матеріально утверджують їх панівне становище 

в економічному та політичному житті. Стереотипні образи фіксують багатство 

костюма козацької старшини – чорна кирея, біла сорочка; української знаті – синій 

(зелений) жупан, червоні шаровари, сорочка з червоного атласу; заможного 

козацтва та селянства – чорний кобеняк, червоний (синій) жупан, синя шапка, 

шапка з малиновим верхом, синя жилетка, вишнева спідниця та ін. (див. 

Додаток Д). Чуттєвий складник відповідних стереотипів актуалізований комплексом 

сенсорних ознак, що беруть участь у творенні перцептивного образу, як-от: 

монопрофільної, де залучена одна перцептивна ознака – колоративна (вишнева 

спідниця, червона хустка, червоний пояс); комбінаторної, де залучені декілька 

сенсорних ознак у межах одного модусу перцепції: колір – розмір; колір – форма 

(чоботи з жовтої юхти, з довгими халявами; широкі червоні шаровари; висока 

шапка з малиновим верхом; короткий синій жупанець; широкий червоний пояс); 

поліпрофільної, яка консолідує декілька сенсорних ознак різних модусів перцепції: 

зору – дотику (біла шовкова сорочка; сорочка червоного атласу; синій суконний 

жупан; вишнева шовкова спідниця). Актуалізація комплексу сенсорних ознак дає 

право говорити про моделі досвіду, як результату прихованого впливу на органи 

чуття, зокрема, комплексну модальність, яка передбачає стимуляцію декількох зон 

сприйняття за домінанти зору.  

Перцептивна ознака аналізованих стереотипів-образів градуйована за 

допомогою різних мовних засобів: градаційних імплікатур (на йому убір гарний та 

дорогий; добрі чоботи; аж чотири ряди ґудзиків … так і сяють; сорочка вишита 

великими червоними квітками); кількох об’єктів опису в одному контексті (Скинув 

він [Грегор] кожух, а на йому убір гарний та дорогий: синій суконний жупан з 

гудзиками, добрі чоботи, синя жилетка, а на жилетці аж чотири ряди здорових 

ґудзиків так і сяють; шия зав’язана червоною хусткою [СУМ, X, c. 366]); 

традиційних етнічно проакцентованих порівнянь (в червоних, як калина, штанях; 

сорочку червоного атласу, аж горить; убралась, як до вінця). Позиція суб’єкта 

осмислення уможливлює визначення домінанти в описі костюма українців – 

об’єктивацію ознаки ‘дуже насичений (яскравий) колір’, можливо, навіть 
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‘агресивний’, який продукує й риси поведінки представника української 

лінгвокультури, що підтверджено контекстами (пор. Завзятий, у синій шапці, у 

жупані, в червоних, як калина, штанях, на вприсідки вліта козак [СУМ, II, c. 547]; В 

голові загону на сильних бахматах, черкаючись стременами, їхало троє в однакових 

чорних киреях і в однакових високих шапках [СУМ, XI, c. 113]).  

Кардинально відрізняється пофарбуванням одяг незаможних верств 

населення, де саме сорочка, свитка та сірячина (сіряк), часто виготовлені самостійно 

(Полотнянку носить мужик. Сам робить з льону полотно, сам тче, сам білить, сам 

шиє  [СУМ, VII, c. 98]) з сірого (зрідка чорного) сукна є ознакою приналежності до 

простих, убогих людей, що демонструють як історично зумовлені ДАНС сіра 

сорочка, сірий сіряк, чорний сіряк, сіра спідниця, так і дискурсивно-зумовлені: сіра 

куртка, сірий костюм, жінка в сірому, актуалізовані монопрофільною сенсорною 

ознакою, яка підсилена за рахунок повторів: сірий сіряк; конкретизаторів ознаки, як-

от: лихенький сіряк, сіряк з грубої тканини, поіржавілі куртки; особливо вартісними 

є носії прихованого смислу – контекстуальні партнери: міська біднота, низенька 

хатинка, темна стіна, похмура постать, псувати веселу картину, як такі, що 

містять емоційно-ціннісний складник.  

Аспектно, що сірий перестає бути просто кольором, а перетворюється у 

символ взаємин, відображаючи «своєрідність відчуття та світорозуміння народу» 

[59, с. 325]). Така символічність зумовлює рух по перцептивній осі: переосмислений 

у межах тропів осі суміжності ад’єктив сірий, як структурний компонент 

стереотипних образів, набуває переносних значень, утворених за метонімічною 

моделлю, що формує ряд історично зумовлених образів, проектованих у сферу 

ментальної характеристики: сіряк, сірома, сіромаха, сіромашня, сіра свита (опис 

останніх зроблено у попередніх розділах), і пізніших – дискурсивно-зумовлених, що 

відтворюють спрощення картини світу в радянський період: сірий мужик, сіра 

людина, сірий люд, сірі гречкосії та ін. Останні втрачають зв’язок із сенсорною 

ознакою та демонструють історично-зневажливі значення ‘козацька біднота на 

Запорізькій Січі’ (Спочатку підходила старшина, потім – значне козацтво, за ними 

прості козаки й сірома [СУМ, IX, c. 231]); ‘незаможна людина’, ‘бідняк’ (У церкву 
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навалило стілько – пальця просунути нігде – і все тобі сірома сіра, кріпацтво 

голодране [СУМ, IX, c. 231]); ментальні ‘неосвічена, некультурна людина з низів’ 

(Нехай би вже були непевні які вельможі просвіщенні… А то сірісінький сіряк отак 

лютує [СУМ, IX, c. 232]; ‘який належить до непривілейованого класу’ (Підеш, 

серце, за такого сірого та репаного мужика, як і твій батько [СУМ, IX, c. 229]); 

‘нещасна людина, що викликає співчуття’, ‘бідолаха’ (Бачив я,.. як сірома 

попідтинню згорблена тулялась [СУМ, IX, c. 231]); ‘нічим не примітний, 

невиразний’, ‘безлиций’ (Сіра, ординарна людина здатна творити довкола собі 

подібних, вона навіває байдужість і смуток [СУМ, IX, c. 229]). Градацію 

відповідної ознаки зумовлюють ряд конкретизаторів (прикметники та іменники): 

безталанний, голодраний, ординарний, репаний, згорблений; байдужість, смуток, 

кріпацтво, нужда, сирота та ін.; тавтологічні повтори сірома сіра, сірісінький сіряк; 

природа денотата, зокрема, у метонімізованому образі сіра свита носій ознаки 

іменник свита («одяг убогих людей; ознака приналежності до простих людей» 

[СУМ,  IX, c.76]) виступає як інтенсифікатор значення.  

Як подовжену в часі метонімію потрактовуємо АНС сіра миша та сірий 

кардинал, що розвивають, відповідно, МЗ ‘людина, чиє життя перетворюється на 

рутину’ ‘впливова людина (особливо у політиці), яка діє негласно і зазвичай не 

обіймає формальних посад з такими повноваженнями’. Окреслені образи є 

антонімічними за своїм змістом і становлять складні семантичні конструкти, в 

природі яких закладене переосмислення внутрішньої форми, що на рівні сенсорної 

характеристики є результатом образного сприйняття світу. Зокрема, основним 

мотиватором значення образу сіра миша є номен миша, де розмір тварини 

(невеличка) та її колір (сіра) формують додаткову сему ‘непримітна’. Правомірно 

говорити про актуалізацію комбінаторного сенсорного складника, оскільки залучені 

дві сенсорні ознаки (колір і розмір) одного модусу перцепції. Мотиватором 

внутрішньої форми образу сірий кардинал є обидва компоненти сполучення, де 

ад’єктив сірий формує семи ‘прихований’, ‘закулісний’, а іменник кардинал 

(«найвищий після папи духовний сан у католицькій церкві, а також особа, що має 

цей сан» [СУМ, Т. 4: 104]) – ‘впливовий’, ‘неформальний лідер’.  
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Спостережено, що за кольором одягу можливе розмежування не тільки у 

межах статусного та майнового рівня, а й соціально-рольового та вікового. Так, 

головним убором для дівчат слугували стрічка (варіативна форма скиндячка), вінок 

яскравого кольору, та лише перехід у інший соціальний статус – із дівоцтва у 

заміжжя – передбачав покриття голови очіпком, наміткою, хусткою, що знайшло 

втілення у АНС, заґрунтованих на власне сенсорній ознаці: червона (голуба) 

стрічка, червона скиндячка, золотий очіпок, біла намітка, біла хустка, червона 

хустка та ін. (див. Додаток Д), де пофарбування хусток дозволило читати останні: 

для дівчат яскраві (Хустки квітчасті дівочі [СУМ, X, c. 357]); для жінок хустки 

неяскравих кольорів (Убогі фарби хусток молодиць [СУМ, X, c. 357]) аж до чорних 

у старості (Наумиха, напнута чорною хусткою [СУМ, VIII, c. 553]). Колір 

головного убору водночас засвідчує майновий стан власниці: червоний та золотий – 

ознака достатку, як і матеріал, із якого виготовлена хустка (Везе Марко.. на очіпок 

арчі золотої і червону добру; хустку з білою габою [СУМ, IX, c. 460]; 

Ястшембський купив Василині дорогу червону хустку з зеленими берегами [СУМ, I, 

c. 158]). Імплікація наведеними образами площини «майновий рівень» зумовлює 

актуалізацію різних ознак: комбінаторної ознаки, що демонструє залучення кількох 

сенсорних ознак (кольору, форми, розміру) у межах одного модусу перцепції (пор. 

червона хустка з зеленими берегами; біла хустка з золотою габою; зелена хустка, 

обрамлена вузькою смужкою рослинного орнаменту; здорова хустка; каймиста 

хустка  та ін.) та поліпрофільної ознаки, що зумовлює залучення сукупності модусів 

перцепції – зору та дотику (червона добра хустка; дорога червона хустка; очіпок з 

арчі золотої; квітчаста тернова хустка; тепла вовняна хустка; біла перкалева 

хустка; шовкова хустка з золотими квітами та ін.), які водночас відображають 

ціннісні ознаки об’єкта, конкретизовані ад’єктивами добра, шовкова, тепла тощо.  

Стереотипний образ хустки в українській лінгвокультурі має національний 

характер і зберігає символічний зміст. Так, образ біла хустка – це символ 

материнства, жіночої душі, прихильності й вірності; та найперше вона символізує 

моральну чистоту та жіночу честь; образ чорна хустка отримує проекцію у 

ментальну сферу та символізує тугу, сум, журбу; це – дань скорботи перед 
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померлими, дань перед Богом; образ червона хустка (червона косинка) в 

українській лінгвокультурі заґрунтований на суперечливості червоного як кольору, 

що, з одного боку, є символом радості, краси, любові й повноти життя, а з іншого – 

ворожнечі, помсти, боротьби, пролитої крові, що робить стереотипний образ 

червона хустка агресивним і продукує СМЗ ‘приналежний до певної організації, 

партії і т. ін.’ (В кого жупан червоний, чи хустка, чи сяка-така платина, до палиці 

чіпляй, то буде прапор [СУМ, VII, c. 516]), де червоний сприймається як виклик.  

Раціональною видається думка, за якої символічний образ біла хустка 

отримує «підтримку та продовження» у змісті ряду АНС біла сорочка, біла постіль, 

біла хата, де білий колір виступає непорушною традицією й оберегом (Материне 

шлюбне вбрання – біла сорочка [СУМ, IX, c. 477]); символом моральності (Вище 

всіх червоних кардиналів він [папа] сидів у ясних, білих шатах [СУМ, IV, c. 104]); 

елегантності (У білій сукенці, тонесенька в талії, скидалася (Олена) на велику 

ромашку [СУМ, X, c. 28]); білий несе в собі енергію свята (До неділі біла літня 

сукня [СУМ, V, c. 352]). Розпад полісеми білий на декілька значень продукує 

розширення значеннєвого ряду відповідного ад’єктива як вихідної ознаки за 

кольором одягу та зумовлює розвиток ряду стереотипів із СМЗ ‘чистий’ (Тоді 

сироті неділя, як сорочка біла [СУМ, X, c. 171]), яке отримує градацію за рахунок 

спектра еталонних порівнянь білий, як папір; білий, як сніжинка (В Яківчукової 

довкола шиї білий, як папір, комірчик з янтарною брошкою [СУМ, XI, c. 646]; 

Заходить Лена [медсестра], як сніжинка, біла [СУМ, IX, c. 426]); ‘маскувальний’, 

що актуалізоване значенням – «безколірний, безбарвний, прозорий» [СУМ, I, c. 181] 

(Групу вів Абдулаєв. Десять чоловік одягли білі маскхалати [СУМ, IV, c. 638]); 

‘захисний’ (Прачки, в білих халатах, у білих косиночках, неквапні й спокійні 

[СУМ, IX, c. 260]; Весь кухонний персонал в білих халатах з білими очіпками на 

голові [СУМ, V, c. 833]); ‘формений’  (Одягнений він був у моряцький білий 

формений костюм [СУМ, X, c. 622]). Останнє значення спостережене і щодо 

форменого одягу іншого пофарбування, наприклад, чорні бушлати, зелені кабати, 

що, в свою чергу, градуюються шляхом образного перенесення у межах тропів осі 

суміжності – метонімії. Зокрема, заміщення назви особи вказівкою на притаманні їй 
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ознаки у контексті кольору вестизмів, виформовує ЕС білі халати, білі комірці з 

МСЗ ‘пов’язаний із певним родом занять’, що деталізоване назвою конкретного 

роду занять: для білі халати, відповідно, ‘медичний персонал’; для білі комірці – 

‘службовці’, ‘люди розумової праці’, опозитивом до якого є сірі комірці – 

‘працівники галузей соціальної інфраструктури, сфери обслуговування’ та сині 

комірці – ‘робітники, зайняті фізичною працею’.  

У межах означеного сценарію розглядаємо й метонімізовані стереотипні 

образи з МСЗ ‘війська спецпризначення’, що в українській мові набувають 

деталізації: голубі шоломи (десантні війська), зелені кашкети (прикордонники),  

чорні берети (морська піхота), сині кашкети (міліція), заст. сині мундири 

(жандарми). Наведені АНС, утворені за моделлю субстантивно-атрибутивного 

словосполучення, де субстантив – синонімічні назви головних уборів і верхнього 

одягу, а атрибутив – колоронім, символізують громадські, політичні, моральні та 

інші узвичаєні погляди етносу, тим самим раціоналізуючи думку, що тільки 

контекст може активізувати унікальні потенції метонімії [364, с. 254], яка 

спроможна перевтілюватися в символи [391, с. 294].  

Якщо метонімія є першим етапом переосмислення, що зумовлює розвиток 

СМЗ і МСЗ, то метафоризація є подальшим кроком у ряду переосмислень, що 

уможливлює абстрактну характеристику, узагальнену в менталізованих образах біла 

кість (варіативна форма голубої крові) ‘люди знатного, благородного походження’ 

[СУМ, IV, c. 170]; чорні люди: а) ‘селяни в XIV-XVII ст., які жили на так званих 

чорних, тобто державних, землях’; б) ‘частина посадських людей, що сплачували 

державні податки, трудящі маси міського населення в XVI-XVII ст.’ [СУМ, XI, 

c. 352]; синя панчоха ‘суха, черства жінка, що втратила чарівність, цілком віддалася 

науковим інтересам, книгам і т. ін.’ [СУМ, IX, c. 182]; чорна кістка ‘люди 

недворянського (неблагородного) походження’ [СУМ, XI, c. 352]; чорний барон 

‘офіційно не оголошений правитель’; червоний командир (партизан, козак, боєць, 

слідопит) ‘воїн радянських революційних військ’. Результатом такого 

переосмислення є суміщення ментального й оцінного значень, де оцінка мотивована 
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символічністю колоративних компонентів, що спроможні, поряд із відтворенням 

ціннісного світу, виражати суб’єктивне ставлення до нього.  

Матеріали СУМ засвідчують зміщення у сприйнятті й освоєнні чорного 

кольору як вартісного для українського етносу в аспекті творення стереотипів-

вестизмів: від стереотипів із сенсорно-ментальним символічним значенням ‘траур’, 

‘скорбота’ (чорна хустка, чорна косинка, чорна шаль, чорне убрання та ін. (див. 

Додаток Д), до потрактування чорного як утаємниченого та загадкового, що 

асоціюється в українській лінгвокультурі, найперше, з елегантністю, строгістю, 

відстороненістю тощо та несе узагальнену інформацію про його носія. Така 

розгалужена асоціативна площина поєднує сенсорні й абстрактні характеристики, 

проектовані у сферу ментального стратуму, що у структурі аксіологічно маркованих 

АНС формує СМЗ. При цьому слід зауважити, що чорний дуже контрастний колір; 

він, на відміну від інших кольорів, наприклад, білого, підкреслює форму, а не 

поглинається нею, тобто створює чіткий, різкий силует, що уможливлює ряд 

значень із різною аксіологією – позитивною, деталізованою семами ‘офіційний’, 

‘стильний’, ‘елегантний’, ‘святковий’, ‘зручний’: чорний костюм, чорна сукня, 

чорна шаль та ін. (див. Додаток Д); нейтральною, зокрема, шкіряна чорна куртка і 

чорні джинси байкерів змушують поглянути на людину абсолютно з іншого 

ракурсу – бунтар, маргінал і вже точно не респектабельний джентльмен, що 

уможливлює розвиток додаткової значеннєвої семи ‘протиставлення себе 

загальноприйнятим нормам’. Сему ‘протиставлення’ спостерігаємо і в образах одягу 

суддів і духовенства: чорний прокурорський ковпак, чорна мантія, чорна сутана, 

колір яких символізує чесність і неупередженість, що розширює конотаційний ряд 

ад’єктива чорний семами ‘відстороненість’, ‘смирення’, ‘аскетизм’, ‘відмова від 

власного «я»’. Одягнувшись в чорне, людина йде від задоволень і спокус цього 

світу; більше того, вона свідомо відмовляється від своєї особистості, стаючи 

частиною тривожного «ніщо», що уможливлює сему ‘відчуження’. Привертає увагу 

те, що прикметник чорний у своїй внутрішній формі містить натяки на певні факти, 

які закріплюються в українській лінгвокультурі. Тут слід нагадати про виробництво 

чорної матерії в Середні віки, що було дорогою справою, тому чорний одяг був 
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недоступний простим людям. Багато в чому завдяки цьому факту чорний набуває 

ореолу значущості та статусності. І тут ми виходимо на один із найважливіших 

сучасних психологічний посилів чорного кольору – ‘володіння владою’.  

Негативні смисли спостережено у значеннєвих площинах етнічних АНС чорна 

білизна, чорна сорочка із МСЗ ‘не випраний’, ‘брудний’, що є результатом розпаду 

полісеми чорний на декілька значень. Образ чорна білизна (Білизна була чорна, 

пахла землею, димами [СУМ, XI, c. 352]) потрактовуємо як оксиморон. Сполучення 

контрастних за значенням слів (іменника білизна та прикметника чорна) не є 

простою грою слів, це поєднання протилежних за семантикою лексем із метою 

відтінити, увиразнити зіставлені, але протилежні за змістом поняття. Прийом 

навмисного перебільшення підкреслює діалектичну сутність явища та показує всю 

складність і суперечливість зображуваного факту. 

По іншому потрактовуємо зміст етнічного  АНС чорна сорочка (Сором межи 

люди показатися: та він і в неділю в чорній сорочці [СУМ, XI, c. 352]), який, 

поєднуючи сенсорний і абстрактний складники, розвиває ряд взаємозалежних і, 

подекуди, взаємозамінних значень ‘неохайний’, ‘нечепура’ (На господиню гидко й 

глянути: сорочка чорна, спідниця задрипана [СУМ, III, c. 115]); ‘бідний’ (Сорочка 

на ньому чорна та пречорна, та вся вже в дірках, босий, бородою заріс [СУМ, VII, 

c. 548]; На йому сорочка чорна, чорна, полотна не знать, та ще й подрана; 

штаненята – саме гноття висить на очкурі [СУМ, XI, c. 534]), що засвідчують 

стимуляцію декількох моделей досвіду. Це дає підставу говорити про комплексну 

модальність, заґрунтовану на стимуляції зору, дотику та нюху, де зорове сприйняття 

є домінантним. Семантична й аксіологічна значущість відповідної ознаки 

конкретизується й увиразнюється близько розташованими на синтагматичній шкалі 

корелятами  (сорочка підрана (подрана); сорочка без застіжки; сорочка заношена; 

сорочка груба; сорочка із міхового полотна; сорочка дірява); градаційними 

повторами (чорна чорна; чорна та пречорна); прихованими імплікатурами (хата не 

метена; спідниця задрипана; засмоктане волосся; неладні косми; брудна хустка; 

кожух смердючий; подерта свита; старі шкарбани з дірками; штаненята – саме 

гноття). Особливо вартісними у відповідному контексті є порівняння. У позиції 
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об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «сорочка» представлені усталені об’єкти 

порівняння, що сходять до етнічних еталонів сажа (варіативна форма сопуха), 

земля, рілля, стеля в курній хаті, каглянка, які містять яскраво виражені та відомі 

українському етносу ознаки, що є для нього характерними в певних умовах або 

взагалі, та як наслідок, використовуються для характеристики пізнаваного – 

суб’єкта порівняння, яким виступає колір сорочки (пор. чорна, як сажа, сорочка; 

сорочка чорна, як рілля; сорочка … чорна, як стеля в курній хаті; чорна, мов земля, 

сорочка; сорочка чорна, як сопуха; сорочка чорна, як каглянка та ін. (див. 

Додаток А). Чорний тут – антагоністичний еталонному білому, тобто правомірно 

говорити про порушений еталон. Отже, вестизми є своєрідним індикатором 

національно-культурної ідентичності етносу та надають достовірну картину щодо 

уподобань, характерних особливостей, життєвої позиції та схильність до певної лінії 

поведінки українців. 

Стереотипи-образи субмоделі «предметний світ» є носіями узагальненої 

інформації про життєвий устрій українського етносу. Зокрема, заґрунтовані на 

монопрофільній колоративній ознаці образи біла хата, білий будинок, біла піч та 

ін. (див. Додаток Д), де атрибут ‘білий’ виступає своєрідним умовним знаком, 

сигналом, що консолідує власне кольорове значення (хати, дворові споруди, тин 

постійно білили, покриваючи розчином крейди, вапна) з ментальним: вибілювання 

сприймалося не тільки як елемент оздоблення, а й як сакральний акт, ідеалізувалися 

та набули етнічної ознаки. Раціональною видається думка, за якої складна 

семантична структура прикметника білий: від першорядного некольорового 

значення лексеми білий [207, с. 15] до «насичення» колоративним змістом, зумовила 

розпад полісеми білий на декілька значень. Саме тому відповідний ад’єктив у 

структурі наведених стереотипів, як і інших: білі палати, біла баня, білий тин, 

білий двір, біла постіль, біле ложе та ін. (див. Додаток Д) зумовив втрату зв’язку із 

колоративною ознакою та розвиток ряду МСЗ ‘не брудний’, ‘чистий’, ‘прибраний’, 

на формування яких вплинув особливий символічний зміст ад’єктива білий, що є 

носієм відчутно позитивної оцінності. Чого не можна сказати про опозитивні чорна 

хата, чорна піч, чорний двір, чорні сіни, сіре селище та ін. (див. Додаток Д), у 
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змісті яких спостережено розвиток нових значень як конотаційних ознак, що є 

мотивом для входження у їх внутрішню форму. Колоративна ознака ад’єктива 

чорний у структурі відповідних стереотипів менталізується та поступається місцем 

несенсорній ‘брудний’. Водночас відбулося розширення значеннєвого ряду 

конотаційними семами ‘закопчений’, ‘курний’, ‘покритий сажею, кіптявою’, що у 

результаті абстрактних асоціацій переростає у МСЗ: ‘призначений для щоденних, 

господарських потреб’ (На чорній кухні, де жили дівчата, Уляна Григорівна ще раз 

наказала Малашці годувати козака досхочу [СУМ, XI, c. 352]) і далі ‘давній’ (Хати 

здебільшого були старі, чорні, з чорними ж, порослими мохом стріхами [СУМ, Т. 

9: 781]); ‘убогий’ (Один у сирій сірій хаті [СУМ, IX, c. 197]). Стереотип чорна 

постіль із МСЗ ‘брудний’ (Чорна постіль зібгана лежала на полу [СУМ, XI, c. 

356]) отримує метафоричне переосмислення, результатом чого є формування 

переносного МЗ ‘земля, ґрунт, який обробляється і використовується для 

вирощування рослин’ (Хтось сіяв. Набирав золотого зерна повну жменю й кидав 

поперед себе в чорну пухку постіль [СУМ,  VII, c. 376]), семантику якого розширено 

відчутно позитивною оцінністю. 

Функцію градації ознаки виконують етнічні порівняння, еталонами яких є 

відомі етносу об’єкти – земля, кузня (чорна, мов кузня, хата; селище – сіре, як 

земля); заґрунтована на контрасті антитеза (пор. Чорна, мов кузня, хата зробилася 

чистенькою світличкою [СУМ, VII, c. 248]; Дві блакитні бані зіллялись в одну 

величезну кулю, оперезану чудовим поясом темно-зелених дерев, білих хат, чорних 

тинів [СУМ, IV, c. 392]). Протиставлення образів передбачає певну мету – чіткіше 

відтінити певну реалію. Умотивованою видається думка про нелогічність у 

смисловому розвитку ряду слів, які орієнтуються на певний аналогійний зразок [479, 

с. 28]. В антонімічній парі білий – чорний мають місце випадки полісемічного 

паралелізму на основі протиставлення бруду та чистоти (з можливими наступними 

модифікаціями цього протиставлення): чорна робота ‘брудна, фізично важка 

робота’ – біла робота ‘чиста робота’ (ремісник не має справи з брудними і 

смердючими шкірами, як, наприклад, швець, або з кров’ю, як різник); чорний двір 

‘задній двір, призначений для худоби, птиці’ – білий двір ‘передній, головний, 
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чистий двір’. Якщо для прикметника чорний такий смисловий розвиток цілком 

природний, оскільки поняття бруду асоціюється з поняттям чорного кольору, то 

цього ніяк не можна сказати про паралельний розвиток лексеми білий. Одяг коваля 

чи тесляра не лишається і тим більше не стає білим від їх роботи, а чистий двір 

зовсім не є білим на колір [479, с. 29]. Однак, у деяких інших випадках, наприклад, у 

стереотипному образі біла сорочка ‘чиста сорочка’, таке вживання лексеми білий є 

цілком логічним. 

Інші механізми залучені при творенні стереотипного образу зі вторинною 

сенсорикою чорна темниця ‘в’язниця’ (У султана білії палати, а під ними чорнії 

темниці, там сидять в неволі бідні бранці [СУМ, IV, c. 391]). Розвиток 

відповідного значення уможливлений завдяки поєднанню семантично близьких, 

проте різнокореневих, слів (чорнії темниці), що підкріплене використанням 

множинної форми (темниці, палати, бранці) та заґрунтованим на антонімії 

протиставленням (білії палати – чорнії темниці), яке покликане підсилити, 

увиразнити окреслений образ, створити його контрастну характеристику. Усічення 

аналізованого конструкту зумовлює метонімію від сенсорно зумовленого 

сполучення та розвиток історично зумовленого стереотипу з МЗ. Пор. чорна 

темниця → чорна ‘приміщення, де тримають в’язнів’ → посадити в чорну 

‘ув’язнити’. 

Перенесення у межах осі суміжності стало основою виникнення ряду 

дискурсивно-зумовлених ДАНС, які розвинули МЗ ‘нелегальний’, ‘протизаконний’, 

‘заборонений’: чорна біржа, чорний ринок; ‘таємний’: чорний хід, чорні списки; 

‘який не викликає схвалення’, ‘ганебний’: чорна дошка, чорна пляма (де чорна 

дошка, чорна пляма первісно заґрунтовані на вихідній монопрофільній сенсорній 

ознаці (пор. У того під роздертою сорочкою починає розходитись чорна пляма 

[СУМ, IX, c. 754]; В кутку чорна дошка з слідами крейди, в кінці хати стіл [СУМ, 

IX, c. 355]). За аналогією до чорна дошка ‘дошка, на яку заносять імена відсталих 

або тих, що провинилися’, утворений стереотипний образ червона дошка з МЗ 

‘дошка пошани’, який за своїм внутрішнім змістом не ґрунтується на перцептивний 

ознаці. Такий загальний перенос отримує «індивідуалізацію» у кожному 
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конкретному сполученні,: ‘добре’ (для червона дошка), ‘погано’ (для чорна дошка). 

Асоціативно ємному чорному протиставляється «непримітний» сірий, що є 

структурним компонентом образів сіра книга, сірий твір, сірі замітки, сіре 

видання та ін. (див. Додаток В) із МЗ ‘позбавлений виразності, оригінальності, 

нецікавий’, де символічний зміст атрибута чорний (як і сірий) мотивує виразно 

негативне помаркування останніх. 

Викликають зацікавлення ДАНС із ментальним значенням чорна пляма/біла 

пляма, які за формальним вираженням вступають в антонімічні відношення, а за 

внутрішнім змістом – в омонімічні, тобто передають не протилежні, а різні 

значення. Пор.: чорна пляма ‘те, що ганьбить, плямує чию-небудь репутацію 

(Нехай буде чорною плямою на тлі всіх веселих, бучних ваших вечорів... [СУМ, X, 

c. 155]); біла пляма: а) ‘необжитий, невивчений район’ (На географічних картах 

рясніли білі плями [СУМ, I, c. 181]); б) ‘недосліджене питання’ (Історики 

літератури розкрили частину білих плям у біографії письменника  [СУМ, I, c. 181]). 

Такі відношення є результатом історичного розвитку – смислових змін у словах у 

процесі розвитку мови. Аналогічно сформований образ чорна книга, виникнення 

якого продуковано метонімічним перенесенням із опертям на негативну символіку 

чорного, що зумовило виникнення ментальних омонімічних значень: 1) ‘книга в 

дореволюційній школі для запису прізвищ тих, хто провинився, та їх провин’; 2) 

‘книга, що має нібито магічну силу’. Магічність (чаклунство, чарівництво) як 

сукупність прийомів і обрядів, які, за уявленням забобонних людей, мають 

чудодійну силу, від найдавніших часів мали «прив’язку» до чорного кольору як 

таємничого, а значить невідомого. Підтвердження цьому знаходимо у 

міфопоетичній та міфосимволічній іпостасі кольорів: хаос → жіноцтво → 

сексуальність → магічність = чорний. Звідси, ще язичницькі ДАНС із ядерним 

значенням ‘диявольський’, ‘чаклунство за допомогою пекельних (чорних) сил’: 

чорне слово, чорні наговори, чорна магія/біла магія ‘чаклунство з допомогою 

небесних сил’. На нашу думку, образ біла магія засвідчує мовний дисонанс, 

оскільки його компоненти суперечать один одному (якщо магія, то чаклунство з 

допомогою надприродних сил, на противагу традиційному символічному уявленню 
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про явища, що мають зв’язок із чимось божественним, священним, виразником чого 

є прикметник білий). Метонімічне перенесення у такому контексті «слугує для 

забезпечення розуміння, дозволяючи сконцентруватися на певних сторонах того, що 

позначається [263, с. 62]. 

Матеріали СУМ засвідчують смислові зміни значення ’диявольський’, що у 

сучасному світі має залишковий характер і поступово замінюється пізнішими 

значеннями з негативно-оцінними конотаціями. Так, сполучення чорна книга 

набуває значення ‘список небезпечних, підозрюваних осіб’; чорне слово – ‘лайка з 

згадуванням чорта’, що у свідомості сучасних носіїв мови не пов’язується з 

нечистою силою; вислів чорні наговори покрактовується як ‘неправдиве 

звинувачення’, ‘наклеп, обмова’; чорна сила – ‘нечиста сила’ набуває значення 

‘ворожий’, ‘реакційний’ (пор. Всі чорні сили старого світу обрушились на молоду 

Країну Рад [СУМ, I, c. 181]). Отже, з плином часу відбуваються смислові значеннєві 

зміни: давні образи (можливо ще язичницькі) у сучасному світі мають залишковий 

характер і поступово замінюється пізнішими, що у свідомості сучасних носіїв мови 

набувають інших конотацій. 

Ментальне значення ‘ворожий’, ‘реакційний’ є ядерним і в семантичній 

структурі ДАНС, які розглядаємо як метонімію, подовжену в часі: чорна реакція, 

чорні сотні, білий терор, білі банди, червоний терор (образ червоний терор 

утворений за аналогією до білий терор, однак останні, будучи одиницями одного 

змістового порядку, містять різні поняттєві, семантичні та асоціативні складники). 

На нашу думку, сполучення з прикметником червоний – асоціюються із пролитою 

кров’ю; сполучення з ад’єктивом білий, найперше, сходять до асоціацій із кольором 

прапора Бурбонів (Бурбони – представники європейської династії, які прагнули 

повернути собі землі, відібрані в них під час революції, та мріяли про помсту), який 

мав біле пофарбування, й тільки згодом у результаті різних асоціацій, зокрема, 

зміщення акценту з атрибута білий на номінації терор, банди розвинули ментальні 

семи ‘вбивство’, ‘розгром’, ‘арешти’, що стали визначальними у змісті відповідних 

сполучень. Образи білий терор, білі банди демонструють мовний дисонанс, 

поєднуючи суперечливі за своєю семантикою поняття. Оцінка останніх мотивована 
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внутрішнім змістом компонентів сполучень, що поряд із відтворенням ціннісного 

світу, виражають суб’єктивне ставлення до нього. Зауважимо, розвиток негативного 

оцінного значення білого у наведених сполученнях не є неочікуваним, оскільки ще в 

дохристиянський період білий демонстував здатність до символізації хтонічної зони, 

що засвідчено у словнику «Славянские древности» (біла кішка, білий хорт і под.), а 

також у розмислах В. Татищева. 

Субмодель «предметний світ» репрезентують як деантропні дискурсивно-

зумовлені стереотипні образи радянського минулого, заґрунтовані на 

монопрофільній сенсорній ознаці: червоний галстук, червоний прапор, червоне 

сукно та ін. (див. Додаток Д), так і ряд ДАНС із ментальним значенням червоний 

фронт, червоний порив, червона кіннота, червона субота, червона валка, 

червоний куток та ін. (див. Додаток В), які кваліфіковані нами як політичні, 

оскільки репрезентують політичні погляди, лінію життя та поведінки представників 

українського етносу періоду певної історичної доби. У сприйнятті означених образів 

першочергове значення має символіка носія ознаки: червоний, найперше, 

асоціюється з вогнем, що відтворено у порівнянні червоний, як жар, прапор та 

кров’ю, що робить його «агресивним» та уможливлює розвиток додаткових 

конотацій у межах ментального стратуму: ‘належний певному угрупуванню, 

організації, партії тощо’ (на противагу стереотипу із СМЗ білий прапор ‘знак 

капітуляції’ (пор. Білі прапори на знак капітуляції [СУМ, VII, c. 516]). З-посеред 

останніх виділяємо метонімію від сенсорно зумовленого сполучення (пор. Передові 

частини червоних підходили вже до Керчі [СУМ, XI, c. 296]). У межах 

пропонованого контексту, посилаючись на О. Падучеву зауважимо, що підставою 

для відповідних метонімічних утворень слугує вибірковість людського сприйняття, 

яка відбивається в мові у вигляді різноманітних зрушень фокусу уваги при описі 

однієї й тієї ж позамовною ситуації. У процесі концептуалізації якогось фрагмента 

дійсності відбувається те, що одні аспекти реальності акцентуються, актуалізуються, 

інші затушовуються: відбувається ніби схематизація реальної дійсності [337, с. 157].  

Якщо розглянуті стереотипні образи асоціюються з пролитою кров’ю, то 

ДАНС червоний хрест та Товариство Червоного хреста (Червоний хрест) 
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асоціюються з допомогою, де атрибут ‘червоний’ символізує кров як символ 

життєвих сил. Відповідні образи, первісно заґрунтовані на сенсорній ознаці,  

демонструють переносне значення – метонімізуються, що продукує МСЗ: ‘швидка 

допомога’, ‘захист людського життя та здоров’я’, ‘запобігання людським 

стражданням’, ‘підтримка’, ‘сприяння’ (І автомобіль з червоним хрестом мчить на 

допомогу хворому [СУМ, IX, c. 117]; Він, начепивши через плече санітарну сумку з 

червоним хрестом, подався кудись шукати собі пристановища  [СУМ, VIII, c. 37]; 

Шугали верткі машини з червоними хрестами [СУМ, I, c. 333]). Відповідні 

значення умотивовані рядом експліцитних ідентифікаторів, як-от: допомога 

хворому, санітарна сумка, верткі машини, білі перев’язки), місце яких у контексті є 

функціонально значущим – категоризують явища, поняття з огляду на їх 

призначення та продукують позитивні оцінні смисли стереотипних образів, оскільки 

«відображають властивості інтенсіонального суб’єкта і ціннісну картину світу, в яку 

входить ситуація в цілому» [307, с. 58]. Позитивна оцінка аналізованих 

стереотипних образів заґрунтована на характеристиках виконуваних дій (допомога, 

підтримка, сприяння, посередництво, захист), які займають почесне місце в 

ціннісній картині світу українського етносу, що уможливлює визначення тих 

аспектів картини світу, які безпосередньо проникають у структуру ЕС, уводячи у 

зміст оцінні конотації.   

ДАНС «гастрономічної» субмоделі є узагальненими образами не тільки 

гастрономічних уподобань українців, а й суспільних традицій. Матеріали СУМ 

засвідчують зростання кількості заґрунтованих на перцептивних зорових асоціаціях 

стереотипних образів у межах означеної субмоделі та нарощування значеннєвого 

потенціалу уже усталених. Серед таких історично зумовлені: білий хліб, біле 

борошно, біле м’ясо, чорний хліб, червона ікра, червоний борщ, красна риба та ін. 

(див. Додаток Д), у яких атрибутиви лексико-семантичного поля кольору передають 

не лише власне сенсорну ознаку, а й продукують додаткове тло сфери ментальної 

характеристики, у межах якої виформовується співвідношення сенсорного та 

несенсорного компонентів значення. Так, сполучуваність ад’єктива білий 

представлена у широкому діапазоні конкретних назв: білий хліб (буханець, калач, 
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здоба, булка, паляниця, батон), в основі творення яких – перцептивна ознака (хліб 

вищих сортів помелу зерна пшениці, що має світле пофарбування), яка асоціює у 

ментальну площину, що продукує додаткові семи сфери ментальної характеристики 

‘високосортний’, ‘високоякісний’. На нашу думку, утилітарна функція (пов’язана з 

практичним використанням) білого хліба відходить на другий план, а пріоритетною 

стає знакова, символічна – білий хліб був і залишився символом добробуту й 

уособленням поваги до праці.   

Зміщення акцентів спостережено в семантичному полі ДАНС із компонентом 

чорний. Від МСЗ ‘низькосортний’, ‘низькоякісний’ (хліб, випечений із борошна 

низькоякісних сортів помелу зерна пшениці, що має темнувате пофарбування) з 

градацією в переносне ‘що-небудь, зароблене важкою, виснажливою працею’ (З 

сивої давнини чувся стогін поневоленого бідаря, який продавав свої працьовиті руки 

багатим, а собі ледве заробляв на шматок чорного хліба [СУМ, I, c. 176]), як 

критерій розмежування на осі заможний – бідний, до ‘хліб, що випікається 

переважно з житньої муки’. Зміна акценту з ознаки на об’єкт (з колоратива чорний 

на іменник хліб) зумовлює розширення значеннєвого ряду семами ‘необхідний для 

підтримання життєдіяльності’ (Ольга вмостила Лелюка під снопами, пожувала 

чорного хліба, зав’язала його в ганчірку і дала дитині [СУМ, X, c. 477]); ‘омріяний’ 

(Якась милосердна душа ввіткнула йому в руку кусник чорного разового хліба 

[СУМ, VIII, c. 440]). Компоненти змістового ряду масло на столі, густа сметанка, 

чорний хліб зумовлюють розширення значеннєвої зони семами ‘достаток’ (На столі 

масло, жовте, тверде, наче щоки сільської молодиці, густа сметанка і чорний хліб 

[СУМ, XI, c. 352]) та ‘який приносить насолоду’ (Той чорний разовий хліб, який так 

гарно по-сільськи пахне [СУМ, I, c. 285]). При цьому актуалізована поліпрофільна 

сенсорна ознака, що уможливлює комплексну характеристику означених образів: 

зовнішній вигляд, властивість, смак тощо (пор. Хліб дуже смачний і м’який, 

Данилко його їсть натхненно [СУМ, IX, c. 395]; Пожадливо їли чорний 

ніздрюватий хліб, що пахнув вітром і хмелем [СУМ, I, c. 285]; Любовно поглянув 

Аркадій Петрович на пахучий напій, понюхав теплий ще чорний хліб [СУМ, I, c. 

285]) за домінанти смакового модусу.  
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За іншими механізмами сформовані історично зумовлені ДАНС одного 

семантичного ряду: чорна ікра, червона ікра, красна риба (червона риба), біла 

риба, білий гриб, біле м’ясо, атрибути яких не відповідають справжньому 

пофарбуванню реалій. Так, чорна ікра – ікра осетрових риб насправді темного 

кольору (різних відтінків сірого та зрідка – чорного) через наявність пігменту 

меланіну; червона ікра – ікра, яку добувають з лососевих порід, колір якої від темно-

жовтого до яскраво-червоного, що залежить від кількості каратиноїдів (червоного та 

жовтого пігментів); біле м’ясо (йдеться про м’ясо птиці) як і біла риба (вид 

прісноводних риб), має світле пофарбування, але аж ніяк не біле; білий гриб 

(світлого кольору, що зберігається і після сушіння); красна риба – м’ясо певних 

сортів безкісткових риб (осетрових та ін.) має рожеве пофарбування, а не червоне. 

Очевидно, що ад’єктиви у структурі означених стереотипів уособлюють дві іпостасі 

– колоративну ознаку та проектовану у ментальну сферу ціннісну ознаку, що стало 

можливим завдяки розпаду колоративної полісеми (білий, червоний (красний) – 

‘ознака за кольором’, білий, червоний (красний) – ‘ціннісний’), де домінантним є 

значення ‘ціннісний’, яке отримує подальшу деталізацію за рахунок синкретичних 

значеннєвих сем ‘делікатесний’, ‘вартісний’, ‘дорогий’ (Найдорожча червона риба 

– білуга, севрюга, осетер... [СУМ, XI, c. 320]) та ‘дієтичний’ (В період видужування 

хворому треба давати біле м’ясо, телятину [СУМ, I, c. 181]). 

Колоративна ознака, яка отримала проекцію у ментальну сферу, спостережена 

і в семантичній структурі сполучень зелений борщ, червоний борщ – особливо 

вартісних в українській лінгвокультурі, оскільки останні є найпершою та 

найточнішою асоціацією, пов’язаною з Україною, і головне – позитивною. 

Абстракті асоціації, спричинені великою кількістю інгредієнтів означених страв як і 

варіантів приготування останніх, уможливлюють рух по сенсорній шкалі, у 

результаті чого СЗ відповідних образів переростає у МСЗ ‘добробут’, ‘достаток’ 

(пор. Борщ та капуста, в хаті не пусто). Спостережена заміна компонентів 

сполучення червоний борщ – мудрий борщ (Пазька наварила мудрого борщу [СУМ, 

II, c. 137]) є цілком умотивованою (пор. значення лексеми мудрий – 1) «який 

ґрунтується на глибокому розумінні чогось, на великому досвіді», 2) розм. 
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«нелегкий, складний для виконання, для здійснення» [СУМ, IV, c. 819]), що 

зумовлює подальше розширення значеннєвого ряду семантично рівноправних 

атрибутивних компонентів (зелений/червоний борщ) за рахунок сем ‘поживний’, 

‘багатоваріантний’, ‘який потребує вміння у приготуванні’, деталізовані для образу 

зелений борщ семою ‘весінній’ і ‘наче налитий полум’ям’ – для червоний борщ. І 

тут ми виходимо на іще один із посилів червоного кольору – правомірно говорити 

про гіперонімічні стосунки: червоний борщ → рідина → речовина → матерія → 

життя, де червоний як енергетичний і активний колір, символізує повноту життя, 

свободу, урочистість, радість (пригадаймо також червоні плоди калини та горобини, 

які допомагають від нечисті; аналогічну дію виявляють червоні нитки, зав’язані на 

руці дитини, писанки, намисто; червона китайка, на думку С. Килимника – це «… і 

мужність, надія, і запорука, і вшанування, і певність виконання бажання. … Хлопці 

носили китайку як пошану, як нагороду [207, с. 310]). Варто говорити про 

заґрунтоване на стимуляції комплексною модальністю сприйняття навколишнього 

світу, де беззаперечним складником цього процесу є зображення. 

За формальним вираженням до означених ЕС прилягає заґрунтований на 

вихідній монопрофільній колоративній ознаці стереотипний образ, що має 

розмовно-фамільярне пофарбування червона юшка (образна назва крові), 

переосмислений у межах тропів осі суміжності. Окреслений ДАНС потрактовуємо 

як мовний перифраз – непряма номінація об’єкта не шляхом називання, а опису 

(вказівкою на ознаку), що побудований на системі асоціацій та прихованих 

об’єднувальних механізмів – червона → рідина → тече → забезпечує живлення. 

Переносне значення стереотипного образу червона юшка мотивоване внутрішнім 

змістом його компонентів і детерміноване контекстом. Граматично панівним у 

відповідному сполученні є прикметник червоний – носій сенсорної ознаки, а 

залежним – іменник юшка, що акцентує на властивостях рідини, результатом чого є 

СМЗ відповідного образу ‘червона рідина, яка, циркулюючи в замкнутій 

кровоносній системі організму, забезпечує живлення його клітин і обмін речовин у 

ньому’ (Юшка червона заливає йому губи, стікає з бороди і крапає на груди [СУМ, 

XI, c. 617]). Отже, у змісті стереотипів субмоделі «предметний світ» суміщуються 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


310 

 

сенсорний, ментальний і оцінний складники, мотивовані як внутрішнім змістом 

компонентів сполучень, так і символічністю носія ознаки, що водночас із 

відтворенням світу виражають суб’єктивне ставлення до нього.  

Першоелементи буття та природи освоюються у межах моделі «зовнішній 

щодо людини світ», де усе, від чого залежить людина у своєму житті, набуває 

здатності виступати знаками культури та отримує узагальнення в деантропних 

стереотипах-реаліях. ЕС, компонентом яких є лексема світ, а об’єктиваторами 

сенсорної ознаки – ад’єктиви білий, красний, рожевий є найбільш давніми з 

семантичних узагальнень, що відтворюють образ національного світу. За 

матеріалами СУМ, характерну рису, визначальну для поняття «світ» (світ – 

«сукупність усіх форм матерії як єдине ціле; всесвіт; все, що оточує людину» [СУМ, 

IX, c. 84]), репрезентує стереотипний образ білий світ, що в українській 

лінгвокультурі виконує функцію художнього означення. Абстрагування 

відповідного стереотипу від сенсорної ознаки умотивоване розпадом полісеми білий 

на кольорове та некольорове значення, водночас як і внутрішнім змістом лексеми 

світ, що консолідуючи, виформовують ядерне МЗ ‘земля’, ‘життя’ (пор. 

Нетерпляче, з буйним азартом молодості, кинувся у білий світ [СУМ, V, c. 35]), 

проектоване у темпоральну, просторову та кількісну площини, результатом чого є 

розгалужена система значень. Однак, матеріали СУМ фіксують подальше 

переосмислення стереотипного образу у межах тропів осі суміжності: 

метонімізований історично зумовлений образ білий світ розвиває МЗ 

‘контрреволюційна частина суспільства, дії якої були спрямовані проти Радянської 

влади’ (В усіх, як і в Яреська, піднесений, радісний настрій. Зламано останню 

барикаду білого світу [СУМ, I, c. 181]) – опозитив червоний світ ‘революційна 

частина суспільства, яка боролася за встановлення Радянської влади’. Інший 

об’єктиватор червоного кольору – ад’єктив красний у результаті розпаду полісеми 

формує омонімічне МЗ ‘прекрасний’ нар.-поет. стереотипу красний світ (Мені 

здається, що тим і наш світ красний, що він не однаковий [СУМ, IV, c. 327]) в 

основі якого – ціннісний складник.  
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По-іншому потрактовуємо значеннєву зону ад’єктивів білий, красний, 

рожевий, об’єктами референції яких є лексеми ранок, день, днина, ніч – носії 

темпоральної семи ‘проміжок часу’, що формують історично зумовлені ДАНС: 

білий ранок, білий день, біла днина, красний день та ін., ядерна сема яких – 

‘світлий’ отримує подальші трансформації у ‘добре освітлений’, ‘наповнений 

світлом’ (де світло = світ = життя). Асоціації зі світлом, як джерелом енергії, 

радості, усього живого, зумовлюють рух по сенсорній шкалі та продукують 

значення у межах ментальної зони ‘повний світанок’ (Ми вкупочці розмовляли до 

білого ранку [СУМ, I, c. 181]); ‘погідний’ (День був красний, люди по городах, по 

полях працювали [СУМ, IV, с. 327]), що заґрунтовані на актуалізації поліпрофільної 

ознаки. Із означеного ряду вилучаємо стереотип біла ніч. Останній, переосмислений 

у межах тропів осі псевдототожності, потрактовуємо як оксиморон, у якому 

поєднуються протилежні за значенням поняття, внаслідок чого виникає якісно нове 

визначення предмета (пор. Біла ніч блукала над Невою [СУМ,  I, c.181]), який до 

того ж персоніфікується: відбувається уподібнення явища природи людським 

властивостям (ніч блукає, ніч стелиться), що сприяє поетичному олюдненню 

образу. Такий антропоморфізм, притаманний українській ментальності, має тривалу 

традицію, закорінену у народному міфологемному світосприйнятті, з погляду якого 

природа є живим організмом.  

За матеріалами СУМ субмодель «першоелементи буття та природи» 

репрезентує значна кількість ЕС переосмислених у межах тропів осі 

псевдототожності. Метафоризовані образи, структурним компонентом яких є 

ад’єктиви світлий, красний (красен), золотий, що мають спільну семантичну основу, 

а об’єктами референції – реалії життя (дитинство, літа, вік, майбутнє, будучність, 

життя, дійсність, пора, сторінка), демонструють МЗ із чітко вираженою 

позитивною оцінністю – ‘щасливий’, проектоване у темпоральну площину, де 

характер метафори, а саме – притаманна їй внутрішня форма, спроможна 

підвищувати ефект оцінних сем в її компонентах [307, с. 73]. Такі стереотипи є 

узагальненими образами, які відтворюють етапи життя людини: від дитинства до 

зрілості, від минулого до майбутнього, тим самим уможливлюючи градацію 
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атрибутивної ознаки у межах сенсорної шкали, яку диференціюють своїм 

внутрішнім змістом перцептивні прикметники. Зокрема, мінімальний ступінь вияву 

ознаки засвідчують ЕС світлі сторони життя, світлі сторінки життя, світле 

майбутнє (варіативна форма світла будучність); медіарну зону демонструють ЕС 

красні літа, красен вік; вищий щабель вияву ознаки репрезентують стереотипні 

образи золоте дитинство, золотая пора, золота дійсність, золотий вік, золота 

сторінка. В основі творення означених образів консолідують метафоричні та 

метонімічні перенесення, що продукує ряд додаткових МЗ ‘який приносить людям 

щастя’ (Була пора золотая, весела година, жила вона [дівчинонька] без лишенька, 

як мала дитина [СУМ, III, c. 680]); ‘прекрасний’ (Я хочу ще хоч раз прожити моє 

дитинство золоте [СУМ, VIII, c. 179]) і далі ‘час найбільшого розквіту науки та 

мистецтва в історії певного народу’ (Золотим віком у розвитку вітчизняної 

літератури, музики, живопису, скульптури Горький назвав XIX сторіччя [СУМ, III, 

c. 680]); ‘найкращий, найвизначніший етап у розвитку кого (чого)-небудь’ (Золотою 

сторінкою ввійде в історію не тільки нашої країни, а й усього людства [СУМ, III, c. 

680]). Пропонована тема об’єктивується сенсорною рисою, що характеризує об’єкт 

із позиції притаманної йому властивості та сприймається як стала, невід’ємна 

характеристика реалії, що раціоналізує думку: функції реалізації метафоричних і 

метонімічних прийомів збігаються, оскільки в основі їх утворення лежить 

асоціативний принцип, і «один і той же об’єкт дійсності може частково позначати 

інший і одночасно розглядатися метафорично, реалізуючи певні властивості 

подібності в метонімії» [522, с. 211]. 

Особливими властивостями, якоюсь подвійною природою, залежною від 

переживань, досвіду, настрою, інтелекту індивідів, наділені деантропні 

менталізовані етнокультурні негативно марковані стереотипи, утворені за 

метафоричною моделлю темне лихоліття, чорна година, чорні дні, що передають 

значення ‘надзвичайно важкий, складний період’. Чітко виражена негативно 

маркована аксіологія означених образів зумовлена символічністю чорного та 

темного, яким приписуються негативні значення – ‘темрява’, ‘зло’, ‘горе’, ‘смерть’. 

Зауважимо, що носієм ядерної ознаки не завжди виступає її вербалізатор, зокрема, у 
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сполученні темне лихоліття основним компонентом, що формує внутрішній зміст 

образу ‘час який приносить лихо, спричиняє зло’, є композит  лихоліття (лихоліття 

– «часи тяжкого лиха, бідування народу» [СУМ, IV, c. 498]). На градаційній шкалі 

відповідної ознаки спостерігаємо зміну значеннєвого акценту: ‘передбачаючи 

скрутний час, пору, берегти, відкладати частину чого-небудь’ (І вирішив хоч що-

небудь придбати... Хай буде на чорний день [СУМ, XI, c. 352]), що є результатом 

переосмислення внутрішньої форми, продукованого уведенням до конструктів 

прийменників на, про та дієслів мати, бути, зоставатися, приховати, берегти, 

лишати, відкладати: на (про) чорну годину мати (берегти, відкладати і т. ін.). 

Отже, словникові матеріали мови XX ст. підтверджують висновки про 

надзвичайну стійкість укорінених у соціумі стереотипних образів і їх значень, 

сформованих у мові попередніх періодів. Останні, набувши здатності виступати 

знаками культури, функціонують як усталені, традиційні етнічно-зумовлені 

номінації, образна оболонка яких сконцентровує та узгоджує у своєму потужному 

семантичному полі найвіддаленіші асоціації, що є своєрідною формою вияву 

фізичного, психологічного, естетичного, морально-етичного сприйняття, як 

основного у стосунках людина – природа. 

Форма. Вербалізаторами форми мови досліджуваного періоду є прикметники 

рівний, прямий, круглий, кривий, крутий, пологий, тонкий та їх похідні, які у 

структурі ЕС репрезентують основні моделі освоєння світу, де кількісно частотними 

є стереотипи чуттєвого сприйняття антропоморфної моделі. Численну групу 

утворюють ЕС, заґрунтовані на вихідній сенсорній ознаці, які виформовують 

узагальнений стереотипний образ зовнішності представника українського етносу, 

що відповідає образу, зафіксованому в мові попередніх досліджуваних періодів і 

підтверджує висновки про неоднорідність антропологічного складу українців, який 

консолідує сім різних антропологічних типів українського населення [166, с. 149-

153]. Така варіативність не дозволяє точно визначити домінантну характеристику 

представника українського етносу за ознакою ‘форма’, проте акцент ставиться 

переважно на еталонних характеристиках соматизмів – бровах, очах, носі, 

підборідді, тілі, а також статурі: рівні брови, тонкі брови, прямий ніс, круглі очі, 
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круте підборіддя, круте чоло та ін. (див. Додаток Д). Тропи осі псевдототожності 

дозволяють визначити етнічну специфіку соматики українців за ознакою ‘форма’ і 

на рівні суб’єкта осмислення/зіставлення  (коли йдеться про опис етнічно 

релевантних феноменів – брів, носа, чола, очей), і на рівні об’єкта зіставлення 

(брови рівні, як шнурок, стрілки, крила, гадюки), і на рівні мотиву – «оберненого 

значення»  – (у переосмисленні шнурок, стрілки, гадюки означає «гарні»). Позиція 

суб’єкта осмислення, при цьому, демонструє значне, хоч і не визначальне, 

домінування в портретному описі рівних (тонких) брів, рівного носа, круглих очей, 

крутого лоба, крутого підборіддя, де лексеми на позначення форми у структурі 

суб’єкта осмислення виявляють порівняно високу варіативність: рівний – рівненький, 

рівнесенький; тонкий – тоненький, тонюсінький, круглий – кругленький, 

круглесенький, круглісінький тощо.  

Особливо вартісним видається відтворення сенсорної ознаки за рахунок ряду 

співвідношення її носіїв, де портретний опис за формою продукують традиційні 

об’єкти порівняння: шнурок, крила, гадюки, стрілки, терен, ґудзик, свічка, струна та 

ін. У позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «брови» виступають: 

шнурок (Брови рівні, як шнурочок [СУМ, X, c. 93]); гадюки (Тоненькі брови 

звивалися гадючками, сповзали на лоба [СУМ, III, c. 470]); п’явки (Дві чорні брови, 

немов дві чорні п’явки, повпивалися над очима [СУМ, I, c. 237]); стрілки (На 

широкому й витому чолі неначе бігли дві довгі чорні  стрілки: то чорніли тонкі 

довгі брови [СУМ, IX, c. 775]); крила (Хмуряться низький лоб і чорні крильчасті 

брови [СУМ, XI, c. 98]; Крилаті брови [дівчини] майже зійшлися на переніссі 

[СУМ, IV, c. 345]; ластівка в польоті (Брови розкрилені, як ластівка в польоті, 

носик прямий [СУМ, VIII, c. 715]), де за ступенем активності домінують об’єкти 

зіставлення, що сходять до сакрально-хтонічного, представлених апеляцією до 

образів гадюки, п’явки, крил та чорного, пов’язаних із асоціативами ‘могутній’, 

‘потужний’, ‘рухливий’, ‘активний’, ‘діяльний’, ‘динамічний’, ‘неспокійний’. При 

цьому зауважимо, образ змії в переосмисленні належить до архаїчних: 

«Найважливіша характеристика змії – її хтонічна природа … особливо виразна 

жіноча символіка гадюки» [142, с. 336]), а в описі зовнішності українки демонструє 
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позитивізацію та поетизацію хтонічного. Поділяємо думку Н. Слухай, за якої 

«позитивізація хтонічного, сприйняття хтонічного у складі вічного кола буття є 

характерним для етносів із тривалою історією» [447], яким і є український етнос. 

У позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «очі» представлені: 

терен (Коротке лице, чорні брови й блискучі, круглі, як терен, очі, ... [СУМ, VI, 

c. 400]); каштани (Юренко ширше розвів повіки, і відблиск прояснення майнув у його 

круглих, як два дрібних каштани, очах [СУМ, VIII, c. 637]); ґудзики (Андрій із 

жахом дивиться на мене, очі стають круглі, як ґудзі [СУМ, II, c. 189]); скалки 

сала (В їх круглих очах, що плавали на лиці, як скалки сала у юшці, світилась 

радість [СУМ, IX, c. 247]), де за ступенем активності панують об’єкти зіставлення, 

що сходять до предметних феноменів (номінант терен демонструє найвищу 

варіативність: очі – «терен, терночок, тернові, як терен, як тернові ягідки»). У 

позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «ніс» виступають: вежа (Її 

чудово гарний прямий ніс був мов вежа, з котрої скритий біс [СУМ, IV, c. 686]); 

грецькі статуї (Тонкий, рівний, як у грецьких статуй, ніс був дуже в пропорції з 

довгеньким лицем [СУМ, II, c. 260]); картопля (Кирпатий, круглий, як картопля, 

ніс [СУМ, VI, c. 400]); бараболя (Кривомордий, рудий і ніс неначе бараболя!.. 

[СУМ, I, c. 103]), де актуалізується опозитивна ознака у площині гарний/негарний 

(пор. мов вежа; як у грецьких статуй / як картопля; неначе бараболя). 

У позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «постава» виступають: 

свічка (Олександра стояла, спершись на сапу, рівна, як свічка [СУМ, IX, c. 97]); 

струна (Сам Хаєцький був прямий, як струна [СУМ, VIII, c. 366]); ясокір (З виду 

був він ще доволі молодий: високий, рівний, як ясокір, з чорними довгими кучерями 

[СУМ, XI, c. 658]); очеретина (Хисткий, як билина, рівний, як очеретина, жвавий, 

як щиглик, виростав Івась [СУМ, XI, c. 583]); сосна (Прямий [Еней], як сосна, 

величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий [СУМ, X, c. 99]); стрілочка 

(Портрет героїні скомпоновано з пісенних зразків: висока, пряма, як стрілочка, 

чорнявенька [СУМ, VII, c. 290]); явор (Високий і прямий, як явор [СУМ, VIII, 

c. 366]); береза (Їх [дівчат] постави, рівні та гнучкі, мені чомусь берези нагадали 

[СУМ, VIII, c. 548]). Порівняння статури з деревом має в українській лінгвокультурі 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


316 

 

глибоко символічний зміст: чоловіча статура порівнюється з дубом – символом 

могутності та довговічності, цілісності й здоров’я; буком – символом 

концентрованої, мужньої краси; явором – символом козацької сили та парубоцького 

здоров’я і вроди, єдності чоловічої краси та сили; жіноча статура порівнюється з 

березою – символом відродження, чистоти та краси (перетворення дівчини на березу 

типові в українському фольклорі), а ще із калиною, тополею, що є символами 

дівочої вроди, дорослості дівчини, або повносилої жінки взагалі; сосна у народі – 

символ ідеального дерева [622]. У контексті пропонованого дослідження аспектним 

є те, що символ мотивує значення АНС не через перенос, а через «фонові знання та 

виявляє свій зміст лише в плані встановлення національних, соціальних, релігійних 

та інших чинників» [115, с. 32]. Отже, символьна насиченість компонентів 

стереотипного образу асоціює до ментальної сфери, у межах якої імпліцитно 

продукує ряд сем ‘молодий’, а значить ‘завзятий’, ‘діяльний’, ‘енергійний’, що 

знайшло втілення у метонімізованому образі рівна молодиця (пор. З хати вибігла 

отаманова жінка, українська молодиця, … проворна, рівна й висока [СУМ, VIII, c. 

548]), і далі ‘міцний’, ‘фізично крепкий’, ‘який зберіг своє здоров’я до старості’ 

(пор. Се був дід дуже старий, білий, а проте високий і прямий, як явор [СУМ, VIII, 

c. 366]). Градацію відповідного значення у межах пропонованого контексту мотивує 

розгорнутий оксиморон, у якому поєднуються протилежні за значенням поняття: дід 

дуже старий, білий – високий і прямий, як явор, результатом чого є якісно нове 

позитивно аксіологізоване означення об’єкта. Зауважимо, що опозитивом до 

ад’єктивів прямий, рівний є прикметник кривий, проте аналізовані матеріали 

засвідчують вихід останнього з опозитивної площини, що підтверджено контекстом. 

Так, ЕС кривий на одне око (За ним їхали Мартин з своїм братом, кривим на одне 

око [СУМ, IV, c. 399]) набуває МСЗ ‘сліпий на одне око’, ‘одноокий’, що 

мотивоване фізіологічними особливостями незрячих: сліпих на одне око людей кут 

зору, як і розріз очей, зміщені (нерівні, криві) у сторону зрячого ока, тому сенсорний 

складник тут наявний, проте він мінімізований. 

У позиції об’єкта зіставлення до предмета дескрипції «тіло» представлені: 

сите порося (Єдине, що вмів Санько робити з успіхом, – це їсти.., був круглий,.. мов 
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сите порося [СУМ,  VII, c. 284]); барило (Сади, Мітла, сади! – кричали 

танцюристи до круглого, як барило, козака [СУМ, IX, c. 11]); цибулька (Олена 

кругла, як цибулька [СУМ, XI, c. 207]); гарбуз (У неї щось питав круглий, як 

гарбуз, статечний дядечко [СУМ, IV, c. 493]); жлукто (Круглий, як жлукто, 

Роман Маркович, хоч і запопадливий до питва, проте щасливої вдачі [СУМ, II, 

c. 537]); качан (Нам назустріч виступив невисокий, круглий, як качан, хлопчина 

[СУМ, I, c. 505]); яблуко (Від ситої їжі стала вона кругла, як яблуко [СУМ, XI, 

c. 619]); місяць (Олена кругла …, повновида, як повний місяць [СУМ, XI, c. 207]); 

грудка масла (Такий прилетів повний, круглий та товстенький, як грудка масла 

[СУМ,  VIII, c. 290]); ніби надутий (Сидів він за столом, ніби надутий насосом, 

круглий [СУМ, V, c. 82]). Переосмислення означених образів відбувається шляхом 

руху по сенсорній шкалі, результатом чого є імпліцитна проекція в ментальну 

площину, що продукує розвиток негативного СМЗ ‘гладкий’, ‘опасистий’, яке 

асимілюється у ‘непривабливий’, мотивовані внутрішнім змістом об’єктів 

порівняння (як барило, як порося, як надутий). Нівелюють негативний аксіологічний 

складник (хоча гладка людина естетично виглядає неприємно), а скоріше, навпаки, 

акцентують на позитивному складнику ад’єктиви зі зменшено-пестливими 

суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк- (кругленький чоловік, круглесенька жінка, 

круглісіньке черево) та зменшено-пестлива форма об’єктів порівнянь (кругла, як 

цибулька; круглий, як барильце). 

Правомірно говорити про етнічні об’єкти порівняння: як шнурок (найбільш 

варіативний об’єкт порівняння: брови, як шнурочок; брови як шнурочки; брови по 

шнурочку; брови на шнурочку), як крила, як гадюки, як стрілки, як терен, як 

ґудзик, як струна, як свічка, як сосна, як явір, як очеретина, як гарбуз, як порося, 

як жлукто, як качан, як барило, як яблучко, як цибулька та нетрадиційні об’єкти 

порівняння: як каштани, як осокора, як грецькі статуї, мов вежа, як сова, як 

грудка масла, надутий насосом – пізніші надбання української етнокультури, що 

вносять елементи експресії та іронії до контексту. При цьому фіксуємо обмежену 

кількість актуалізованих монопрофільною перцептивною ознакою етнічних АНС 

(рівні брови, тонкі брови, тонкий ніс, великі очі, рівний стан, кругленьке личко, 
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кругле черево) та розширений ряд еталонних –  брови, як шнурочки; очі, як 

каштани; очі, як ґудзики; очі, як скалки; рівний, як струна; прямий, як сосна; 

рівний, як свічка; круглий як гарбуз, круглий як порося та ін. (див. Додаток А). 

Парадигматичний ряд об’єктів утягує до свого кола та уніфікує за ознакою «форма» 

і такі, які потенційно можуть не належати означеному перцептивному модусу 

(круглі очі, як скалки сала у юшці; круглий, як грудка масла) та зромантизовані 

(як повний місяць). Звичайно, узагальнений портретний образ зовнішності 

українців можуть формувати й інші ознаки на оцінній шкалі гарний/негарний (напр. 

кирпатий ніс, коротке лице, гостре підборіддя, товсті брови, тонкі уста, маленькі 

очі, низький стан тощо), але вони залишаються неусталеними, кількісно 

обмеженими, не набувають широкої валентності, що залишає такі ознаки за межами 

стійкого етнічного стереотипу образних характеристик українців. Сформовані в 

надрах навколишньої дійсності, розглянуті ЕС є результатом стимуляції кількох 

моделей досвіду, що постають етнічно зумовленою суб’єктивною формою уявлень 

про реальний світ. Такі портретні образи конструюють уявлення не тільки про 

зовнішність українця/українки, а й особливості поведінки, слугуючи засобом 

характеризації останніх [628].  

Градація сенсорної ознаки уможливлена зіставленням у одному контексті 

кількох об’єктів за ознакою ‘зовнішність’, що передбачає актуалізацію 

поліпрофільної сенсорної ознаки як перехрещення декількох перцептивних сфер: 

(Личко як калина, брови як шнурочки, очі чорні, ще чорніші осінньої ночки  [СУМ, 

XI, c. 504]; Брови довгі і тонкі підкреслювали білизну крутого дівочого чола [СУМ, 

X, c. 367]; У всіх були чорні тонкі брови, блискуче темне волосся, круглі карі очі 

[СУМ, I, c. 200]; За його довгі, рівні чорні брови, карі очі та темно-червоні уста 

дівчата липли до його, як бджоли до меду [СУМ, IV, c. 661]; Де б він не був, що б не 

робив усе йому ввижалися палкі, чорні, з синьою поволокою очі дівчини, її рівні 

брови, пишний стан [СУМ, X, c. 366]; Брови довгі і тонкі підкреслювали білизну 

крутого дівочого чола ... [СУМ, X, c. 181]; Очі загорілись і стали великі та круглі 

[СУМ, I, c. 335]), де особливо вартісним є контекстуальне оточення. Роль контексту 

є надзвичайно важливою для «структуризації знань. Контекст дає змогу 
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ідентифікувати значення, допомагає з’ясувати конотаційні процеси» [319, с. 46], як і 

окреслити механізми переосмислення значень. Зокрема, залучення до контексту 

об’єктів оцінки – назв осіб (сирота, відмінник, дівчина, люди та ін.) та абстрактних 

понять (мислі, діла, обман, душа, серце, думка та ін.) продукує переосмислення у 

межах тропів осі псевдототожності. Стереотипні образи набувають переносних 

значень – метафоризуються, що зумовлює перехід реальних атрибутів у світ 

ментальної зони. Результатом такого перенесення є детерміновані контекстом 

дискурсивно-зумовлені псевдосенсорні ЕС, які не лише конкретизують уявлення 

про особу чи реалію, а й виражають відповідне ставлення до неї: рівний характер, 

пряма душа, прямі почуття, крутий норов, крива усмішка та ін. (див. Додаток В). 

Семантична інформативність останніх обумовлена тим, що їх зміст стосується не 

стільки реальних об’єктів, що виражені поняттями «думка», «погляд», «норов», 

«серце» та ін., скільки відношеннями між цими поняттями, їх смисловими 

асоціативними комплексами. Метафоричне перенесення при цьому зближує об’єкти, 

які належать до різних класів. Метафоризація відкидає належність об’єкта до класу, 

якому він належить, та відносить його до категорії, в яку він не може входити на 

раціональній основі [306]. 

Продовжують окреслений ряд метонімізовані дискурсивно-зумовлені 

стереотипи: круглий відмінник (кругла відмінниця), круглий (кругла) сирота, 

кругле сирітство, круглий нуль, круглий дурень та ін. (див. Додаток В), що 

виникли за асоціацією до замкненої кривої, якою є коло. Останні втратили зв’язок із 

сенсорною ознакою та набули МЗ ‘який виявляється цілком, не частково’; ‘повний, 

абсолютний’. Правомірною видається думка, за якої об’єктиватори модусу «форма» 

утворюють ряд протилежностей, де на одному полюсі ад’єктиви прямий, рівний, на 

іншому – кривий (рідше круглий), які вступають в опозитивні відношення та 

формують ряди менталізованих АНС із полюсними смислами, асоційованими 

внутрішнім змістом суб’єктів осмислення, де позитивні конотації мотивують 

лексеми відмінник, відмінниця, мислі, діла, серце, почуття та ін., а негативні – 

обман, нуль, сирота, сирітство, дурень та ін. (пор. Тут з’являвся.. круглий 

відмінник Боря Серга, оратор і книжник [СУМ, IV, c. 197]; Без неї [матері] ти, 
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хлопче, нуль у всесвіті… Круглий нуль … [СУМ, V, c. 454]; Стась жорстоко 

катував себе, називав круглим дурнем [СУМ, IV, c. 121]). 

Незначна кількість ЕС субмоделі «предметний світ»: кругла макітра, круглий 

хліб, прямий стовбур, пряма лінія та ін. (див. Додаток Д), актуалізовані 

поліпрофільною сенсорною ознакою з проекцією у ментальну площину. Зокрема, 

виникнення стереотипу круглий стіл не є випадковим, оскільки втілює глибокі 

асоціації, пов’язані з символічністю круга – найдосконалішою формою: у кола немає 

ні початку, ні кінця, ні напряму, ні орієнтації; він уособлює безмежність, вічність і 

абсолют. Тому поява стола округлої форми (як і паляниці, макітри, миски тощо) – не 

випадковість, а необхідність; тим самим було уникнуто суперечок щодо кращого та 

гіршого місця за столом), що зумовило розвиток ментального складника 

‘рівноправний’, із подальшою градацією по сенсорній шкалі аж до складного 

семантичного конструкту зустріч (нарада і т. ін.) за круглим столом ‘зустріч, 

нарада тощо, учасники якої мають рівні права’ [СУМ, I,V c. 368]). Переносного 

значення у межах тропів осі суміжності набувають і менталізовані стереотипи 

прямий поїзд, прямий провід, що розвивають МСЗ ‘поїзд, яким пасажири 

прибувають до кінцевого пункту своєї подорожі без пересадок’ (Цей поїзд прямий 

до Москви [СУМ, VI, c. 831]); ‘безпосередній телеграфний або телефонний зв’язок’ 

(Я вже по прямому проводу відповів командуючому [СУМ, VIII, c. 366]) і тільки на 

віддаленій периферії зберігають зв’язок із перцептивною ознакою.  

Сприятливі кліматичні, природні та ландшафтні умови України знайшли 

узагальнення в історично зумовлених стереотипах моделі «зовнішній щодо людини 

світ», де ад’єктиви крутий, пологий, рівний, прямий, кривий формують стереотипи-

характеристики конкретних об’єктів ландшафту, заґрунтованих на перцептивній 

ознаці: крута гора, пряма дорога, крива стежка, полога долина, пологий берег, 

рівне поле, рівний степ та ін. (див. Додаток Д) – похідних образів парадигми 

стрижневого поняття «українська земля», загальне значення яких можна 

структурувати на семантичні складники «земля» та «простір». З-посеред останніх 

найпомітнішим є образ степу: по-перше, для нашого народу степ має вагоміше 

значення, ніж просто географічне поняття або частина території України. Це 
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частина душі українця, його характеру, тому й набуває ознак національної реалії, 

тобто «специфічного об’єкта, що відображає життєву конкретику, історію, побут, 

культуру, цивілізацію, літературу, навіть ландшафт і клімат, притаманні одному 

народові та чужі для іншого» [187, с. 60]; по-друге, степ завжди приваблював 

людину своєю таємничістю, загадковістю, непорушністю, а для українців він набув 

ряду символічних значень: батьківщина, безмежність, вічність, воля [650]. 

Підтвердженням сказаного слугують слова Д. Марковича, який зауважує: «Степ – 

широкий, безмірний, кінця-краю йому нема: тільки там десь далеко, мов море, 

хвилюючись, зливається він із таким же, як і сам, безкраїм небом... Отой простір 

безмірний навертає людину до думки про світову безкраїсть, про волю» [613, 

с. 581]). У результаті образ степу постає амбівалентним: виформовується 

протиставлення простору та його полярний поділ у межах опозиції свій – чужий як 

місця поєднання двох протилежних світів – верху (надземний світ) і низу (підземний 

світ). Отже, степ – це мезокосм, що набуває значення сакральності для всього, що 

його оточує або пов’язане з ним, і як сакральний центр відіграє особливу роль у 

просторовій символіці. Степ містить у собі також і «світову вісь» як вертикальне 

втілення центру. Це може бути дерево, гора, храм, людина, курган та ін., що 

перебувають у сакральному центрі, поєднують небо, землю та потойбічний світ 

[629, с. 263]. Відповідна традиційна символічна абстракція актуалізується 

поліпрофільною сенсорною ознакою та «зашифровується» у межах тропів осі 

псевдототожності, що зумовлює градацію сенсорної ознаки епітетними 

конструктами: степ рівний (широкий, безмірний, безкраїй, безкінечний, безмежний, 

великий, незмірний, неоглядний, неозорий, нескінченний, просторий, розлогий, 

широкий та ін.); поле рівне (безмежне, велике, неозоре, розлоге, широке та ін.) та 

порівняннями: рівний, як море, степ; рівне поле, як те море; поле, як рівне 

золото; рівний, як промінь, степ; мов асфальт, поле, де об’єкти зіставлення – 

етнореалії море, золото, промінь дещо зромантизовують образи. З огляду на 

пропоновані контексти правомірно говорити про комплексну модальність як засіб 

осягнення світу, що передбачає стимуляцію декількох зон сприйняття.   
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Зауважимо, що у результаті різних асоціацій власне сенсорна ознака 

відповідних образів поступається місцем ментальній, наприклад, модель шляху як 

широкого та більш абстрактного поняття, охоплює не тільки його різновиди прямий 

шлях (дорога, стежка, магістраль), але є втіленням руху взагалі та різних його 

модифікацій (за словником символів, дорога (шлях, путь) – символ життя [650, с. 

245]). Саме така символічність і продукувала низку ментальних операцій, що 

уможливили семантичні зрушення відповідних стереотипів, продукуючи рух 

значення по сенсорній шкалі. Проекція сенсорної ознаки у просторову площину 

зумовлює її градацію шляхом переосмислення у межах тропів осі псевдототожності: 

метафоризовані сполучення розвивають МЗ, що суміщують поняттєві, семантичні, 

асоціативні складники стратуму «життєва поведінка», як-от: пряма стежка, пряма 

магістраль, пряма лінія ‘правильний шлях у житті, діяльності’; рівний шлях, рівне 

життя, рівна доля ‘життєвий шлях, який позбавлений труднощів, ускладнень, без 

відступів, збочень’; кривий крок, крива дорога, кривий шлях, криві манівці 

‘хибний, неправильний, помилковий шлях у житті’ та ін. (див. Додаток В). У межах 

означеного сценарію розглядаємо й стереотипні образи пряма необхідність, пряма 

потреба, пряме призначення, пряма користь, пряме влучання, пряма загроза та 

ін. (див. Додаток В), сформовані взаємодією буквального та переносного значень, 

що «живуть» у семантичній структурі сполучень. Звісно, у метафоричному змісті 

наведених образів «образний план» відчутний різною мірою та, відповідно, можливі 

різні ступені семантичного зближення компонентів, але важливо, що жвавість 

образного змісту референтів сприяє збереженню вмотивованості ЕС. 

Інші вербалізатори ознаки «форма» – ад’єктиви рівний, крутий перестають 

бути просто репрезентантами форми, а шляхом метафоричного переосмислення 

перетворюються у символ стосунків, що репрезентують і світ людини 

(антропостереотипи) і зовнішній щодо людини світ (деантропостереотипи). 

Метафоризовані образи, мотивовані внутрішнім змістом перцептивного компонента 

через осмислення вихідної сенсорної ознаки, розвивають свої потенції у межах 

м е н т а л ь н о ї ,  к і л ь к і с н о ї ,  т е м п о р а л ь н о ї  площин, де у результаті низки 

ментальних операцій втрачають зв’язок із вихідною сенсорною ознакою: рівні 
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знання, рівне становище, рівні сили, рівна зима, круті зміни, крута лайка, круті 

дотепи та ін. (див. Додаток В). Наведені ЕС є продуктом різних процедур, значення 

яких ґрунтуються на комплексній операції над повсякденними знаннями, в основі 

яких лежить буквальне прочитання образу. Необхідною умовою розуміння таких 

образів є загальне для всіх носіїв мови знання про об’єктивний світ. Активізуючись, 

ці знання забезпечують когнітивну основу для інтерпретації й утворюють план 

змісту ЕС. Не можемо не погодитись із думкою, що метафора пронизує все наше 

повсякденне життя, причому не лише мову, але й мислення та діяльність. Наша 

повсякденна поняттєва система є, по своїй суті, метафоричною [263]. 

Отже, заґрунтовані на ознаці «форма» етнокультурні стереотипи мови XX ст. 

відповідають образам, зафіксованим в українській мові попередніх досліджуваних 

періодів і постають із чітко окресленим типовим комплексом характеристик, де 

ознака за формою переосмислена у широкому діапазоні етнічно закорінених образів 

вільного дискурсивного розподілу, зміст яких підтримується традиційною 

символічною абстракцією, утвореною у процесі становлення етносу, що 

зреалізовується через фонові знання.  

Категорія «розмір» як параметр візуального сприйняття відзначається значно 

меншими можливостями, чим пояснюється порівняно нижча активність його 

лінгвістичного опрацювання у векторі створення перцептивного образу. «Розміри 

характеризують об’єкт за величиною, тобто відображають їх здатність займати певні 

частини простору» [420, с. 117] у лінійній проекції, що є простим і досить зручним 

способом виміру об’єктів. За матеріалами СУМ, вербалізаторами перцептивної 

параметричної ознаки ЕС є широкий ряд прикметників: великий, малий, високий, 

низький, широкий, вузький, тонкий, товстий, довгий, короткий, глибокий, мілкий, 

мізерний, невеликий, дрібний, чітка членованість яких «існує тільки на рівні 

центральних слів. Периферійні слова мають складну семантичну структуру, 

внаслідок чого входять до складу інших тематичних груп і цим порушують чіткість 

членування ЛСГ розміру» [273, с. 183]. У системі параметричних ад’єктивів 

особливе місце за своїм значеннєвим полем посідає прикметник великий. Якщо, 

наприклад, прикметник високий характеризує предмет у вертикальному вимірі, 
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довгий вказує на величину довжини, протяжність, а глибокий – на заглибленість, 

тобто вони орієнтовані на позначення конкретної ознаки величини предмета, то 

прикметник великий вказує на величину предмета взагалі, що продукує значну 

кількість ЕС, переважна більшість яких є усталеними та збереженими в мові 

досліджуваного періоду.  

Для створення образу українця/українки параметричні прикметники 

здебільшого виступають словами-супровідниками у розмежуванні ознаки у межах 

кількох площин: гендерній, віковій, соціальній тощо, що дозволяє дати оцінку 

персоні на основі її зовнішніх даних. Так, на вихідній монопрофільній 

параметричній ознаці заґрунтовані АНС, що демонструють усталені стереотипні 

ознаки зовнішності хлопця (чоловіка): тонкі вуса, високий (широкий) лоб, високе 

(широке) чоло, високі брови, широкі плечі (груди, спина), тонкий (високий) стан; 

з-посеред стереотипних ознак дівчини (жінки) традиційними залишаються: довга 

коса, довге волосся, тонкі брови, тонкий стан, тоненька талія. Особлива увага 

очам – великі (здорові, глибокі) очі, де троп осі псевдототожності – порівняння – 

виступає транслятором соматики українців і здатний розкрити глибини сакральної 

сутності архаїчного мислення українців за ознакою ‘розмір’. Так, у позиції об’єкта 

зіставлення до предмета дескрипції «очі» представлені об’єкти зіставлення, що 

притаманні романтичному портрету: етнічні як зіроньки, як зірниці, як вечірня 

зоря; сучасні мов ліхтар, які імпліцитно акцентують на якісних характеристиках 

очей – виразності, променистості тощо (Ті пишні великі очі так і сяють передо 

мною, як вечірня зоря [СУМ, VI, c. 641]; Великі карії очі – як зіроньки сяють 

[СУМ, IX, c. 913]; В Ганьки очі великі, як зірниці [СУМ, Т. 3: 577]; Мов ліхтарі, 

променіли великі карі очі [СУМ, VIII, c. 226]), а також нетрадиційні об’єкти 

зіставлення очі, як в сови; очі, як кавуни; очі, як у жаби (Очі, як в сови, і ввесь 

обдувся, як барило [СУМ, I, c. 106]; А очі, як кавуни [СУМ, IX, c. 60]; В Палажки 

очі витрішкуваті, як у жаби [СУМ, I, c. 519]), що активізують комплексну 

сенсорну ознаку (розмір + форма, та вносять елемент негативної оцінної експресії.   

Текстові матеріали засвідчують широкий конотаційний спектр параметричної 

ознаки у контексті атрибута ‘зовнішній вигляд’, що активізується різноманітними 
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мовними засобами: інтенсифікаторами ознаки (довга розкішна коса; довгі густі 

коси; довге пишне волосся; тонкі чорні брови; тонкі рівні брови; тонкі крильчасті 

брови; високий стан козачий; високий вродливий; великі розумні очі; великі красиві 

очі; великі блискучі очі; великі променисті очі; великі іскристі очі; високий, 

поставний, плечистий та ін.); через актуалізацію комбінаторної сенсорної ознаки 

(довга чорна коса; великі (здорові) банькаті очі; великі круглі очі; великі випуклі очі; 

великі чорні очі; великі карі очі; великі темні очі; білки очей великі-великі і наче 

підсинені синькою; великі темно-сині очі; великі синюваті очі; великі темно-сині 

очі; великі горіхові очі, де колоративні означення чорний, карий, темний, синій, 

горіховий продукують асоціативи ‘глибокий’, ‘потужний’, ‘рухливий’, 

‘неспокійний’); вживанням у одному контексті кількох об’єктів зображення (Який-

то вже там лікар полковий хороший: і брови йому чорні, й уста рум’яні, і станом 

високий [СУМ, IX, c. 240]; Бо, сліпі, не знають, бо не бачать, що є брови чорні, карі 

очі, і високий стан козачий [СУМ, IX, c. 642]; Петро, стрункий, широкоплечий, з 

русявим чубом і синіми очима [СУМ, IX, c. 182]); за допомогою ступенювання якості 

ознаки (тоненький, тонесенький, величезний, великий-великий) тощо.  

Семантика параметричних прикметників у структурі АНС підсилюється 

сферою їхнього функціонування [46, с. 112], тобто контекстом, що продукує рух по 

сенсорній шкалі та зумовлює виникнення ментального складника – стереотипні 

образи набувають СМЗ. Так, ад’єктиви великий, глибокий, високий, широкий у 

сполученнях із об’єктами референції очі, лоб, чоло імпліцитно продукують сему 

‘розумний’ (Великі карі очі світились розумом [СУМ, II, c. 371]; Його широким 

чолом проходять роздуми [СУМ, XI, c. 457]); на противагу прикметнику низький, 

який у сполученнях низький лоб, низьке чоло, низькі брови імплікує семи 

‘нерозумний’ та ‘непривабливий’, де ознака ‘низький’ не переосмислюється у 

широкому діапазоні етнічно закорінених образів. Сенсорно-ментальне значення 

імпліцитно розвивають і прикметники високий, широкий, які продукують розвиток 

додаткових сем ‘кремезний’ (пор. В дверях з’явивсь Бичковський, високий, 

поставний, плечистий. Широкі груди аж випнулись [СУМ, XI, c. 456]), а значить 

‘сильний’, що у ширшому контексті апелює до ментальної семи ‘гарний’. Проекцію 
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у ментальне тло отримує й образ глибокі очі: від сенсорно-ментального ‘очі, яким 

властива виразність погляду’ (Її глибокі голубі очі були теплі, задумливі [СУМ, II, 

c. 82]), з подальшою градацією по сенсорній осі до переносного ‘дуже виразний, 

вдумливий погляд’ (Як я люблю твій образ дорогий... І голос твій, і погляд твій 

глибокий [СУМ, II, c. 82]; Глибоким зором просторінь і час він прозирав, немов 

стрілець діброву [СУМ, II, c. 82]). Як можемо спостерегти, параметричні 

прикметники у структурі стереотипних образів є носіями оцінних значень (пор. 

високий на зріст → ‘сильний’; тонкий станом → ‘молодий’; високе чоло → 

‘розумний’; витрішкуваті очі → ‘хворий’; глибокі очі → ‘серйозний’), які, зазвичай, 

пов’язані з експресивним компонентом, що декодується лексичними 

інтенсифікаторами, виражаючи більший порівняно з нормою ступінь вияву ознаки. 

Матеріали СУМ фіксують семантичні зміни у внутрішньому змісті 

стереотипів, утворених у мові попередніх періодів. Так, стереотипний образ дівчини 

невисокого зросту (Була кругленька і невеличка [СУМ, VII, c. 40]; Вона ростом 

невеличка, ще й літами молода [СУМ, VIII, c. 911]) замінюється на протилежний: 

станом висока, висока на зріст, висока  постаттю (Серед села вдова жила У 

новій хатині, білолиця, кароока  станом висока [СУМ, I, c. 184]; Семен ще довго 

слідкував очима за високою, міцною постаттю Мотрі [СУМ, IX, c. 357]), що 

продукує додаткові семи ‘сильна’, ‘роботяща’.  

Найвиразніше образ представника українського етносу за ознакою «розмір» 

реконструйовано в широкому діапазоні конкретних і абстрактних назв, що 

відцентровують значну кількість історично зумовлених стереотипів, 

переосмислених метонімічним і метафоричним шляхом: великий (чоловік, людина, 

цабе, розум, талан); високий (дар, думка); широкий (вдача, натура, серце, душа, 

усмішка); малий (розум, сила); низький (люди, почуття); мізерна (душа, 

людина); вузький (погляд); низька (свідомість) та ін. (див. Додаток В), як результат 

розпаду параметричної полісеми на ряд значень (як-от: великий, високий, широкий, 

глибокий  – ознака за розміром; великий – ‘головний’, високий – ‘винятковий’, 

широкий – ‘щедрий’, глибокий – ‘виразний’ тощо), що зумовлює подальше 

диференціювання параметричної ознаки. Зафіксовано: менталізовані стереотипні 
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образи з параметричним компонентом, які відтворюють чесноти (як і вади) 

українців, проектовані у кількісний стратум, де виформовуються значення у межах 

шкали багато/мало. Так, сема ‘велика кількість’ репрезентована стереотипними 

образами,  що передають ряд значень: ‘активність’, ‘істотність’, ‘внутрішня сила’, 

‘обдарованість’, ‘щирість’ тощо: великий темперамент, великий розум (відповідна 

стереотипна ознака може бути і прихованою, як-от у фамільярно-фразеологізованих 

макітра розуму, казанок варить, з царем в голові та ін.), велике цабе, велика цяця, 

великий талан, велика цяця, високий дар, широка душа, широка вдача та ін. (див. 

Додаток В), які, отримуючи проекцію у темпоральну площину, розвивають 

додаткові значення ‘який досяг вищого ступені виявлення’ (Незважаючи на глибоку 

старість, Захар Беркут був іще сильний і кремезний [СУМ, II, c. 82]); ‘повний, 

цілковитий’ (Довга, глибока мовчанка. Десь поза хатою квокче курка [СУМ, II, 

c. 82]). Імпліцитно акцентована сема ‘невелика кількість’ є основою творення 

негативно маркованих значень: ‘негідний’, ‘жалюгідний’, ‘обмежений’, яке 

демонструють ЕС: низькі люди, низьке почуття, вузькі погляди, мізерна душиця 

та ін. (див. Додаток В). Сполучення мізерний лицар є поєднанням протилежних за 

значенням понять, внаслідок чого виникає якісно новий образ – оксиморон (Ану, 

лиш лицарю мізерний, злиденний, витязю нікчемний, виходь сто лих покуштувать! 

[СУМ, IV, c. 730]). Проекція ознаки у темпоральну площину зумовлює розвиток 

значення ‘малолітній’, як-от: малі діти, малі літа (А правду кажуть – малі діти, 

мале й горе [СУМ, IV, c. 606]). Спостережено, параметричний ад’єктив малий може 

змінювати свій «статус» – виступати як зі значенням присудкового слова (Вночі я 

ходжу з револьвером і автоматом, тоді ніхто не скаже, що я малий [СУМ, IV, c. 

606]), так і в ролі субстантива (Пригорнула малих до серця та тільки плачу [СУМ, 

IV, c. 606]). Уведення до стереотипного конструкту прийменника з зумовлює 

розширення конотаційного ряду значенням ‘із дитинства’ (Кому власна 

батьківщина з малих літ не дорога, – той непевна є людина [СУМ, IV, c. 606]). 

Окреслені образи диференційовані яскраво вираженою аксіологічною 

маркованістю – позитивною (великий патріот, велика людина, широке серце) та 

негативною (мізерна людина, вузькі інтереси, низька свідомість), що тільки 
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підтверджує думку Г. Колшанського, за якої будь-який індивідуальний акт 

висловлення містить суб’єктивну оцінку мовця щодо змісту інформації [218, с. 117], 

уможливлену спроможністю параметричного прикметника визначати конкретний 

зміст у взаємній зумовленості реальних величин. Отже, дослідні матеріали 

засвідчують зміну аксіологічних акцентів, що зумовилo модернізацію значеннєвої 

зони ЕС із позитивної на протилежну. Наприклад, об’єкт оцінки лексема вдача у 

структурі стереотипу-образу широка вдача виформовує омонімічні значення, що 

дають полюсну оцінку характеру індивіда: 1) ‘щедра, щира людина’ (Люди в степах 

– де ще стрінеш людей такої широкої вдачі? [СУМ, IV, c. 456]); 2) ‘людина, здатна 

на легковажний вчинок’ (Мій батько, широка мужицька вдача, потайний 

алкоголік, що протрачує періодично грубі суми в картах [СУМ, XI, c. 456]).  

Засвідчена зміна аксіологічних акцентів, зумовила формування полюсних 

смислів у значеннєвій зоні ЕС (пор. великий розум – малий розум, велика душа – 

мізерна душа, широкі інтереси – вузькі інтереси та ін.). Така протилежність 

можлива тільки завдяки спроможності параметричного прикметника визначати 

реальний зміст через взаємозв’язок із парним словом – антонімом, що виявляється 

як у протиставленні, так і у взаємній зумовленості реальних величин, які виражають 

ту саму ознаку, тільки різні її полюси.  

Із стереотипами стереотипами аналізованих субмоделей («духовний світ», 

«риси характеру», «соціальний стан», «майновий рівень») корелюють образи, що 

репрезентують субмодель «діяльність», де значення АНС виформовуються у межах 

різних площин, як результат руху від сенсорного до абстрактного. Зокрема, проекція 

у просторову площину зумовила розвиток ЕС із ментально-просторовим значенням 

‘здійснюваний легко, невимушено’ (Широким кроком входить наука в наше 

життя [СУМ, XI, c. 456]); проекція у кількісну площину продукує розвиток 

етнічних стереотипів із МСЗ, де ядерними є семи ‘велика кількість’/‘мала кількість’: 

широкий жест, великі прибутки, великий гонор, великий вплив, дрібна послуга, 

малі досягнення, вузький егоїзм та ін. (див. Додаток В) (Ваші [П. Мирного] твори 

мали великий вплив на мене [СУМ, III, c. 400]; Камнєв згадав десятки дрібних 

справ, які ще треба було зробити до від’їзду [СУМ, II, c. 414]). Аспектно, що таке 
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метафоричне ототожнення різних реальних ознак не має характеру суб’єктивної 

«сваволі», оскільки ґрунтується на реальній подібності об’єктів, які 

співставляються, що продуковано загальнокультурною діяльністю. 

Градацію ознаки шляхом порівняння отримує сполучення дрібні сльози, де 

об’єктом зіставлення виступає добре відома етносу реалія – горох (Жінка встала.. І, 

мов водою, залилась дрібними, як горох, сльозами [СУМ, II, c. 414]), що не тільки 

уточнює розмір об’єкта, а й акцентує на іншому зоровому модусі – формі, 

активізуючи комбінаторну сенсорну ознаку. Подальше переосмислення образу 

зумовлюють уведені до сполучення лексеми на позначення дії (дієслова лити 

(виливати); умиватися (умитися, обливатися, облитися, заливатися, залитися і т. 

ін.), що активізують поліпрофільну сенсорну ознаку, яка передбачає стимуляцію 

сукупності модусів перцепції (сльози невеликі – ознака за розміром; сльози округлі 

– ознака за формою; сльози – рідина солоно-гірка на смак – густативна ознака). 

Результатом такого переосмислення є псевдосенсорні стереотипи, що передають МЗ 

‘гірко плакати’: дрібні сльози лити (виливати); умиватися (обливатися, 

облитися, заливатися, залитися і т. ін.) дрібними сльозами (А та ж удова, те 

моє лихо пекуче! – каже Чайчиха, дрібні сльози виливаючи [СУМ, II, c.  414]).  

Зв’язок із вихідною параметричною ознакою втратили і стереотипи субмоделі 

«соціальний стан», у межах якої сформовані визнання й оцінка дій індивіда: 

позитивна, об’єктиваторами якої є прикметники великий, високий, і негативна, яку 

репрезентують ад’єктиви низький, малий, дрібний). Фіксатори певного рангу, 

приписуваного індивідами або громадською думкою, утворені шляхом 

метонімічного перенесення, розвинули несенсорні значення ‘знатний’, ‘статусний’: 

високий чин, висока посада, високий урядник, високий посланець, високий 

титул, високі гості, висока нагорода, високе звання та ін. (див. Додаток В) та 

опозитиви до означених ‘який займає невисоке суспільне або службове становище’, 

‘не належний до привілейованих верств суспільства’: низького роду, низького 

стану, низького походження, низький чин, дрібний урядовець, малий панок та ін. 

(див. Додаток В), продуковані антонімічністю основних компонентів високий – 

низький, великий – малий, зв’язок між якими здійснюється шляхом кореляції їх 
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змісту. Пор. високого роду – низького роду; високого стану – низького стану; 

великий пан – малий панок). Відповідне значення мотивоване як внутрішньою 

формою носія параметричної ознаки, так і змістом об’єкта оцінки  (напр., зменшено-

пестливе зневажливе панок деталізує відповідне значення, вносячи елементи 

негативної оцінки (Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство; не малий 

буде він панок [СУМ, IV, c. 606]) і конкретизоване ад’єктивами різного ступеня 

вияву ознаки, як-от: низького стану, низького роду – нижчого класу, нижчого 

походження.  

Соціальний статус – це ще і соціальний вимір (рівень доходу): високий чи 

низький, що узагальнено в змісті ЕС із різним співвідношенням перцептивного 

складника, що демонструють стереотипні образи мізерна норма, мізерна одіж, 

мізерний маєток, рух значення яких по перцептивній шкалі прослідковується від 

СМЗ, проектованого у кількісну площину ‘невеликий кількісно’, що градуює у МСЗ 

‘який свідчить про нестатки’ і далі до МЗ мізерне існування ‘злиденне’, ‘убоге’, 

переосмисленого у межах тропів осі суміжності (Ненавидів [Суліман] бідноту свого 

народу за релігійний фанатизм, який засліплював очі на дійсні причини його 

мізерного існування [СУМ, IV, c. 730]).  Подальший розвиток значеннєвого ряду 

уможливлений завдяки субстантивації, де значення ‘злиденне існування’ переростає 

у зневажливо-оцінне ‘який викликає жаль, співчуття’ (пор. Об Олексіївні, ось об 

Галочці, і думати не смів. Хто вона, і хто я, мізерний? [СУМ, IV, c. 730]; Було б з 

мене: не забула б Україна мене мізерного [СУМ, IV, c. 730]). У пропонованих 

контекстах ад’єктив мізерний (трактування семантики останнього уміщує 

компоненти дуже, незначний [СУМ, IV, c. 730]) вжито з метою підкреслення 

«значущості» об’єкта, що впливає на формування внутрішньої форми 

об’єкта/суб’єкта образу як надзвичайно мінімізованого. При цьому, дослідні 

матеріали засвідчують певне зміщення: якщо у змісті стереотипів субмоделі 

«майновий рівень», утворених у мові попередніх періодів, акцент ставився на 

конотаційній семі ‘великі статки’ (пор. великі гроші, великі роскоші, великі 

достатки, великі маєтки, великі пани та ін.), то у мові досліджуваного періоду 

акцентовано на опозитивній семі ‘нестатки’ (мізерна одіж, мізерні маєтки, мізерне 
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існування), що, на нашу думку, продуковано зміною соціального устрою та 

пріоритетів у суспільстві. 

У межах субмоделі «предметний світ» параметричні прикметники виявляють 

своє значення в сполученні з окремими семантичними розрядами іменників, 

демонструючи сталі поєднання, де семантика параметричних ад’єктивів 

пов’язується з предметом, що характеризується відповідною ознакою [273, с. 182]. 

Такими об’єктами референції для ознаки ‘високий’ є шапка, тіара, будинок, палати, 

каплиця, башта, брама, п’єдестал, престол, хрест, склепіння, стеля; для ‘низький’ 

– тин, ганок, казарма, отвір; для ‘глибокий’ – криниця, домовина, тюрма; для 

‘широкий’ – стіл, одяг, спідниця, килим, екран; для ‘вузький’ – серп, отвір, прохід, 

щілина, смуга, драбина, лаз; для ‘довгий’ – пас, ремінь, батіг, мотузок, стіл, 

жердина, палиця, потяг, одяг, сукня, ряса; для ‘короткий’, ‘куций’ – жупан, жакет, 

накидка, безрукавка, повід, хвіст; для ‘великий’ – сім’я, будинок, зал, льох, віз, 

скриня, клунок, хустка, коровай, макітра, чарка, посудина, миска, кварта, келих, 

цебро, ломака, палиця, дрючок, копиця, майно; для ‘малий’ – крапля, цятка, грудка, 

пуп’янок (пуп’ях), хатинка (хатка), мізинець, що є основою творення ЕС, 

актуалізованих монопрофільною сенсорною ознакою. 

Низка ментальних операцій зумовлює рух значення по сенсорній шкалі, у 

результаті чого, заґрунтовані на вихідній сенсорній ознаці стереотипні образи, 

проектуючись у ментальну сферу, набувають СМЗ. Зокрема, протиставлення 

високий/низький у людській свідомості пов’язується з бажаним – реальним: високе – 

це те, до чого ми прагнемо, низьке – те, чого домоглися. Цей принцип покладено в 

основу багатьох образів: висока шапка, високий будинок, висока каплиця, висока 

башта, високе склепіння, висока стеля, високий хрест та ін. (див. Додаток Д), які 

символізують зв’язок землі із небом, тобто вертикальний зв’язок між частинами 

космосу. Лінія високий/низький продовжується на мінусовому відрізку осі й 

об’єктивується в мові прикметником глибокий. Наприклад, образ глибока криниця 

набуває СМЗ ‘постійне живлення’ (І я, спраглий, схилявся і пив із глибокої криниці 

знаття [СУМ, XI, c. 555]), мотивоване символізмом об’єкта осмислення: криниця 

поєднує у собі таємниці землі та води, символізуючи надію, спасіння, чистоту [650], 
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що нагадують про символізм підземного світу як джерела магічних сил. Подальша 

градація відповідної ознаки відбувається шляхом переосмислення в межах тропів осі 

псевдототожності результатом чого є значення ‘безвихідь’, представлене 

метафоричними образами глибока тюрма, глибока домовина (Заперли в щелепи 

удила І в Вавілоні посадили В тюрму глибоку [СУМ,  VII, c. 306]).   

Переосмисленню піддано й образ велика хустка. З огляду на глибоко 

символічний зміст хустки в українській лінгвокультурі (хустка – це не тільки виріб 

для покриття голови, плечей тощо, найперше, хустка – це оберіг [650]), варто 

говорити про проекцію образу у ментальне тло, що зумовлює розвиток СМЗ ряду 

‘захисна’, ‘надійна’. Градація ознаки зумовлена переосмисленням у межах тропу осі 

псевдототожносі: порівняння з традиційним для українського етносу об’єктом 

макітрою (як макітра, хустка) активізує комбінаторну сенсорну ознаку й 

імпліцитно продукує допоміжну сему ‘достаток’ (В великій, як макітра, хустці на 

голові Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою [СУМ, IV, c. 602]). 

Сему ‘достаток’ відтворюють і стереотипи-образи велика скриня (варіативна форма 

великий куфер), великий клунок, великий коровай, великий будинок, великий льох, 

великий віз та ін. (див. Додаток Д), що зумовлюють розмежування в межах опозиції 

заможний – бідний.  

Модель «зовнішній щодо людини світ» репрезентують стереотипні образи, що 

заґрунтовані на різному ступені сенсорності, й інтегровані у межах різних 

субмоделей, де домінантними за кількісним критерієм є субмоделі «першоелементи 

буття» та «першоелементи природи». Національні константи, що є основою 

творення ЕС субмоделі «першоелементи буття», позиціонують українців як людей, 

які мають великий духовний світ. Для нас природними є почуття гніву, страху, 

самотності, помсти, радості, слави, надії тощо, кількісний вимір яких у мові 

вербалізовано за допомогою параметричних компонентів, де ад’єктиви глибокий, 

високий, широкий  демонструють великі потенції щодо творення ДАНС. Останні 

переосмислюються у межах тропів осі псевдототожності шляхом використання їх 

«вторинних» значень. Метафоричні перенесення є тим засобом, який «дозволяє 

зв’язувати між собою різноманітні семантичні ряди, а відповідно і різноманітні 
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способи опису й осмислення явищ об’єктивного світу» [307, с. 124]. Це дозволяє 

встановити нові зв’язки та сформувати ЕС, що об’єднані в ряди сильними 

категорійними семами ‘істотний’, ‘цілковитий’: глибокі зміни, глибока мовчанка, 

глибокий смуток та ін.; ‘небуденний’, ‘значніший від звичайного’: високий подвиг, 

високий порив, високі почуття та ін.; ‘багатогранний’: широкі інтереси, широкий 

розвиток, широке щастя, широкий вибір та ін. (див. Додаток В). Як опозитивні до 

означених розглядаємо образи вузькі стосунки, вузькі відносини, вузькі зв’язки, 

вузький контекст, вузьке коло та ін. (див. Додаток В), які передають значення 

‘обмежений’. Такі вторинні ознаки є виразниками чуттєвої наочності та засобом 

розкриття через них суттєвих рис відтворюваної навколишньої дійсності, що 

визначається реальним життєвим досвідом та історично обумовленим характером 

свідомості українського етносу. 

Зауважимо, що ад’єктиви глибокий, високий, широкий – це прикметники 

одного лінійного розміру, які можуть вступати у синонімічні відношення як між 

собою і, відповідно, утворювати синонімічні стереотипні образи (глибоке кохання, 

широке кохання; глибоке почуття, високе почуття), так і з прикметником на 

позначення загального розміру, як-от високий – великий, широкий – великий, 

глибокий – великий, наприклад: глибокі зміни, великі зміни; широкий інтерес, 

великий інтерес; широкі можливості, великі можливості; широкий резонанс, 

великий резонанс; високий порив, великий порив; глибоке кохання, велике 

кохання; високе почуття, велике почуття; широке щастя, велике щастя та ін., 

що зумовлює розширення вторинних значень ад’єктива великий, і продукує 

кількісно ємний ряд метафоризованих ДАНС. Останні демонструють семантичні 

конотації в межах різних значеннєвих площин – ментальної, кількісної, 

темпоральної, просторової, які консолідують між собою, оскільки «час», «простір», 

«число» є онтологічними вимірами світу. Так, у межах м е н т а л ь н о г о  стратуму ЕС 

із компонентом на позначення розміру розвивають значення ‘важливий’: велика 

мета, великі справи, великі переміни, велика правда,  велике слово (протилежне 

дрібні розмови ‘позбавлений значущості’) та ін. (див. Додаток В). Проекція у 

к і л ь к і с н у  площину зумовлює розвиток значення ‘численний’: велика сім’я, 
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велика плата, великі гроші (протилежні мала дружина, невелика громада, мала 

плата, малі гроші ‘нечисленний’) та ін. (див. Додаток В) і ‘значний за силою, 

ступенем свого вияву’, де об’єкти оцінки є носіями як виразно позитивних смислів 

(пор. велика радість, велика любов, велика повага, велике щастя, велике 

враження, велике бажання та ін.), так і демонструють негативне маркування: 

велика жадібність, велика спокуса, велике горе, велика втрата, велика небезпека 

та ін.. Негативні смисли нівелюють антонімічні до прикметника великий – ад’єктиви 

малий, невеликий, короткий, куций (пор. мала мука, невелике горе, невелика 

радість, невелика сутичка, коротке (куце) щастя та ін. (див. Додаток В). Такі 

відношення є природними та внутрішньо умотивованими, оскільки парні 

параметричні ад’єктиви мають загальну значеннєву інтерпретацію: характеризують 

явища одного вектору. У структурі ЕС такі антонімічні протиставлення 

функціонують на засадах протилежної семантики, реалізованої в парадигматичній 

взаємодії несумісних контрарних сем, існування яких забезпечує діаметральну 

опозицію між ними, продуковану властивою їм семантичною спільністю, яка 

виявляється в тому, що такі номінації виражають одне родове поняття. 

Особливо вартісними є часо-просторові відношення, як універсальне мовне 

явище, що стосується фундаментальних вимірів людського світу в їх специфічних 

параметрах, таких як «верх» і «низ», «центр» і «окраїна», «поверхня» і «глибина», 

«віддаленість» і «близькість», «старість» і «молодість», «випередження» і 

«відставання» тощо, які роз’яснюють, у яких саме координатах і векторах 

описуються динаміка та статика людського буття. У межах т е м п о р а л ь н о ї  

площини фіксуємо стереотипи, що становлять поєднання параметричного 

прикметника та темпорального іменника, як-от: день, ніч, година, літо, роки, 

майбутнє та ін., які розвивають псевдосенсорні значення, де суміщуються якісний, 

часовий і просторовий складники. На взаємозв’язку часових і просторових 

відношень наголошують дослідники міфологічної картини світу, на думку яких, 

категорії простору й часу (тож і розміру) у світосприйнятті давньої людини не 

розділялися: «у найдавніших фольклорних жанрах час ізоморфний простору, ідея 

часу виражається через ті ж самі форми, які в архаїчній культурі представляли 
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модель простору» [537, с. 9]. Сучасні лінгвістичні дослідження (праці 

А. Вежбицької, О. Кравченка та ін.) також засвідчують суміжність когнітивних 

структур простору та часу у свідомості людини (пор.: «три дні шляху», 

«рівнодення», «колообіг часу» та ін.). Отже, просторові та часові (як і параметричні) 

компоненти зливаються в осмислене та прикметне ціле: час згущується, 

ущільнюється, стає художньо зримим; простір інтенсифікується, втягується в рух 

часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкриваються в просторі, а простір 

осмислюється та вимірюється часом, що функціонують як умови пізнання світу, як 

інструменти культурно-практичного опанування дійсністю. Окрім того, поділяючи 

думку М. Бахтіна, вважаємо, що часо-просторові означення завжди емоційно-

ціннісно забарвлені [42]. Звідси, усі метафоричні образи характеризуються 

властивою їм загальною здатністю до поєднання множини значень і цінні, 

насамперед, не тим, що вони підкреслюють спільну ознаку, а тим, що демонструють 

нові відтінки, а це, в свою чергу, відкриває нові семантичні можливості для 

узагальнень. Такими постають псевдосенсорні образи: великий день, велика година, 

великий рік, велика доба, велика епоха, велике століття, великий час, що 

передають значення ‘значущий’; довга ніч, довгий день, довгі роки, довгий вік, 

довгий строк та ін. із значенням ‘довгочасний’, ‘довготривалий’ і опозитивні мала 

година, малий день, коротка ніч (день, час, вік), коротка зима (весна, літо, 

осінь), коротка мить та ін. (див. Додаток В) ‘який триває недовго’. Окреслена 

протилежність значень для кожного конкретного вживання залежить від характеру 

семантики слів і їх сполучуваності. Натомість стверджуємо, що члени антонімічної 

пари завжди є співвідносними, симетричними поняттями. 

Матеріали СУМ фіксують зміну конотацій у внутрішньому змісті, а 

відповідно, і у значеннєвому ряду стереотипів, які репрезентують п р о с т о р о в у  

площину (велика держава, велике князівство, велика країна, Велика Земля, 

великий світ та ін. (див. Додаток Д)): від перцептивного ‘значний своїми 

розмірами, величиною’ (Земля велика, далечінь багата, не вичерпать рішучості і 

сил  [СУМ, I, c. 318]) через СМЗ ‘рідна’, ‘багата’ (О земле рідна, плідна і велика, 

радіть твоєму воскресінню як? [СУМ, I, c. 744]) до ментально-просторового як 
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локалізатора певної території: велике князівство іст. ‘назва найголовніших і 

найвпливовіших князівств стародавньої Русі’ (Великі князівства мали стяги великі, 

чотирикутні [СУМ, IV, c. 182]); великі держави, великі країни політ. ‘держави з 

найзначнішим міжнародним впливом і матеріальними багатствами’ 

(Найважливішим культурним центром стає велика староруська держава – 

Київська Русь [СУМ, IX, c. 661]); Велика Земля: у тих, хто перебуває в далеких 

експедиціях, – ‘назва материка або центральної частини країни’. Поєднання 

сенсорної, абстрактної та кількісної характеристик зумовлює подальший рух на 

відповідній ділянці мовної системи. Зокрема, заґрунтовані на перцептивній ознаці 

стереотипні образи світ великий, світ широкий отримують проекцію у просторово-

кількісну сферу, що продукує розширення їх значеннєвого ряду: а) ‘земна куля з 

усім, що на ній є’ (Широкий світ побачити, пізнати туристи їдуть – земляки мої 

[СУМ, X, c. 326]); б) ‘дуже багато людей’ (Нехай і нас ширший світ знає [СУМ, XI, 

c. 456]). Розширення аналізованого конструкту за рахунок дієслів на позначення 

руху – іти (податися, простувати, прямувати, крокувати) у широкий світ 

(варіативна форма піти широким світом) зумовлює переосмислення внутрішньої 

форми образу, який фразеологізується та розвиває значення ‘залишаючи свій дім, 

іти куди-небудь надовго, далеко’. Наведені приклади іще раз підтверджують думку, 

що рух від сенсорного до абстрактного зумовлює суміщення різних значеннєвих 

площин (сенсорної, ментальної, кількісної, просторової, темпоральної), а це, в свою 

чергу, продукує нові змістові конотації. 

Семантична зона ад’єктива великий продовжує свій «розвиток» у межах 

ментально-кількісної площини («гідроцентрична» субмодель): великий дощ 

‘сильний’ (Треба буде на яловім опусті заставки піднять, якщо великий дощ піде 

[СУМ, V, c. 735]); велика вода ‘повноводна річка’, ‘повідь’ (Хіба забув ти, що 

великою водою ворочають великі млини? [СУМ, I, c. 318]) з подальшою градацією 

значення – висока вода ‘який має рівень, більший від звичайного’ (От уже тижнів 

зо два, як пішла висока вода, прибуваючи з поліських верхів’їв Дніпра [СУМ, I, c. 

492]) – антонімічний мала вода ‘низький рівень води в річках, озерах’, ‘період, коли 

рівень води понижується’ (Хто хоче їхати до села знизу, мусить через той брід. 
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Літом, коли вода мала, то воно й нічого [СУМ,  IV, c. 606]). ЕС «календарної» 

субмоделі: великий піст ‘піст, що триває 7 тижнів перед Великоднем’ (І великий 

піст, і петрівка, і спасівка, і пилипівка тяглися довгими тижнями й місяцями  

[СУМ, I, c. 318]) демонструють проекцію у темпоральну площину, де розвивають 

сему ‘тривалий’, яка деталізує іншу – ‘важливий’, ‘значущий’ у контексті ЕС 

великий понеділок ‘понеділок останнього перед Великоднем тижня’ (В великий 

понеділок до Кайдашів зайшла бабка [СУМ, I, c. 318]); велика субота ‘остання 

субота перед Великоднем’ (Раз в велику суботу наймичка спекла паску для слуг 

[СУМ, I, c. 318]).  

Параметричні прикметники у своєму прямому значенні виформовують 

заґрунтовані на візуальному сприйнятті явищ стереотипні образи у межах 

«природної» субмоделі. Під час аналізу виявлено актуалізовані моносенсорною 

ознакою усталені поєднання прикметників із іменниками – назвами дерев: висока 

тополя, високе дерево, високий ясен; натурфактів: широкі віти, широкі гілки, 

широкий лист; географічних реалій: довгі ряди, довгі покоси; водних об’єктів: 

широкий Дніпро, широкий Дунай, глибокий Дніпро (про семантичну історію 

останніх див. у параграфах 3.1; 3.2 третього розділу), високий вал, висока хвиля, 

широке плесо, широкі хвилі, широке море; природних чи штучних об’єктів 

рельєфу: висока могила, високий курган, висока гора, високий насип, високе місце, 

глибока яма, глибокий яр, довга нива та ін. (див. Додаток Д), де особливо 

вартісними для української лінгвокультури є стереотипні номінації, що є 

характеристикою площі: широка долина, широке розпуття, широкий простір, 

широкий краєвид, широке поле, широкий степ, формуючи уявлення про волю, що 

в мріях українців є основою для щастя (пор. А хіба ж не волею віє від цього 

простору широкого? [СУМ, XI, c. 456]; … широкий, просторий, безкраїй. Вільний 

степ передо мною, Повний чистої краси, Зеленіє пеленою [СУМ, I, c. 673]). Значення 

‘вільний’ максимізується у сполуках прикметника широкий із локативами 

узагальненого значення «світ», «Україна», «степ», «шлях» (пор. Серед степу 

широкого, На Вкраїні милій [СУМ, V, c. 7]; Широкий світ народного життя 

[СУМ, Т. 8: 566]; Округ сонця шлях широкий в неоміряних краях [СУМ, V, c. 465]). 
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Ментальний складник аналізованих образів формується на абстрактних асоціаціях, 

що акцентують сему ‘кількість’ у метафоричних сполуках, як-от: широке море сліз, 

широка долина бажань, широкий простір наукових домислів, широкий простір 

неба та ін. (див. Додаток В). Градація відповідної ознаки має широкий спектр 

вираження: через усталеність, активність стереотипних образів; через залучення 

експліцитних засобів вираження градації, до яких належать слова-інтенсифікатори, 

які доповнюють значення основних лексем (широкий, необмежений, незайманий 

степ); за допомогою описових конструкцій (І за могилою могила, Неначе гори, 

поросли [СУМ, V, c. 283]; Сивітимуть знов удалині високі могили, віятиме вітер 

полиневим духом, хлюпатиме степ колоссям в обличчя [СУМ, VII, c. 68]). Функцію 

градуювання виконують і порівняння (Під синім склепінням високого неба 

розкинувся широкий, аж до самого обрію, степ [СУМ, VII, c. 251]; Кругом його 

степ, як море широке, синіє [СУМ, IV, c. 816]), де порівняння степу з широким 

морем навіює думку про «перебіг часу». Розвиток відповідної теми пов’язуємо з 

усталеністю асоціацій щодо перебігу часу – течія води, де море – «символ вічності, а 

також деструктивної стихії та потенційного буття» [666, III, с. 832].  

Отже, вербалізатори параметричної ознаки етнокультурних стереотипів мови 

XX ст. класифіковані на основі їх зіставлення з однією (номінації конкретного 

розміру) або кількома (номінації загального розміру) осями тривимірного простору 

(висота, ширина, глибина) як слова-супровідники для розмежування ознак за 

векторами: ‘розмір’, ‘кількість’, ‘протяжність’, ‘напрямок’, які сприймаються 

свідомістю одним синтетичним образом і шляхом суцільної метафоризації 

формують ЕС різного ступеня перцептивності, що є носіями оцінних смислів. 

Для української мови ХХ ст. характерні якісні та кількісні зміни в її лексико-

семантичній системі, зокрема, засвідчено зростання кількості стереотипних образів 

візуального сектору; розширення їх семантики, разом із образною; зафіксовано 

модифікації значеннєвої зони етнокультурних стереотипів на рівні оцінного 

стратуму, що пояснюємо зміною соціального устрою та пріоритетів у суспільстві. 

Зафіксовані матеріалами СУМ антропні та деантропні стереотипи з візуальним 

компонентом, демонструють стійкість укорінених у соціумі стереотипних образів та 
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їх значень і постають із чітко окресленим типовим комплексом характеристик, де 

ознака за кольором, формою та розміром переосмислена у широкому діапазоні 

етнічно закорінених образів вільного дискурсивного розподілу. Такі стереотипи, 

фіксуючи мислення, світовідчуття та досвід українського етносу, набувають 

здатності виступати знаками культури.  

 

4.2. Вербалізація основних слухових перцептивних відчуттів 

 

Сучасна лінгвістична наука характеризується постійним пошуком нових 

вирішень центральних проблем організації мови і її функціонування в контексті 

постійно поновлюваних знань про її ментальну основу, про мову як когнітивну 

спроможність, про специфіку людського мозку й пізнавальних процесів, про 

можливості мовної картини світу та мовної свідомості [71, с. 5]. Серед актуальних 

завдань – вияв і розкриття відношень у складній системі видів чуттєвого пізнання, 

що сформувалися у процесі довготривалої еволюції людини в умовах праці та 

взаємодії з довкіллям.  

Слух є однією з основних підсистем фізичного сприйняття людиною 

навколишнього світу, що поступається за значущістю у процесі людської діяльності 

щодо узагальнення чуттєвого досвіду тільки зору (зоровий аналізатор філогенетично 

наймолодший [288, с. 43]), для опису якого в мові існує містка система 

звуконайменувань. Аналіз наукової літератури свідчить про значну кількість праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо вивчення номінацій звуку. На сьогодні 

аналіз відповідних одиниць здійснено в етимологічному, типологічному, 

порівняльному, лексико-семантичному, прагматичному, психолінгвістичному, 

словотвірному, лексико-граматичному, функціональному аспектах (І. Багмут, 

Л. Васильєв, Л. Визгода, Т. Возний, О. Волошина, С. Воронін, І. Гайдаєнко, В. Гак, 

І. Гаценко, О. Глушик, І. Гуменюк, М. Іванова, Б. Жантуріна, О. Журавльов, 

Ю. Караулов, Є. Карпіловська, Л. Корнієнко, О. Курило, В. Левицький, А. Лерер, 

Н. Марчук, Л. Мацько, Н. Парасін, О. Падучева, І. Рузін, О. Слободян, Н. Слухай, 

С. Тищенко, М. Токарева, О. Федотова, Г. Уфімцева, Ю. Юсип, M. Goldstein, 
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А. Wierzbicka, J. Williams та ін.). У результаті проведених досліджень з’ясовано 

склад і структурну організацію системи лексичних одиниць на позначення звуку; 

виявлено лексико-семантичні, морфологічні та стилістичні особливості лексем-

звуконайменувань; досліджено функції звукопозначень у художньому мовленні та їх 

роль у організації художнього тексту; вивчено закономірності метафоричного 

варіювання та процеси семантичної деривації тощо. Проведені дослідження не лише 

не заперечують факту існування значного арсеналу мовних одиниць, якими людина 

передає звукові відчуття дійсності, але й переконує в тому, що склад, структура та 

особливості функціонування такого об’єднання можуть бути предметом 

комплексного лінгвістичного аналізу. Однак вивчення цілісної системи 

звуконайменувань у мові XX ст. як компонентів ЕС слухового модусу перцепції 

залишились поза увагою лінгвістів. Таке дослідження допоможе виявити 

закономірності динамічного розвитку словникового складу української мови.  

Система номінацій звуку має відкритий характер, звідси – практично 

неосяжний її словниковий склад, оскільки час невпинно змінює акустичне 

середовище людини: з’являються нові звучання, розширюється діапазон параметрів 

звуку. Однак, як зауважує І. Багмут, є всі підстави говорити про тенденцію, 

«спрямовану на збіднення слухових еталонів у людини, яка живе в сучасному світі» 

[30, с. 24], що пов’язують із «монополізацією» акустичного середовища людини 

звучаннями, які супроводжують технічний прогрес [329, с. 198] та свідомим 

відстороненням від звуків навколишньої дійсності.  

За матеріалами СУМ, об’єктивації слухових ознак представлені 

вербалізаторами, що визначають розгалужену систему якісної характеристики звуків 

людської мови, у межах трьох векторів: звуки, які передають голосне звучання – 

голосний, гучний, грімкий, гримкий, дзвінкий, ляский, шумовитий, шумливий, 

високий, гулкий; звуки, які передають тихе звучання – тихий, глухий, негучний, 

приглушений, неголосний, слабкий, низький; звуки, які передають акустичний 

«малюнок» звучання – чистий, спокійний, басовий, різкий, плавний, ритмічний та ін. 

(останні не стали предметом нашого зацікавлення). Зауважимо, що такий поділ є 

штучним, оскільки не дає повного уявлення про реальне звукове оточення людини. 
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Інформативність слухової ознаки, найперше, залежить від об’єктів оцінки, де 

такими репрезентантами виступають етнореалії мова, голос, гомін, крип, згук, пісня, 

спів, мелодія, сміх, плач, гуркіт та ін., які у сполученні із аудіальними ад’єктивами 

демонструють сполучуваність на рівні синтагматичних і парадигматичних зв’язків 

та є основою творення стереотипних аудіальних образів, заґрунтованих на вихідній 

моносенсорній слуховій ознаці, що передають опозитивні значення ‘який сильно 

звучить’: голосна розмова, грімкий голос, голосний крик, дзвінкий сміх, гучний 

регіт та ін. та ‘який звучить не сильно, не голосно’: тиха мова, неголосна розмова, 

тихий спів, тихий плач та ін. (див. Додаток Д). Антонімічні відношення, що 

виникають між прикметниками голосний/тихий – це семантичні відношення, які 

актуалізуються при кожному вживанні полярних значень цих слів. Члени 

відповідної антонімічної пари завжди виступають як співвідносні, симетричні 

поняття, полюсність яких ґрунтується на засадах семантичної валентності. Їх можна 

ідентифікувати у відповідних контекстах, оскільки план змісту будь-якої лексичної 

одиниці реалізується не ізольовано, а в безпосередніх зв’язках із іншими лексемами 

у межах синтаксичного конструкту. 

Спостережено, що стереотипи означеної площини отримують проекцію в 

ментальну сферу. Зокрема, СЗ ‘тихе звучання’ ЕС тиха мова, тиха розмова, тихе 

слово, що набули статусу епітетів, поступається місцем МСЗ ‘лагідний’, ‘ласкавий’ 

(Він чекав, що його вилають, проженуть, а тут тихе, ласкаве слово [СУМ, I, 

c. 130]), ‘доброзичливий’, ‘чуйний’ (Хай … спом’яне і нас незлим, тихим словом 

[СУМ, X, c. 130]); СЗ ‘голосне звучання’ поступається СМЗ ‘різкий’ (Тиху ніч 

протнув голосний свист [СУМ, VIII, c. 318]), ‘сильний’ (Поки Ломов встиг 

опам’ятатись, почувся голосний ляпас [СУМ, IV, c. 580]), ‘далекочутний’ (Голосне 

відлуння покотилось між струнких сосен [СУМ, VIII, c. 208]). Ад’єктив голосний 

отримує подальшого переосмислення результатом чого є формування занурених в 

етнічну культуру ДАНС голосна сопілка, голосна трембіта. Доречно говорити про 

метонімізацію образів на основі сенсорної ознаки, що зумовлює поетичне 

олюднення (пор. Ой весело сонце світить щозими й щоліта, розливає коломийки 

голосна трембіта [СУМ, XI, c. 603]; Еге, багато пригод знає чумацький отаман і 
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не про одну виспівує йому, вимовляє голосна сопілка [СУМ, XI, c. 383]). 

Антропоморфізм (трембіта розвиває коломийки, сопілка виспівує, сопілка 

вимовляє), що має давню традицію, закорінену у народне міфологемне 

світосприйняття, характерне українській ментальності, як і символізм означених 

музичних інструментів (сопілка, трембіта – символи життя та правди українського 

народу [650]: ними сповіщали про народження дитини; прикликали щасливу долю; 

випроводжали до війська та зустрічали зі служби; відлякували злих духів тощо), 

продукують рух від сенсорного до абстрактного, що зумовлює розширення 

ментального стратуму образів додатковими значеннями ‘знаковий’, ‘оповісник’. 

Акцентуємо на активній спроможності прикметника тихий щодо творення 

менталізованих стереотипних образів. Пояснення цього вбачаємо в його належності 

до багатозначних слів: за свідченнями СУМ, із дев’яти значень відповідного 

прикметника сім передають несенсорні значення, які ієрархічно пов’язані між 

собою, і не лише при називанні слова поза контекстом один із його лексико-

семантичних варіантів частіше за інші першим «зринає» у свідомості [384, с. 130]), 

але він завжди «відтінково» існує при реалізації інших значень, оскільки дифузність 

значень слів – одна з найсуттєвіших властивостей багатозначного слова [392, с. 95]). 

Це, в свою чергу, продукує розвиток ряду ЕС, які в межах аудіальних параметрів 

сприйняття передають широкий спектр псевдосенсорних значень.  

 Результатом різного ступеня метонімічно-метафоричного переосмислення – 

одного з способів пізнання дійсності, що ґрунтується на асоціативності мислення та 

відображає особливості національного світобачення, є АНС тиха вдача, тиха 

жінка, тихий погляд, тихі очі, тихий усміх (варіативна форма тиха усмішка) та 

ін. (див. Додаток В), що узагальнюють етноознаку, притаманну представникам 

української спільноти: ‘спокійний’, ‘лагідний’, ‘доброзичливий’ (Маруся їм у слід 

дивилась своїм поглядом тихим [СУМ, X, c. 130]; Вона глянула на мене своїми 

тихими очима і посміхнулась [СУМ, X, c. 130]); Із обличчя не сходив тихий усміх 

[СУМ, X, c. 130]). Відповідна ознака отримує градацію за рахунок лексичних 

конкретизаторів (милий, ласкавий, слухняний), модифікаційного синтаксичного 

конструкту (і води не замутить), тропу осі псевдототожності – порівняння (як те 
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ягня), де етнічний об’єкт зіставлення ягня продукує розвиток додаткової семи 

‘покірлива’ (Тиха [Одарка], як те ягня. Ніколи не чув я од неї недоброго слова, 

ніколи вона навіть, не сердилась [СУМ, IX, c. 132]). 

За метафоричною моделлю утворені ЕС тиха радість (варіативна форма 

тиха одрада), тиха жалоба, тиха задума, тихий біль, тихі сльози, тиха хода 

(варіативна форма тиха ступа) та ін. (див. Додаток В), які є узагальненими 

характеристиками дій українців. Ментальне ядерне значення останніх ‘спокійний’ із 

опертям на семантику референтів (хвилювання, жалоба, сльози, усмішка, радість, 

одрада, хода тощо) диференціюється значеннєвими семами. Рівень сенсорної 

характеристики при цьому «регламентується» ступенем експлікації їх внутрішньої 

форми та засвідчує існування величезного асоціативного спектра атрибутивного 

змісту, що утворює об’єктивну основу для виникнення нових конотацій: як-от: ‘який 

виявляється не бурхливо, стримано’ (З свого віку дитячого поперед усього 

пам’ятаю нашу хату білу та матусині сльози тихі [СУМ, IX, c. 386]); ‘сповнений 

умиротворення’ (Дід зиркнув,.. по старому виду пробігла тиха одрада [СУМ, X, c. 

130]); ‘неспішний’ (Довгенько ще сидів наш Тихон.., далі … пішов собі тихою 

ступою додому [СУМ, IX, c. 805]); ‘таємний’ (Ніби там угорі ішла тиха змова 

проти людей … [СУМ, V, c. 418]).  

У межах онтологічної моделі прикметник тихий у поєднанні з номінаціями 

явищ і реалій природи є основою творення стереотипних образів, проектованих у 

різні значеннєві площини, які утворюють єдність – м е н т а л ь н у : тихі зорі, тихий 

місяць  ‘не надто яскравий’; тихе повітря ‘непорушне’; к іл ь к іс н у  – тихий 

вітер, тихий сніг, тихий дощ ‘не сильний’; т е м п о р а л ь н у  – тиха ніч, тиха 

осінь, тихий світанок, тихий ранок, тихий день, тихий вечір ‘погідний’; 

п р о с т о р о в у  – тихий ліс, тихе поле, тихий степ ‘безмежний’ та ін. (див. 

Додаток Д), де ментально-просторова семантика образу тихий степ – отой простір 

безмірний – навертає людину до думки про світову безкраїсть, про волю (Воля-

воленько! свята та тиха, прийди до нас! [СУМ, X, c. 428]). Раціонально говорити 

про аксіологічну значущість відповідних образів – позитивну, що зумовлює 

розвиток додаткових сем ‘чарівний’, ‘прекрасний’; як і деяку, оспівану українським 
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народом-філософом зідеалізованість образів, фундатором якої є прикметник тихий. 

Такі образи водночас є міфосимволічними елементами, що містять архетипи 

національної ментальності; призначення яких – ущільнення картин і образів 

українського світу.  

Стереотипні образи з звуковим компонентом, утворені у межах просторового 

стратуму, видаються особливо вартісними як такі, що у площині опозицій свій – 

чужий, близький – далекий демонструють зрозумілі для кожного представника 

української лінгвокультури стереотипні образи рідної землі, тієї, яку бачиш першою 

в житті та запам’ятовуєш на все життя, об’єктиваторами якої є локативи місця: ліс, 

поле, річка, вулиця, кімната, дім, село, хутір, край та ін. Окреслені субстантиви у 

сукупності з ауді-сенсорним кваліфікатором тихий виформовують ЕС, що 

розвивають МСЗ ‘рідний’, ‘затишний’, ‘привітний’: тихий двір, тиха вулиця, тихе 

село, тиха хата (варіативні форми тиха оселя, тихий дім) та ін. (див. Додаток В), 

семантичні, синтаксичні та загальні змістоутворювальні «валентності» яких 

реалізуються у контекстах (Тихе село, і все.. причаїло дух та прислухувалось пісні 

[СУМ, VIII, c. 93]; Як би і йому, Данилові, хотілося зараз … до свого тихого дому, 

до братів і, дружини [СУМ, Т. 10: 130]; Горничка як гніздечко: і тиха, і спокійна, і 

весела [СУМ, II, c. 94]). Окреслені образи, як уособлення любові до близьких людей, 

до кревних родичів, до Батьківщини, виформовують додаткову сему ‘щасливий’ і 

трансформуються в ментально-сенсорний тип тихого життя, тихої долі, тихої 

старості, тихого світу та тихого раю (То таки що тихе, щасливе життя в себе 

дома [СУМ, V, c. 783]; З новим роком побажаю я нам долі тихої [СУМ, X, c. 130]; 

Пошли вам, боже, в моїй хаті тихую старість, як погожая вода в криниці [СУМ, 

X, c. 130]; Світе тихий, краю милий, моя Україно! [СУМ, IV, c. 615]; Мені снилась 

доля, тихий рай родинний [СУМ, XI, c. 132]), що набувають статусу епітетних 

структур. На формування семантики означених образів впливають, насамперед, 

дивергентність значень субстантивів і їхня етнокультурна маркованість. Тому 

цілком очевидно, що ядерне значення останніх мотивоване взаємодією 

внутрішнього змісту компонентів словосполучень життя, доля, старість, світ, 

рай, які підкріплені позитивно маркованим змістом аудіала тихий. 
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Порівняння семантичних полів аналізованих епітетних словосполучень 

приводить до висновку щодо різного ступеня їх усталеності. Варіювання 

компонентів і утворення похідних (образних, метонімічних, метафоричних) 

конструкцій підпорядковується певним закономірностям: поле варіювання одних 

структур тяжіє до певної замкненості, інших – до вільнішої реалізації змістів у 

межах різних контекстів. Це залежить як від потенцій означуваних іменників щодо 

творення нових значень, так і від можливостей утворення переносного значення, 

якого набувають епітети у сполученні з такими іменниками. Так, усталеним 

епітетом тихий орнаментовані стереотипні образи «гідроцентричної» субмоделі, які, 

передаючи МСЗ ‘тихий’, ‘спокійний’, деталізоване ‘без течії’, ‘без хвиль’, 

‘штильовий’,  демонструють народнопоетичне звучання  ЕС тиха річка, тихе море, 

тиха вода, тихий Дунай та ін. (див. Додаток Д), що (Частіше в пам’яті зринав 

вишневий сад і тихий став, покрівлі хат.. [СУМ, X, c. 130]; Поїдемо, певно, човном, 

коли море буде таке тихе, як нині [СУМ,  X, c. 130]), у ширшому контексті  

прочитане як ‘чистий’ (В тихій воді було видно синє глибоке небо [СУМ, X, c. 130]) 

і далі – ‘сутнісний’ (Життя в хаті знов плинуло, як тиха невеличка річка, тихо й 

рівно [СУМ, X, c. 511]) стосовно змісту життя у цьому світі, що є міфосимволічними 

елементами, які відбивають архетипи української ментальності. 

У межах означеного сценарію сформовані образи, де об’єктиваторами ознаки 

‘тихий’ є локативи місця затока, заводь, гавань, пристань, лагуна, обитель, кут. 

Первісно заґруновані на монопрофільній аудіальній ознаці образи тиха затока, 

тиха заводь, тиха гавань, тиха пристань та ін. (див. Додаток Д) отримують 

проекцію у ментально-просторове тло та розвивають МСЗ ‘природно захищений від 

дії зовнішніх сил’ (Отак живе собі село … край тихої затоки [СУМ, X, c. 130]; 

Сюди, до причалів тихої гавані, потекло [СУМ, X, c. 130]; В тому місці, де 

обвалився берег, утворилась тиха заводь [СУМ, III, c. 57]). Подальші асоціації, 

мотивовані внутрішнім змістом компонентів означених сполучень, зумовлюють 

метафоричне переосмислення, народження якого, услід за В. Масловою, пов’язуємо 

з «концептуальною системою носіїв мови, з їх стандартними уявленнями про світ, із 

системою оцінок, які існують у світі як самостійні та лише вербалізуються у мові. 
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Звідси висновок: метафора – модель висунення гіпотез» [295, с. 89]. Як «модель 

висунення гіпотез» наведені метафоризовані стереотипні образи відцентровують 

нові змістові конотації сфери ментальної характеристики: ‘віддалений від 

бурхливого життя’ (О друже мій єдиний,.. душею рвусь в твій тихий кут [СУМ, X, 

c. 130]; Його занесе до любої дружини у тиху пристань [СУМ,  VIII, c. 38]). 

Відповідні образи позначають той самий об’єкт дійсності, відтіняючи його різні 

сторони, і за різної внутрішньої форми та неоднакового лексичного складу мають 

однотипне категорійне значення, однакову семантичну сполучуваність у 

контекстному оточенні. При цьому ураховуємо утворення за аналогією на основі 

певної лексико-семантичної прикмети, початкової образності та внутрішньої форми.  

Очевидно, що атрибут ‘тихий’ виступає основою своєрідного образного ряду: 

тиха хата, тихе слово, тиха доля, тихий світ, тихе життя, тихий рай, тихий 

Дунай, тихе море, тиха ріка, тиха вода, тихе пристанище та ін., які 

«демонструють символіку світу гармонійної української природи і внутрішнього 

світу українця, з його прагненням відчути цю гармонію, стати її частиною та 

відтворити її своїм буттям» [441, с. 247]. Це уможливлює думку про виразну 

аксіологію ад’єктива тихий у структурі стереотипних образів. Позитивна 

маркованість останніх вмотивована в контекст через просте присвоєння 

кваліфікаторів (родинний, веселий, спокійний, милий, рідний, свій); через 

використання зменшено-пестливих назв (горничка, нічка, пісочок, невеличка); 

образних порівнянь (горничка як гніздечко); синтагматичних зв’язків (і тиха, і 

спокійна, і весела; до свого тихого дому, до братів і дружини; тихе село, і все..; 

вишневий сад і тихий став, покрівлі хат та ін.); за рахунок об’єктивації зв’язку 

носіїв ознаки з сакральним верхом (тихий рай родинний; того тихого раю, про який 

він так довго марив); за рахунок зв’язку з іншими локативами місця (на тихій вулиці 

проти … воріт; тихий хутір, високий ліс, глибокії яри; світе тихий, краю милий, 

моя Україно); за рахунок зв’язку з внутрішніми потенціями людини – долею та 

коханням (серце його знов забагло кохання, того тихого раю; снилась доля, тихий 

рай). Однак, попри позитивну маркованість образів, яку репрезентує ад’єктив тихий 

у структурі ЕС, спостережено й негативний зміст означеного прикметника, де 
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активізується сема ‘обмеження’ і далі ‘самотність’ (пор. Забула своєї келії, тісної 

та тихої, як домовина [СУМ, IX, c. 139]), яка виражається імпліцитно через слово-

модифікатор келія (келія – «невелика кімната самітної людини» [СУМ, IV, c. 179]) 

та порівняння з нетрадиційним об’єктом зіставлення – домовиною (домовина – 

«місце, де поховано померлого; могила» [СУМ, II, c. 364]). Отже, ад’єктив тихий 

формує й позитивні (за кількісної переваги), й негативні смисли (пор. келія тиха, як 

домовина; тиха змова; а також фразеологізовані – діяти тихою сапою; тиха вода 

береги рве; в тихому болоті чорти водяться), що не підтверджує міркування 

Ю. Дядищевої-Россовецької щодо суцільної позитивної аксіології ад’єктива тихий, 

яка зауважила «… постійний… епітет «тихий» має в нашому фольклорі значення 

завжди позитивне, є в ньому і відчутний етико-психологічний присмак: «тихий» – 

це добрий, лагідний, незлий» [162, с. 21].  

Спостережено, що перцептивна аудіальна ознака підсилюється різними 

мовними засобами: за рахунок простих і ускладнених конкретизаторів ознаки 

(розтинався, на подвір’ї, протяжно прокричав, покотилось між струнких сосен, 

луною покотився навколо); образних сполучень (голосна мова працьовитих машин); 

повторенням слів із однаковими коренями (голосний голос, голосний гомін); тропами 

осі псевдототожності – порівняннями, де об’єктами зіставлення є традиційні об’єкти 

– мегафон (Мова у дядька голосна, як у мегафон [СУМ, IV, c. 661]), нетрадиційні 

об’єкти – кашель сухотника (Я чую тихий задушливий, як кашель сухотника, сміх 

[СУМ, III, c. 119]) і зромантизовані – тихе літо (Дівчина, як тихе літо [СУМ, IX, 

c. 302]), контекстуальним оточенням. До градаційних механізмів слухової ознаки 

відносимо й синонімічні звуконайменування, які є інтенсифікаторами якісної 

характеристики звучання (пор. голосна мова – ‘яка сильно звучить, добре чутна’; 

дзвінка мова – ‘яка звучить голосно і чітко’; гучна мова – ‘яка дзвінко лунає, яку 

далеко чути’; грімка мова – ‘яка гучно, дзвінко звучить’; опозитивні: тиха мова – 

‘яка слабо звучить, яку далеко не чути’; неголосна мова – ‘яка не дуже сильно 

звучить, яку не дуже добро чути’; глуха мова – ‘яка нечітко чується, приглушена’ та 

ін.), що відрізняються значеннєвими відтінками. Додаткові відтінки у якісну 

характеристику звучання вносить зв’язок уявлення про звук із уявленням про його 
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джерело. Так, іменники крик, лемент, що є структурними компонентами сполучень 

голосний крик, голосний лемент, своїм внутрішнім змістом, у якому є елементи 

негації, зумовлюють розвиток додаткових сем сфери ментальної площини, 

акцентуючи на квантитативному складнику: ‘сильний різкий звук’, ‘зойк’, ‘поклик’ 

(Раптом все це: і недалеку розмову, й густі вечорові сутінки – прорізав голосний 

жіночий крик [СУМ, V, c. 281]); ‘голосний крик’, ‘галас, гамір’ (Спостерегла 

Марійка, що в неї знов пропала одна велика курка, і завела голосний лемент [СУМ, 

IV, c. 475]). Зв’язок уявлення про звук із уявленням про його джерело пояснюємо 

тим, що людське сприйняття полімодальне, до того ж у ньому переважає зоровий 

образ. Звук для людини іноді є лише сигналом джерела [456, с. 161]. 

Аналіз стереотипних образів із акустичним компонентом зумовлює акцент на 

можливості логічної операції перенесення поняття з різних чуттєвих сфер до 

акустичної. Йдеться про синестезію – явище, яке найяскравіше виявляється в слові 

як універсальному перекодувальнику [328, с. 12]. Синестезійне перенесення виражає 

зближення онтологічно різнорідних сутностей на підставі схожості відчуттів 

різними органами чуття та спільності емоційно-оцінної реакції на різноманітні 

відчуття (пор. густі звуки, товстий голос, бархатний голос, м’який поклик, 

колючий крик, яскравий згук, тонке виття сирени та ін. (див. Додаток В). За 

матеріалами СУМ, синестезійне перенесення досить поширене явище серед 

ознакових акустем: цілком очевидно, що якісні характеристики звукового образу не 

можуть бути обмежені тільки тими, які збігаються з акустичними категоріями, бо 

людина, задіюючи інтермодальні асоціації, використовує значно більше 

властивостей звука, ніж ті, які відображені в його поняттєвій системі. Так, ідея 

орієнтації за колоративними, просторовими та параметричними координатами 

зумовлює перенос із з о р о в о ї  перцепції у зону сприйняття, осмислення й 

організації звуків: сріблястий голос, сріблястий регіт (‘мелодійно-дзвінкий’); 

прозорий голос, прозорий спів, прозорий дзвін  (‘мелодійний’, ‘чистий’); товстий 

голос (‘низький’, ‘басистий’); безбарвні слова (‘невиразні’); рівний голос, рівні 

слова (‘який не має підвищень чи знижень тону’); високий крик, високий голос 

(‘сильний’, ‘пронизливий’) та ін.; із т а к т и л ь н о ї  перцепції у слухову: м’який 
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голос, теплий голос, м’який поклик (‘приємний для слуху’); сухий голос, сухий 

сміх, сухе звучання (‘різкий’, ‘тріскучий’); масний голос, масні слова 

(‘підлесливий’); металічний голос, металевий звук (‘сильний’); оксамитовий 

голос (‘приємний’); гостре слово, колюче слово (‘дошкульний’); кам’яний голос 

(‘суворий’, ‘холодний’) та ін.; із г ус т а т и в н о ї  перцепції у зону осмислення звуків: 

медовий голос (‘облесливий’); соковитий голос, солодкі звуки, солодкі слова 

(‘приємний для слуху’); терпкий голос (‘різкий’, ‘уїдливий’) та ін. (див. Додаток В). 

У такому схрещуванні відчуттів вбачаємо інтуїтивне прагнення розуму сприйняти 

світ не дискретно, як це робить наука, а синтетично, у його єдності, зв’язку та 

взаємозалежності елементів, із урахуванням різноманітних аналогій і тотожностей 

[429, с. 113]. Особливість синестезійного руху семантики аудіальних образів полягає 

в тому, що цей рух супроводжується перебудовою гіперонімічних відношень, які 

зачіпають одночасно декілька лексико-семантичних комплексів, а також 

охарактеризований ознаками емоційної оцінності, які виникають внаслідок образно-

експресивного підсилення семантики. Пор. теплий голос, м’який голос, соковитий 

голос, солодкий голос та ін. у результаті різних асоціацій позначають ‘ніжні, приємні 

звуки’; сухий голос, гострий голос, колючий голос та ін. – позначають ‘неприємні 

звуки’. Така аксіологічна маркованість (позитивна/негативна) мотивована 

внутрішнім змістом аудіальних ад’єктивів. Наведені зразки синестезійних 

перенесень визначаємо як узуальні дискурсивно-зумовлені утворення, які, зазвичай, 

є авторськими найменуваннями як результат суб’єктивного сприйняття дійсності, 

що підпорядковане жорстким закономірностям і здійснюється в певних напрямках: 

від однієї семантичної сфери до іншої.  

Отже, стратум дистрибуції сполучуваності носіїв аудіальної ознаки, 

представлений в українській мові попередніх періодів, набув подальшого розвитку в 

українській літературній мові XX ст. За частотністю вербалізації слухової 

моноознаки в аспекті творення стереотипних образів домінують об’єктивації ознаки 

‘голосне звучання’, за частотністю відтворення поліознаки (образної, ментальної) 

активну спроможність демонструють вербалізатори слухової ознаки ‘тихе 

звучання’, де епітетна парадигма «тихий» виступила як імпульс творення нетипових 
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сполучень, джерелом індивідуально-авторської мовотворчості, водночас як і 

продемонструвала образне народнопоетичне звучання та деяку, оспівану 

українським народом-філософом, зідеалізованість стереотипних образів. 

Статус аудіальної ознаки виявляється на багатьох рівнях: вербалізації, 

семантики (сенсорної, не сенсорної або комплексної), оцінності, образності, синтезу 

відчуттів, що зумовлюють специфіку значень етностереотипів слухового модусу 

перцепції, де сенсорно-ментальний, ментально-сенсорний і ментальний характер їх 

семантики конденсує найяскравіші риси українського етносу й світу навколо нього, 

живлячи потребу національного самопізнання. 

 

4.3. Лінгвальна актуалізація ядерних смакових, нюхових і дотикових  

сенсорних відчуттів 

 

Важливість фізіологічної перцепції, що є найпершим контактом людини з 

навколишньою дійсністю, викликає до неї зацікавлення науковців різних галузей 

знань, зокрема, лінгвістів, оскільки, саме через систему мовних засобів, що 

відображають здатність відчувати світ у всьому різноманітті, можна дослідити як 

особливості національні, так й індивідуальні, що є особливо аспектним у контексті 

пропонованого дослідження. Особливий інтерес викликають експліковані в мові за 

допомогою сенсорної лексики густативна, ольфакторна й тактильна мікросистеми, 

де найвищу частотність демонструють смакові сенсоризми, медіарну – дотикові, 

периферійну формують одиниці на позначення запаху, що збігається з твердженням 

Н. Вострякової, за яким «питання мовного вираження нюхових відчуттів є найменш 

дослідженим та розробленим серед сенсорної лексики» [111, с. 121].  

Сприйняття смаку та мовне відображення цього виду перцепції упродовж 

багатьох десятиліть були об’єктом вивчення науковців. Із лінгвістичного погляду 

смак цікавий тим, що він вербалізується досить своєрідно, тому основна проблема 

полягає в пошуку лінгвістичних корелятів для різних значень смакової шкали. 

Відповідно лексика, яка належить до сфери густативного сприйняття, менше 

структурована й оформлена у мові; вона відносно збіднена – мова не потребує 
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лексикалізації ряду периферійних понять, а воліє конструювати їх за необхідності; її 

різноманітність мінлива; найчастіше вона запозичена у імен природних реалій 

(наприклад, смак малини; смак прісної води, полуничний смак крему та ін.). У 

позначеннях такого типу, які не подолали етапу порівняння, відображається 

семантична дифузність найменувань [338].  

Дослідження густативних номінацій активізувались у мовознавстві XX ст.: у 

полі зору дослідників етимологічні, семантичні та функціональні особливості 

густативної лексики, зв’язок із іншими словами всередині лексико-семантичної 

групи та за її межами; на сьогодні описано словотвірні гнізда смакової лексики; 

досліджено явище синестезії тощо (Х. Альтнер, Л. Ашкіназі, Т. Барлас, М. Білоус, 

М. Борисенко, І. Гайдаєнко, К. Герасимова, Н. Гутова, А. Висоцький, П. Воробець, 

Н. Вострякова, О. Жаркова, С. Караваєва, Л. Кім, Ж. Лечицька, О. Макарова, 

Т. Матвєєва, М. Мохосоєва, М. Піменова, В. Сідельникова, Л. Собчук, Н. Тимейчук, 

Л. Ширіна та ін.). Попри велику кількість напрацювань, не спостережено 

досліджень густативної лексики як компонентів ЕС. Вивчення потенціалу таких 

одиниць в аспекті лінгво-когнітивного аналізу дозволить розкрити національну 

специфіку внутрішньої організації лексикону та з’ясувати, як відбувається 

опрацювання інформації про світ у свідомості носів української лінгвокультури. 

Традиційно виокремлюють чотири основних смакових відчуття: солодкий, 

солоний, гіркий, кислий, яким у мові відповідають чотири первинні назви смаку 

солодкий, солоний, гіркий, кислий. Відповідні номінації протиставляються в 

свідомості мовців як назви різних смаків; характеризуються властивістю виражати 

ознаки предметів не через відношення до інших предметів, дій чи обставин, а 

«безпосередньо, семантикою власної основи. Вони сприймаються як непохідні та 

морфологічно не співвідносяться з іншими частинами мови» [113, с. 5]; поняття, що 

формують їх сигніфікати з логічної точки зору, є рівноправними; смислові 

відношення між ними не зводяться ні до бінарних, ні до градаційних, оскільки 

останні «не є ні двома ступенями якої-небудь ознаки, ні ствердженням чи 

запереченням ознаки» [497, с. 83]. Первинні назви простих смаків пройшли 

найдовший шлях розвитку, результатом чого є їх семантична незалежність, високий 
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ступінь узагальнення, невмотивованість, стилістична нейтральність, словотвірна 

продуктивність. Це дозволяє визначити останні як основні позначення смакових 

властивостей, які «характеризуються найбільш розвиненою, порівняно з іншими 

назвами смаку, багатозначністю» [113, с. 5]. Медіарну зону утворюють ад’єктиви, 

які дають загальну характеристику смаку – смачний, ласий, лакомий, приємний, 

поганий, несмачний, недобрий і деякі інші та прикметники, що є вторинними 

назвами, у яких смакове значення є похідним: медовий (медвяний, медяний), 

квасний, прісний; до периферії відносимо відпредметні об’єктивації присмаків: 

фруктовий, абрикосовий, м’ятний, валеріановий, винний, вершковий, грибний, 

м’ясний, шоколадний, полиновий, металічний та деякі ін. і об’єктивації 

узагальненого емоційного враження або сили дії густативних властивостей, які 

сприймаються: гострий, різкий, терпкий, пекучий, п’янкий, хмільний, їдкий, пряний, 

м’який та ін. Поза нашою увагою залишились поняття ускладненого смаку, які в 

межах норми виражаються загалом складними прикметниками. Текстові матеріали 

засвідчують високий ступінь тотожності використання означених лексем як 

структурних компонентів ЕС у прямому і в фігуральному значеннях. 

Численну групу ЕС утворюють ядерні густативні ад’єктиви, що у межах 

антропоморфної моделі (субмодель «гастрономічні уподобання») виформовують 

узагальнені образи, які передають ядерне значення ‘який має своєрідний смак’. При 

цьому зауважимо, густативні компоненти, називаючи ту чи іншу смакову ознаку, 

відхиляються від конкретного вияву властивості предмета – насиченості, 

інтенсивності, ступеня близькості до еталонного уявлення про певний смак тощо. 

Очевидно, що ядерні ад’єктиви на позначення смакових відчуттів, як основні видові 

назви загального поняття «смак», протиставляються у свідомості мовців як назви 

різних смаків. Поняття, що формують їх сигніфікати з логічної точки зору, є 

рівноправними, де кожна з наведених номінацій може протиставлятися трьом іншим 

(солодкий – протилежне гіркий, кислий, солоний; кислий – означає не солоний, не 

гіркий і не солодкий тощо). У семантичному змісті ядерних смакових назв 

виявляються інтеграційні (об’єднувальні) компоненти: ‘ознака’ – ‘властивість’ – 

‘смак’ і диференційні, що становлять ознаки видової розрізненості: ‘солодкий’ – 
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‘гіркий’ – ‘кислий’ – ‘солоний’. Отже, семантичні зв’язки відповідних номінацій у 

логічному плані засновані на порівняльних, сумісних поняттях, що перебувають у 

відношеннях перехрещування, а лінгвістично – на змістовій схожості та відмінності 

їх як мовних одиниць [113, с. 53]. 

Мовленнєва актуалізація ядерних густативних ад’єктивів відбувається в 

атрибутивних конструкціях, де об’єктом референції виступають номінації, 

розподілені в межах різних тематичних груп: а) назви рослин, їх частин і плодів, 

яким внутрішньо властивий певний смак: виноград, качан, горох, ягода (для 

солодкий); полин, редька, цибуля, хрін, калина (для гіркий); лимон, щавель, терен, 

яблуко, ягода (для кислий); б) харчові продукти, напої, страви, ліки тощо, яким 

властивий певний смак: перець, горілка, кава, гірчиця, ліки (для гіркий); сік, 

морозиво, льодяник, цукерка, шоколад (для солодкий), або як результат особливого 

способу приготування: борщ, квас, капуста (для кислий); пиріг, тістечко, варення, 

чай (для солодкий); тараня, оселедець, сало, огірок (для солоний) чи наслідок 

бродіння молоко (для кислий); в) речовини, для яких зазначена властивість є 

внутрішньо укоріненою: мед, цукор (для солодкий); сіль, ропа (для солоний); оцет, 

кислота (для кислий); г) родове та видове поняття смакового відчуття: смак, 

присмак. Результатом поєднання основних густативних номінантів із об’єктами 

референції є історично зумовлені ДАНС, актуалізовані монопрофільною сенсорною 

ознакою: солодкий цукор, гірка редька, гіркі ліки, кислий терен, кисла капуста, 

солоний оселедець, солона сіль, солона ропа та ін. (див. Додаток Д), частина з яких 

уживаються як постійні епітети, що індивідуалізують смакову ознаку: гіркий полин, 

солодкий мед, солоний піт, солоні сльози тощо. Усувають розбіжності між 

індивідуальними знанням індивіда та знаннями усього мовного колективу вербальні 

одиниці спеціальної комунікації – національні стереотипи-терміни. Останні 

демонструють вторинну позицію СЗ, як-от у сполученнях: солодкий перець, 

солодкий горох, солодкий корінь, або виходять за межі сенсорної зони: кислі 

ґрунти, кисла сіль. Особливо вартісними видаються занурені в етнічну культуру 

образи солодкий, аж нудить; солодкий, аж надто; солодкий, аж приторний; 

солодке, аж з душі верне; солодкий, аж у дупі злипається; гіркий, аж дихання 
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забиває; солоний, аж язик пропікає; такий кислий, аж скривився; кислий, аж 

зуби (язика) зводить; квасний, що аж очі на лоба вилазять; кривиться, як од 

кислого; кислий, аж страх; кисле, аж в рот тисне тощо, співвіднесеність 

густативної ознаки яких градуюється глибоко національними синтаксичними 

конструктами, які індивідуалізують властивості, що позначаються, та є засобом їх 

інтенсифікації (зачасту надмірної).  

Як дискурсивно-зумовлені розглядаємо стереотипні номінації – 

характеристики присмаків, актуалізовані поліпрофільною сенсорною ознакою, 

основним компонентом яких є назви смаку й родове поняття «смак». Такі номінації 

утворені, переважно, за рахунок слів, що характеризують джерело смаку за його 

рослинним походженням, або походженням від назв продуктів харчування, страв 

тощо. Серед найпоширеніших в українській мові: фруктовий смак, абрикосовий 

смак, м’ятний смак, валеріановий смак, винний смак, вершковий смак, кавовий 

смак, грибний смак, м’ясний смак, шоколадний смак, полиновий смак, 

металічний смак та ін., де густативні компоненти розвинулись і продовжують 

розвиватися насамперед із предметних відношень. Раціональною видається думка Д. 

Баранника, за якої, окреслені номінації можна віднести до тієї групи слів, «за 

допомогою яких відображаються в мові багатоманітні діалектичні зв’язки предметів 

через їх властивості» [477, с. 142]. 

Виступаючи узагальненою назвою властивостей об’єктів, густативні лексеми 

конкретизують й інтенсифікують свою співвіднесеність із денотативною реалією за 

допомогою додаткових мовних засобів, які вказують на ступінь вияву названої 

властивості (недостатньої, достатньої чи надмірної) у більш широкому контексті, 

наприклад, смак приємний, у міру солоний; дині такі солодкі; в міру кислий квас; 

надмірно кислий смак хліба; вода якась ніби гірка та ін. Наведені форми є засобом 

вторинної ідентифікації смакової властивості, що вже названа засобами первинної 

номінації, тому їх виначаємо як додаткові найменування, які є одним із засобів 

градації смакової властивості.  

За необхідності семантичну й аксіологічну значущість смакової ознаки 

увиразнюють і градуюють «переходи» від звичайного ступеня вияву смакової 
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ознаки до вищого чи нижчого ступенів міри вияву ознаки, що зреалізовуються за 

допомогою форм якісної оцінки, показниками якої слугують словотвірні морфеми, 

які утворюють нові лексико-семантичні одиниці [509, с. 132]. Специфічні афікси 

при цьому є мотиваційними елементами та диференційними ознаками, наприклад, 

більшу (або перебільшену) міру вияву смакових властивостей у структурі ДАНС, 

заґрунтованих на моносенсорній ознаці, передають прості густативи: солодший, 

солоденький, солодючий, солодющий, надсолодкий; кисленький, кислющий, кислючий, 

прекислий, кисліший; гіркуватий, гіркіший, гіркущий, гіркучий, прегіркий; солоніший, 

солонющий, солонючий та композити: кислючий-прекислючий, солонючий-солонющий 

та ін.; номінації смаку солодкуватий, гіркуватий, кислуватий, кислявий, 

солонуватий та деякі інші виражають неповноту вияву смаку. Відтінок 

недостатнього ступеня вияву ознаки додатково умотивовує й основний компонент 

сполучення – іменник присмак (пор. Йому здалося, що вода має якийсь неприємний, 

гіркуватий присмак [СУМ, VIII, c. 26]). Окреслені номінації, окрім об’єктивного 

лексичного значення, містять значення суб’єктивне – передають ставлення мовця до 

висловленої думки.  

Найвиразнішим лексичним підсилювачем стереотипного образу за вихідною 

густативною ознакою є троп осі псевдототожності – порівняння, де у позиції об’єкта 

зіставлення до предмета дескрипції представлені усталені об’єкти порівняння, що 

тяжіють до предметної феноменології та сходять до етнічних еталонів, які містять 

яскраво виражені ознаки, що є характерними для українського етносу в певних 

умовах, і як наслідок використовуються для характеристики пізнаваного – суб’єкта 

порівняння, як-от: мед, цукор, цукерка, варення, шоколад, виноград, пряничок для 

ознаки ‘солодкий’: солодкий, як мед; солодкий, як цукор; солодкий, як цукерка; 

солодкий, як пряничок; гірчиця, перець, полин, редька, хрін для ознаки ‘гіркий’: 

гіркий, як полин; гіркий, як редька; гіркий, як хрін; гіркий, як гірчиця; ропа, сіль, 

сльоза, тарань, огірок для ознаки ‘солоний’:  солоний, як ропа; солоний, як сіль; 

солоний, як тарань); лимон, щавель, оцет для ознаки ‘кислий’: кислий, як лимон; 

кислий, як оцет; кислий, як щавель та ін. (див. Додаток А). Така сполучуваність є 
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зоною потенційної стереотипізації, у межах якої формуються регулярно 

повторювані історично зумовлені ЕС. 

Спостережено, що власне сенсорні ознаки, на яких заґрунтовані стереотипи, 

отримують проекцію в ментальне тло. Так, відтінок у значення ‘із характерним 

смаком, що його надає сіль’, вносить стала ознака, яка набуває ознаки за дією – 

дієприкметник просолений у структурі стереотипу формує СМЗ ‘просочувати, 

насичувати сіллю’ (Січкар.. впаковував у мішки з зерном кусні добре просоленого 

сала [СУМ, VIII, c. 291]), яке шляхом образних асоціацій, умотивованих 

хазяйновитістю представника українського етносу, розширюється додатковою 

семою ‘про запас’. Проекцію у ментальну сферу отримують субстантивовані 

прикметники – солодке, що розвиває СМЗ ‘десерт’ (Обід: борщ з кашею, голубці, 

курчата й солодке [СУМ, II, c. 119]) та гірка, що розвиває негативно марковане 

МСЗ ‘міцний алкогольний напій’, ‘горілка’ (Для годиться Данило та Антон випили 

по чарці руської гіркої і розгомонілися [СУМ, II, c. 74]). Подальше переосмислення 

субстантивів гірка (гірке) зумовлює втрату останніми зв’язку з сенсорною ознакою 

та розвиток МЗ ‘сповнений горя, болю, страждань’ (Ох! Випила й я за свій вік гірку, 

та ще й повну! [СУМ, II, c. 74]). 

Втратили зв’язок із вихідною смаковою ознакою й ЕС гіркий хліб, гіркий 

шматок. Утворені шляхом метонімічного перенесення, останні розвинули МЗ 

‘зароблений важкою працею’, що уможливлює розмежування у межах опозицій свій 

– чужий; багатий – бідний (В бідній хворостянці сім’я вечеря, хліб її гіркий [СУМ, 

XI, c. 48]; Вона мусить так тяжко працювати на шматок хліба, той гіркий та 

солоний шматок [СУМ, IX, c. 451]). Якісно нове означення предмета, нову 

смислову властивість шляхом навмисного перебільшення демонструє стереотипний 

образ гіркий мед. Останній, утворений шляхом поєднання контрастних понять, 

потрактовуємо як оксиморон (пор. Житиме на окремому господарстві, аніж має 

їсти їхній гіркий мед, яким її люди вже й так дорікають [СУМ, II, c. 377]). Таке 

поєднання непоєднуваного – гіркий і мед (адже мед насправді солодкий) є не 

«безглуздим», оскільки фактично йдеться уже не про мед як такий, а про тяжке, 

сповнене гіркоти поневірянь життя.  
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Для густативних прикметників важливою є «смакова оцінка». Оскільки, як 

слушно зауважив Іван Франко, «враження смаку попадаються в поезії вже хоч би 

для того, що абстракції тих вражень... у многих мовах служать для вислову 

приємного та неприємного почуття взагалі» [511, с. 21]. А оскільки мова – це не 

тільки знаряддя культури, а й знаряддя емоцій, які можуть превалювати над 

думками, не випадково номени на позначення смакових відчуттів перебувають на 

різних полюсах густативної шкали, де, з одного боку, ті, які демонструють виразно 

позитивну аксіологію, з іншого – негативно марковані. Так, солодкий смак викликає 

бажані відчуття, тому його об’єктивації набувають позитивних конотацій ‘приємний 

на смак’, де вищий ступінь вияву смакової ознаки передає прикметник медовий 

(медвяний), оцінка якого прочитується його внутрішньою формою – ‘солодкий, як 

мед’. Правомірною є думка щодо прикметника медовий як вторинної назви атрибута 

‘солодкий’. Семантичний зміст означеного ад’єктива тлумачиться через сему ‘дуже 

(значно)’, мотивовану внутрішньою формою номена мед. У результаті медовий 

прочитується як такий, що має більш насичену властивість, ніж «солодкий», і у 

структурі ЕС виконує функцію семантичної градації (Цей медовий, цей чудовий плід 

[СУМ, X, c. 95]), чи функцію градаційного уточнення, яка особливо виразна за 

контактного вживання з етнічною номінацією (пор. Прозорі дині наче стікали 

солодким медовим соком [СУМ, IV, c. 664]). При цьому ад’єктив медовий може 

виступати «самостійним» носієм ознаки (Чорний дрізд у муравах шовкових шукає 

спілих, медових ягід [СУМ, IX, c. 527]) чи складовою частиною композитів-

атрибутів (Ми принесемо богині смокви медово-солодкі [СУМ, IX, c. 414]) та 

композитів-номінантів (Тут ворохи солодких пряників-медовиків, в’язки бубликів 

[СУМ, IX, c. 446]).  

Як носії позитивних значень потрактовуємо ад’єктиви смачний, лакомий, 

ласий, смаковитий – умовні назви на позначення смакових відчуттів. Останні є 

релятивними номінаціями, які у структурі ЕС позначають «ознаку, що відображає 

певне ставлення суб’єкта до предмета» [546, с. 17] та передають ступінь вияву 

ознаки СМЗ ‘який дає смакову насолоду’: смачний хліб, смачний пиріг, смачний 

борщ, смачна юшка, смачна риба, смачний узвар, смаковитий сік, ласа штука, 
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лакомий кусник та ін. (див. Додаток Д). Етнічно проакцентовані однокореневі назви 

смаку смачний/смаковитий, ласий/лакомий, маючи однакове частиномовне та 

словотвірне значення, різняться лексичним значенням, яке І. Ковалик кваліфікує як 

«основний вихідний рівень у семантичному спектрі» [214, с. 20], що консолідують 

різні модуси сприйняття (за домінанти смакового образу) та зумовлюють проекцію у 

інші площини. Зокрема, часове фукціонально-семантичне поле умотивовують 

іменники сніданок, обід, вечеря, у внутрішньому змісті яких опосередковано 

темпоральну семантику. Так, метонімізовані сполучення смачний сніданок, 

смачний обід, смачна вечеря репрезентують не лише густативні орієнтації, а й 

вказують на часові відношення об’єктивної дійсності, які людська свідомість 

розрізняє найлегше (пор.: На столі вже чекав ситий і смачний сніданок [СУМ, XI, 

c. 290]; Бабуся внесла нам обід, тривний, смачний і недорогий [СУМ, V, c. 502]; 

Одної суботи пішов пан по смачній вечері на прохід до огороду [СУМ, II, c. 193]). 

Час при цьому виступає як якісне циклічно-градуйоване поняття, що відображає 

онтологічний рівень світу.  

Носіями негативних смислів є ад’єктиви гіркий, солоний, кислий (та їх похідні), 

аналіз сполучуваності яких засвідчує, що в змісті останніх існує надлишок названої 

властивості – звідси й негативне їх помаркування, зумовлене естетико-емоційним 

тлом сприйняття (Єсть іще плини осібні, гіркі, нестерпучо солоні [СУМ, VI, 

c. 582]; Чорний терен красувався з-під зеленого листу, а покоштував, такий-то 

вже кислий прийшовся [СУМ, IV, c. 82]). Як носії негативних потенцій 

розглядаємо й ад’єктиви несмачний, недобрий, поганий (релятивні назви смакових 

відчуттів, що відображають ставлення суб’єкта до носія ознаки), які передають 

ядерне значення ‘неприємний на смак’ (пор.  Я зроду таких поганих огірків не їла 

[СУМ, IV, c. 87]; Недобрий [борщ], дочко? [СУМ, V, c. 286]; Хліб був чорний, як 

земля, глевкий та несмачний [СУМ, XI, c. 500]). При цьому зауважимо, що у 

контексті може відбуватися нейтралізація негативної оцінки ознаки через уведення 

носія позитивної оцінності – ідентифікатора смачний (пор. Терен осінній смачний 

[СУМ, XI, c. 213]; Лісові ягоди були такі кислі, такі смачні! [СУМ, XI, c. 624]). 
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Смакову властивість, позбавлену якої-небудь гостроти внаслідок відсутності 

одного з смаків – солоного, гіркого, кислого, позначає прикметник прісний як 

компонент ДАНС прісний хліб, прісні коржі, прісна вода, прісна бурда, 

заґрунтованих на монопрофільній сенсорній ознаці. Помічено, що найчастіше 

ад’єктив прісний позначає відповідний смак внаслідок відсутності або незначної 

кількості солі, тим самим вступаючи в антонімічні відношення з ад’єктивом 

солоний. У контексті окреслені ад’єктиви виконують семантичну функцію 

«контрастного зіставлення» та характеризуються високим ступенем 

співфункціонування [327, с. 248]. Звідси, засвідчена можлива взаємозаміна 

компонента прісний компонентом солодкий, наприклад, у сполученнях прісна вода – 

солодка вода (По таємничих прикметах вгадає [Оленчук], де солодка проб’ється 

вода, де гірка [СУМ, II, c. 74]). Екстралінгвістичною основою такого переносу є 

асоціативний зв’язок між відчуттями, що ґрунтуються не тільки на узагальненому 

емоційному уявленні (солодкий смак – приємний, і вода без солі також має 

приємний смак, на відміну від морської, солоної), але й на подібності денотативних 

ознак [74, с. 74]. Спостереження за текстовим матеріалом засвідчують, що в 

контексті української лінгвокультури атрибут прісний виформовує значно ширший 

сенсорно-ментальний значеннєвий ряд: ‘збіднений’ ‘несмачний’ (Той хліб був білий, 

прісний, без ваги, та й без смаку [СУМ, VIII, c. 109]), градуйований етнічно 

релевантним порівнянням прісний, аж ніякий. Це зумовлює рух ознаки по 

сенсорній шкалі, що продукує розвиток МСЗ ‘їжа незаможних’ (Їжа … убога – 

юшка з в’яленої риби з прісними коржами, спеченими на каміннях вогнища [СУМ, 

IX, c. 502]) у межах опозиції багатий – бідний.  

Семантична структура лексем на позначення смаку в структурі ЕС отримує 

подальшого розвитку шляхом формування переносних значень,  що є результатом 

різних мовних механізмів: метонімізації, метафоризації, розпаду полісеми на 

декілька значень тощо. У вторинних значеннях (солодкий – ‘смачний’; смачний – 

‘принадний’; медовий – ‘улесливий’; ласий –  ‘який має особливу пристрасть до 

чого-небудь’; прісний – ‘нецікавий’; кислий – ‘пригнічений’; гіркий – ‘сповнений 

горя’ тощо) густативні лексеми дуже близькі до основних концептів «радість» і 
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«сум», «щастя» і «горе», «добро» і «зло» та ін., що є вихідними цілого ряду АНС, які 

втрачають зв’язок із вихідною смаковою ознакою та розвивають МЗ. Зокрема, за 

метонімічною моделлю утворений ряд образів: солодка ґаздиня (господиня, 

господарка), солодка сусідка, солодка кохана (коханий), солодкий муж ‘близький і 

рідний серцю, милий’; смачна молодиця ‘спокуслива’, де зменшено-пестлива 

форма прикметника солоденький, як і нестягнена форма смачная підсилюють 

відповідну ознаку, надаючи ЕС розмовно-побутового забарвлення (пор. Така 

смачная молодиця,... хто гляне, то лизне губки [СУМ, IX, c. 396]; Мужу мій 

солоденький, на біду-сь мя [мене] лишив [СУМ, IX, c. 455]).  

Шляхом метафоричного перенесення утворені стереотипи із густативним 

компонентом, які вербалізуючи світ емоцій і почуттів, є тими збудниками, що, як 

слушно зауважує І. Грицютенко, зворушують наші почуття та спрямовують логіку 

думки до активних асоціативних пошуків [138, с. 72]. Останні передають як 

позитивно марковане МЗ ‘який викликає моральне та фізичне задоволення’: солодка 

любов, солодкі мрії, солодке життя, солодкий сон, солодкий поцілунок, солодкі 

пестощі та ін., так і негативно марковані: кисла гримаса, кислий настрій із 

значенням ‘пригнічений’ та ін. (див. Додаток В). Припускаємо, що основою оцінних 

уявлень останніх, слугує чуттєве незадоволення від кислого смаку. Нейтральну 

значеннєву площину репрезентує ад’єктив прісний у структурі ЕС прісні пестощі зі 

значенням ‘позбавлений інтересу, привабливості’. На нашу думку, таке оцінне 

уявлення розвинулося за аналогією з прісною їжею – несмачною через брак солі.  

Текстові матеріали засвідчують менталізовані стереотипні образи з 

густативним компонентом, які, відтворюючи ядерну сему ‘приємний’, у межах 

контекстуального оточення набувають негативних конотацій, що є засобом 

характеристики властивостей і дій представника українського етносу. З-посеред 

останніх менталізовані АНС ласе око, ласий господар ‘жадібний’; солодкі очі, 

солодка усмішка, солодка свекруха ‘який виражає нещиру люб’язність’ та ін. (див. 

Додаток В). Відповідна ознака набуває найвищого ступеня вияву завдяки ад’єктиву 

медовий, у внутрішньому змісті якого наявна сема ‘надмірний’, що продукує 

значення ‘занадто люб’язний’, ‘улесливий’ (Портрет був просто моторошний …. 
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Посмішка – медова [СУМ, IV, c. 664]). Цей факт, певно, свідчить про почуття міри, 

пропорції у фізіології та свідомості людини, порушення якої зумовлює зворотні 

результати [457, с. 252]. Уведений до сполучення прикметник лисячий уточнює 

ознаку, що через аналогію із твариною – лисицею (в українській лінгвокультурі 

розповсюджена думка про надзвичайну хитрість лисиці; пор. образні 

характеристики хитрий лис; хитрий, як лисиця; у вічі, як лис), уможливлює 

додаткову сему ‘підступний’, ‘шахраюватий’ (На обличчі … та ж солодка лисяча 

осмішка [СУМ, IX, c. 446]).  

Як поєднання несумісних понять – оксиморон – розглядаємо ЕС cмачні киї (А 

що, дияволів сину! – ... – Смачні киї кошовії? [СУМ, IX, c. 396]), кожен із 

компонентів якого утверджується в своєму змісті. Протистояння останніх 

зливається в одне ціле у вищому понятті, зміст якого прочитується як переносно-

іронічне ‘який не приносить задоволення’. Відповідне значення розвиває й образ 

смачні веселощі через уведення до сполучення порівняння як кислиці (пор. Мої 

веселощі такі смачні, як кислиці [СУМ, IX, c. 396]), що детермінує усталені 

об’єкти порівняння, які сходять до етнічних еталонів.  

Найвища інформативність спостережена у зоні атрибута ‘гіркий’, що 

пов’язано з оцінкою неприємних відчуттів, де уявлення про гірке у мовній картині 

світу українців, насамперед, протистоїть солодкому. Формування переносних 

значень прикметника гііркий здійснюється в двох напрямках: перенесення від 

конкретного до абстрактного шляхом метонімічних і метафоричних переосмислень; 

з однієї ознаки, яка сприймається чуттєво, на іншу – синестезійне перенесення. 

Метонімізація та метафоризація ад’єктива гіркий у структурі ЕС здійснюється, 

насамперед, під упливом незвичайної сполучуваності, коли згадана лексема 

потрапляє у функціонально невластиве оточення. Так, сформовані за метонімічною 

моделлю стереотипні образи гіркий наймит, гірка сиротина, гірка дівчина 

демонструють розвиток співчутливо-ментального значення ‘який зазнав багато горя, 

біди’ (І бачить він, що се вбога і гірка дівчина [СУМ, II, c. 74]; Яке йому там 

життя буде – можна вгадати: то буде життя сиротини, гіркого сиротини 

[СУМ, II, c. 74]), що мотивоване внутрішнім змістом об’єктів якісної оцінки та 
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конкретизоване імпліцитними засобами вираження вбога, життя сиротини. За 

іншим сценарієм розвивається стереотипний образ гіркий п’яниця (варіативні 

форми гіркий пияк, гіркий п’яниченька), в якому узагальнено негативну звичку, 

пов’язану з надмірним вживанням алкоголю. Утворений шляхом метонімічного 

перенесення, окреслений образ підданий вторинному переосмисленню ‘той, хто 

багато п’є, пиячить’ (Писар, здається, нічого собі, добродушний дідок, п’яниченька 

тільки гіркий [СУМ, II, c. 74]) і становить складне семантичне утворення, у природі 

якого закладене переосмислення внутрішньої форми, що на рівні сенсорної 

характеристики є результатом образного сприйняття світу.  

Характерним для ад’єктива гіркий є його широка сполучуваність із 

абстрактними іменниками, як-от: кохання, почуття, сором, думка, жаль, кривда, 

розчарування та ін., що продукує розвиток розширеного ряду ЕС, де переосмислення 

прикметникового компонента гіркий у межах тропів осі псевдототожності зумовлює 

формування в змісті останніх нових значень як конотаційних ознак. Іншими 

словами, екстенсивне розширення значень до нових, що є метафоричними: гірке 

життя, гірке кохання, гіркі думки, гірка доля, гірка правда, гіркий жаль та ін. 

(див. Додаток В), значна кількість яких набула статусу епітетних структур, що на 

семантичному рівні виконують функцію образної характеристики. При цьому 

спостережена чітка взаємозалежність семантичної структури епітета та дистрибута, 

що зумовлює оцінку інтенсивності вияву ознаки та передає зміст ‘страждання 

людини та вияв її найбільшого фізичного та психічного напруження’. Більш того, 

окреслені образи в аспекті відтворення ставлення українців до світу речей є глибоко 

специфічними, оскільки поєднують не лише емоційний і оцінний змісти, а й 

своєрідну (традиційну) сполучуваність, загальні тенденції у виборі форми номінації 

різних понять, явищ, що є характерними для української лінгвокультури в цілому.  

За своїм внутрішнім змістом до прикметника гіркий наближений ад’єктив 

солоний, який виступає основним компонентом ДАНС солоне життя, солона 

робота, гірка правда; правда, як сіль, солона із значенням ‘дуже тяжкий’ (Дід, 

мабуть, згадував свою молодість і життя, солоне … [СУМ, XI, c. 456]), або 

виконує функцію конкретизатора ознаки (напр., солоні сльози – гіркі сльози). Варто 
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говорити про системні відношення – синонімічні, в які вступають ад’єктиви гіркий і 

солоний, де солоний демонструє негативні конотації, які, на нашу думку, 

розвинулися за аналогією з пересоленою їжею (надмірна кількість солі псує харчі та 

робить їх непридатними для споживання). Разом із тим спостережено інший 

конотаційний відтінок – ціннісний. Навіть на підсвідомому рівні нам важко уявити 

своє життя без солі – з давніх часів сіль слугувала універсальним засобом 

збереження продуктів від псування, саме тому сіль завжди мала велику вагу для 

людства. Як і правда, що є компасом, який показує життєві орієнтири; вміння 

говорити правду є передумовою будь-яких моральних починань людини, звідси МЗ 

образу правда, як сіль, солона ‘яка має велике значення’. Пізнавальна спроможність 

у такому вигляді ускладнена використанням і синтезом різного типу знань.  

Сприйняття – це не проста сума вражень від подразників, набутих різними 

органами, тобто сигналів, «замкнутих у межах одного модусу сприйняття»…; 

«сприйняття полімодальне» і «в потоці інформації на вхід потрапляють зовсім не 

ізольовані сигнали» [382, с. 93]. Феноменологічні знання, набуті в результаті 

безпосереднього сприйняття, є відображенням пов’язаних сенсорних відчуттів у їх 

різних конфігураціях. Йдеться про перенесення якісної ознаки густативної сфери 

відчуття в інші сфери. Поділяючи думку Г. Скляревської, вважаємо, що перетин 

відчуттів виявляє інтуїтивне прагнення розуму сприймати світ не дискретно, а 

синтетично, у його єдності, зв’язаності та взаємодії його елементів, із урахуванням 

незліченних аналогій і тотожностей [428, с. 53]. «Перетин» відчуттів стає стимулом 

мовної творчості та імпульсом різних семантичних процесів завдяки тому, що саме 

відчуття слугують основним джерелом знань людини про навколишню дійсність. 

Дослідний матеріал засвідчує, що густативні відчуття можуть переноситись у різні 

сфери – сферу а уд і а л ь н о г о  сприйняття: солодка мелодія, солодкі звуки, 

солодкий голос, медовий голос, кислий голос та ін.; сферу з о р о в и х  відчуттів: 

солодкий погляд, солодкий вираз очей; сферу н ю х о в и х  відчуттів: солодкий 

запах, терпкий запах, медяний запах, солодкий аромат, приємний аромат, 

смачний дух, кислий запах та ін. (див. Додаток В). Із ольфакторними відчуттями 

смакові відчуття пов’язані особливо тісно: обидва модуси мають великий набір 
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спільних атрибутів, як і мовних засобів їх вираження, що визначають і смак 

предмета, і його запах. Не поділяючи думок О. Веселовського, який зауважує, що 

«тривалість синкретичних перенесень у мові зумовила автоматизм сприйняття й 

зниження його образного потенціалу» [91, с. 88], ми наголошуємо, що синестезія 

виступає важливим чинником вираження складності досвіду сприйняття та сприяє 

посиленню емоційності й експресивності слова, позбавляючи його шаблонності й 

одномірності.  

На узагальнено-етнічному досвіді, що на рівні перцептивної характеристики є 

результатом сенсорно-ментального освоєння світу, ґрунтуються ДАНС моделі 

«зовнішній щодо людини світ», які створюють уявлення про певний об’єкт або 

категорію об’єктів, визначають спосіб мислення про світ або його фундаментальні 

частини [627, с. 296-297]. Спостережено, що окреслена модель інтегрує стереотипні 

образи, основою творення яких є різний ступінь перцептивної ознаки. Зокрема, 

стереотипи-образи «природної» та «гідроцентичної» субмоделей актуалізовані 

монопрофільною сенсорною ознакою: прісне озеро, солоне море, солоний вітер, 

солоне повітря, солоні хвилі та ін. (див. Додаток Д). Переосмислення образів у 

межах тропів осі псевдототожності зумовлює проекцію в кількісну площину, що 

демонструє народно-поетичний образ медові[ї] та молочні[ї] ріки, цілісність якого 

формується внаслідок переосмислення вільного словосполучення-прототипу – 

фрагмента дійсності, забарвленого емоційністю небуденністю. Конкретне мовне 

втілення відповідного образу в українській лінгвокультурі є глибоко національним, 

оскільки зорієнтовує на мрії прадавніх людей про Рай. В українців небесний Рай 

(який є сенсорним) відрізняється від Раю в інших народів світу (де він є 

ментальним). В українців – це місце, де панує вічна весна, це вічнозелений сад: синє 

небо, насичена зелень, безліч яскравих кольорів – синіх, білих, червоних, від яких 

поширюються дивні пахощі; приємна радісна музика, солодкий спів пташок. В Раю 

повно райських страв, течуть медові та молочні ріки з кисільними берегами, наливні 

яблучка – мрії голодної людини [645, с. 397-398; 613, с. 410-411]. Звідси образ 

медові та молочні ріки виступає символом невичерпного матеріального 

благополуччя, що формує МЗ ‘надзвичайний достаток’ (Україна – це тихі води і ясні 
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зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки... [СУМ, 

IV, c. 664]), та прочитується через додаткову сему ‘вимріяне безтурботне життя’. 

Навколишній світ осмислюється через усталені образи – знаки культури, де 

вияв смакової ознаки, найперше, залежить від об’єктів оцінки, якими є реалії 

зовнішньої щодо людини дійсності: час, година, війна, найм, неволя, смерть, світ, 

доля, життя, роки, доба, день, місяць (окреслені об’єкти частково були розглянуті 

нами у попередньому розділі), що у сукупності з сенсорним компонентом 

утворюють ДАНС, які консолідують об’єктивну суперечливість буття та тотожність 

протилежностей. Серед найдавніших образів, що відтворюють сутність 

національного світу, утворені у межах тропів осі псевдототожності ментальні ЕС 

солодке життя, солодкі роки, медові дні, медовий місяць, гірке життя, прісна 

пора та ін. (див. Додаток В), які отримують проекцію у просторово-темпоральну 

площину. Останні хоча й є наслідком відображення в мові суперечливої сутності 

різних явищ і результатом вираження реальних протилежностей об’єктивної 

дійсності, однак не нейтралізують один одного, а, реалізуючись у своїй тотожності 

як рух і розвиток, розгортаються в багатоманітні конкретні мовні узагальнення форм 

сущого. Вартісним є залучення до контексту порівняння життя, як медова річка 

(Вільне, безробітне його життя текло, як медова річка [СУМ, I, c. 144]), де річка 

має глибоко символічний зміст. Це символ незворотного потоку часу; медова ріка – 

символ неможливого світу, земного раю, що зумовлює рух значення в кількісну 

площину та продукує розвиток додаткової семи ‘сповнений достатку, щастя, 

радості’. Переосмислені в межах тропів осі псевдототожності ДАНС моделі 

«зовнішній щодо людини світ» розвивають псевдосенсорні значення, які 

віддзеркалюють результати осмислення навколишнього світу українським етносом, 

відкриваючи широкий простір для пізнання фундаментальних національно 

обумовлених характеристик дійсності. 

Отже, у системі відчуттів частка смаку є досить значущою; мовне ж 

відображення означеного виду перцепції цікаве, насамперед, тим, що мова воліє 

конструювати густативну лексику за необхідності, або запозичувати в імен 

природних реалій. Розширення дистрибуції сполучуваності густативної ознаки 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


366 

 

зумовило високу спроможність останніх в аспекті творення етнокультурних 

стереотипів різного порогу сенсорики. Переосмислюючись у межах тропів осі 

суміжності та псевдототожності, останні втратили зв’язок із вихідною сенсорною 

ознакою, що уможливило міркування: метонімізація та метафоризація є загальною 

тенденцією розвитку семантики псевдосенсорних стереотипів із густативним 

компонентом. 

Запах. Із густативними відчуттями тісно пов’язані ольфакторні відчуття, 

проблема вираження яких за допомогою вербальних засобів здавна цікавила 

мовознавців. Активне вживання одоративної лексики в різних мовних стилях і 

жанрах значно зросло у ХІХ столітті (дослідниця С. Корчова-Тюріна такий інтерес 

пояснює виявом реалізму, який тоді охопив усі види мистецтва [227, с. 87]); 

детальному аналізу ольфакторні номінації були піддані у мовознавчій науці XX ст. 

На сьогодні ґрунтовно проаналізовано функціонально-стилістичні можливості 

одоризмів; створено класифікації запахової лексики; з’ясовано особливості 

запахових відчуттів і їх словесне кодування; виділено об’єкти та суб’єкти 

одоративного складника; з’ясовано ольфакторні чинники у процесі комунікації; 

досліджено відтворення запахових відчуттів у художніх контекстах тощо 

(С. Александрова, І. Бабій, Н. Букс, А. Василевич, Л. Васильєв, А. Вежбицька, 

Л. Вейсгербер, М. Велер, В. Виноградов, Ж. Вігарелло, В. Власюк, О. Волошина, 

П. Воробець, Н. Вострякова, І. Гайдаєнко, Е. Гейко, А. Геррер, В. Дятчук, 

В. Іванченко, І. Іншакова, А. Житков, Ю. Караулов, Л. Клименко, С. Корчова-

Тюріна, О. Костюченко, Л. Крюкова, А. Куценко, В. Лещенко, Ю. Лотман, 

Н. Павлова, А. Пермінова, О. Потебня, І. Рузін, В. Сидельніков, Л. Соболєва, 

Л. Ставицька, І. Тарасюк, О. Турчак, О. Федотова, Р. Фрумкіна та багато ін.). Однак, 

у ситуації ауді-візуального пресингу до сьогодні триває традиційне ставлення до 

одоративної складової частини сприйняття, як до маргінальної; периферійне ж місце 

нюху в сенсорній ієрархії носить, на нашу думку, штучний характер.  

Вербальне вираження одоративних відчуттів репрезентує цілісну, однак не 

надто багату, систему назв. Зазвичай називають декілька причин обмеженої 

кількості ольфакторної лексики та відсутність самостійних, об’єктивних сполучень 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


367 

 

на позначення різних запахів: другорядне місце одоративних відчуттів у 

життєдіяльності людини, оскільки «більшу частину усвідомленої інформації людина 

отримує через зорові та слухові аналізатори» [229, с. 2]; глибоку вкоріненість у 

людську природу, заборону, пов’язану з видільними функціями організму; 

непридатність запахів при орієнтуванні людини, на відміну від тварини, в просторі; 

нюх не створює об’єкт, як це робить зір і слух, а залишається замкненим у суб’єкті 

[185]. Виходячи зі ступеня вивчення одоративної складової частини світу в 

лінгвістиці, зауважимо: на сучасному етапі збільшився не лише кількісний склад 

одоративної лексики, а й зросла її функціонально-стилістична роль [227, с. 87]; мова 

має величезну кількість можливостей, щоб передати різноманітні відтінки запаху, 

поширення його в повітрі або виділення певним джерелом [164].  

Інтегруючи притаманний певному етносу чуттєвий досвід, роль атрибутивних 

характеристик конкретних об’єктів матеріального простору в мовній картині світу 

виконують ольфакторні прикметники, які узагальнюють одоративний складник у 

структурі ЕС. Матеріали СУМ зафіксовані атрибутивні лексичні одиниці з 

ольфакторним значенням, які в одних слововживаннях співвідносяться з реально 

спостереженими в природі запахами, а в інших – тільки набувають значення запаху 

на основі конкретно-чуттєвих вражень. Виділяємо ряд мовних об’єктивацій запаху 

у вигляді глосарію ядерної зони: ароматний, пахучий, запашний, сморідний, 

смердючий, смердячий, вонючий; медіарної: духовитий, духмяний, пахущий, чадний і 

периферійної: пряний, кислий, терпкий, солодкий, гіркий, хмільний, п’янкий, їдкий, 

тухлий. У межах периферійної зони виокремлюємо відпредметні ольфакторні 

номінації: медовий (медвяний), полинний, чебрецевий, смолистий, фруктовий, 

кавовий, м’ятний, лавандовий, часниковий, квітковий тощо й такі, які тільки в 

певних контекстах можуть передавати ступінь вияву запахової ознаки, як-от: 

шлейфовий, глибокий, вражаючий, ніжний, холодний, теплий, приємний, 

специфічний, свіжий, п’янкий та ін. У роботі до уваги не бралися назви 

синтезованих (штучних) запахів, як непоказові у контексті української 

лінгвокультури. Окреслені номінації об’єднані спільною семою ‘характеристика 

запаху’ як приємного, чи неприємного, що диференційована наступними: ‘оцінка 
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запаху’, ‘інтенсивність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, ‘властивість запаху’, які у 

структурі ЕС із ольфакторним компонентом демонструють зміну вектору оцінки 

(пор. червоний → що?, дзвінкий → що?, гіркий → що? але запашний ← що?, 

духмяний ← що?). Тобто, сприйняття сенсорної ознаки в інших модусах перцепції 

починалось із компонентів сполучення, ольфакторний модус демонструє оцінку 

перцептивної ознаки стереотипних образів, яка починається з узагальнення.  

Дослідні матеріали фіксують широкий стратум ЕС (антропних/деантропних), 

заґрунтованих на вихідній ольфакторній ознаці, які на осі координат ‘приємний 

запах – неприємний запах’ частіше відтворюють приємні запахи як більш вартісні, 

вербалізовані ольфакторними прикметниками ароматний, пахучий, пахущий, 

запашний, духовитий, духмяний, солодкий, медовий, медвяний, п’янкий та ін., що 

демонструють можливості української мови передавати різними лексемами ті ж 

образи запаху. Референтами ольфакторної ознаки при цьому виступають етнічні 

номінації – іменники різних тематичних груп: а) рослини: м’ята, любисток, 

тютюн, татарське зілля, чебрець, полин, квіти, трава, сіно, липа, гречка, соснові 

стружки та ін.; б) продукти харчування: груша, яблуко, плід, пшениця, зерно, хліб, 

борошно, чай, кава, молоко, мед, напій, наїдки, олія, трунок, перець, печеня та ін.; 

в) предмети: сніп, вінок, мило, ладан, парфуми та ін.; г)  номінації ландшафту: сад, 

гай, ліс, поле, галява, скиба, пар, земля, море та ін; д) природні реалії вітер, повітря, 

прибій, дим та ін.; е) темпоральні реалії: весна, квітень, літо, ранок, вечір, ніч, 

полудень; є) соматизми: тіло, руки та ін.; ж) родові та видові поняття ольфакторного 

відчуття: аромат, запах, дух, пахощі, що передають ядерне значення ‘який має 

приємний запах’.  

Результатом поєднання ольфакторних номінантів із означеними об’єктами 

референції є ДАНС, заґрунтовані на монопрофільній сенсорній ознаці: пахучий 

чебрець, пахучий любисток, запашний бузок, запашна лелія (варіативна форма 

запашний крин), запашний мед (варіативна форма запашний липець), духмяне 

сіно, ароматний напій, духмяний хліб та ін. (див. Додаток Д). Окреслена 

сполучуваність є зоною потенційної стереотипізації, у межах якої формуються 

регулярно повторювані історично зумовлені стереотипні образи.  
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Монопрофільна ознака лежить і в основі творення стереотипних образів, 

основними компонентами яких є відпредметні ольфакторні номінації, утворені за 

рахунок слів, похідних від назв джерел походження запаху, переважно, від назв 

рослин (рідше продуктів харчування), що наділені міцним, сильним запахом, та 

родового поняття «запах», якими є глибоко національні в українській культурі реалії 

чебрець, полин, мед, м’ята, любисток, липа, соснова смола, живиця та деякі інші. 

Відпредметні ад’єктиви, інтегруючи притаманний певному етносу чуттєвий досвід, 

виконують роль атрибутивних характеристик конкретних об’єктів матеріального 

світу, напр., полинний пах, чебрецева пахучість, смолистий дух, м’ятний запах, 

квіткові пахощі, фруктовий аромат, кавовий аромат, медвяний запах, часниковий 

дух, живичний запах та ін., втілюючи промовисту символічність світу української 

флори. Так, сосна є символом життєвої сили, «родючості та  плодючості»; чебрець 

(Богородична трава) «забезпечує добробут в родині;  його брали з собою на чужину 

як символ рідного краю»; любисток – «оберіг хати, обійстя; символ любові, злагоди, 

«чар-зілля» – на любов»; м’ята «символізує духовну цноту, це оберіг дитини та її 

здоров’я»; полин – «символ суму, печалі, душевних мук, гіркої долі, нелюбого, 

немилого судженого»; ладан «викурює всю нечисть, очищає від скверни» [613, 

с. 571, 636, 344, 272, 465, 327] та ін. Побудовані на конкретно-чуттєвому сприйнятті, 

відпредметні образи є позитивним маркером (за винятком деяких, наприклад, 

ладановий запах, що через обряд відправи над покійником, де використовується 

ладан, прочитується як ‘наближення до смерті’) та характеризуються певною 

абстрактністю: запахи медяного лану, смолистого бору, квіткового поля, полинного 

та чебрецевого степу такі різноманітні, що не можуть пов’язуватися з одним 

конкретним джерелом запаху. 

Узагальнені одоративні образи етносвіту українців експлікують запахи 

обійстя, рідного двору, дому, хати, садиби, дитини, жінки, чоловіка. Звідси 

міркування: людина виступає не тільки суб’єктом запаху, а й об’єктом одоративної 

складової частини світу. При цьому розмежовуються «запахи чоловіка» (переважно 

неприємні), які асоціюються з запахами тютюнового диму, поту, роботи, зрідка 

парфумів (пор. Він затягся раз-два смердючою махоркою і, одурманений, відчув, що 
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заспокоюється [СУМ, IX, c. 397]; Доносився неприємний запах поту ... [СУМ, VI, 

c. 546]) та «запахи жінки» (переважно приємні), які асоціюються з запахом трав, 

парфумів, косметики, тіла (пор. Вона чудово пахне – якийсь солодкий, тремтячий 

запах, як звук віоліни [СУМ, X, c. 245]; В горіховому шифоньєрі висіли плаття Ані, 

теплий запах духів обгорнув його [СУМ, XI, c. 465]), резонують які «запахи 

дитини» (очевидне збереження сакрального ореолу навколо немовлят і майбутніх 

мам) та «запахи молодої людини» (Я бачу її … злегка розхристані груди, звідки йде 

запашне тепло молодого тіла [СУМ,  VIII, c. 855]). 

Рух по сенсорній шкалі відцентровує семантичний зсув у значеннєвій зоні ЕС 

із ольфакторним компонентом, що зумовлює розвиток додаткових значень, 

проектованих у різні площини: м е н т а л ь н у  –  ‘свіжевиготовлений’ (Миронич 

розклав перед зніяковілим хлопцем хатній харч – запашний свіжий хліб [СУМ, IV, 

c. 154]; Потім принесла чайник щойно завареного духмяного чаю  [СУМ, VIII, 

c. 455]); ‘заспокійливий’ (Прохор.. ліг на запашне сіно й міцно заснув [СУМ, III, 

c. 248]); ‘який засвідчує постійний, уважний догляд’ (Білий ковнір ефектно відтіняв 

білість пещеного запашного тіла [СУМ,  VI, c. 349]); т е м п о р а л ь н у  (Літо 

стояло над Лісняками сонячне, запашне і ласкаве [СУМ, IV, c. 450]; Запашний 

український вечір ласкаво огорта натомлену землю [СУМ, VI, c. 401]), де резонансу 

сенсорній ознаці додають запахи ранку (В кімнату щедро полилося холоднувате 

пахуче ранкове повітря [СУМ, VI, c. 101]) і весни (Йде весна запашна, квітами-

перлами закосичена [СУМ, III, c. 248]). Об’єкт оцінки весна як символ оновлення 

життя та надії на майбутнє уможливлює розвиток додаткової семи ‘довгоочікувана’, 

актуалізованої поліпрофільною сенсорною ознакою, (Пройшла осінь і зима, настала 

весна – довгождана, тепла й пахуча і покликала зраділих хліборобів у степ [СУМ,  

VII, c. 31]), що є вихідною в ряду інших ЕС. У межах п р о с т о р о в о ї  площини, де 

акцентовано на локалізації місця, фіксуємо переосмислений у межах тропів осі 

суміжності ДАНС духмяна земля із МСЗ ‘рідна, своя земля’ (Земле заклечана, 

земле духмяна, чую тебе я в собі, як Антей [СУМ, III, c. 147]), яке отримує 

актуалізацію семою ‘щаслива’, з подальшим переосмисленням у ментальний образ 

запашного раю (Та як ти далеко, запашний мій раю, де радість витає, сміється 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


371 

 

блакить [СУМ, I, c. 507]), що розвиває значення ‘сповнений достатку, щастя, 

задоволення’ й прочитується через додаткову сему ‘бажаний’. 

Запахи з негативною гедоністичністю вербалізовані ад’єктивами сморідний, 

смердючий, смердячий, вонючий, чадний, тухлий, що у структурі ЕС передають 

ядерне значення ‘який має неприємний запах’. Спостережено, що окреслені 

прикметники демонструють дещо збіднений конотаційний стратум у межах 

субмоделей осягнення світу, де референтами смакової ознаки виступають: 

а) продукти харчування: їжа, баланда, напій, риба, м’ясо, яйце та ін.; б) предмети: 

шмаття, самосад, махорка, каганець, машина та ін.; в) тварини: пес; г)  речовини та 

матеріали: ропа, дим, солярка, сірка, гас, сміття, бензин, помиї, піт, маляс, гній та 

ін.;  д) номінації ландшафту: яма, багно, мочарі, вулиця та ін.; е)  будови: казарма, 

конура, барак, клітка та ін.; є) родові та видові поняття ольфакторного відчуття: 

запах, дух. Відповідна сполучуваність є площиною можливої стереотипізації, у 

межах якої формуються регулярно повторювані історично зумовлені ЕС, 

заґрунтовані на монопрофільній сенсорній ознаці: смердюча баланда, вонюча ропа, 

смердюча махорка, вонючий каганець, сморідний барак, вонюча яма, чадний 

автомобіль, чадний дух та ін. (див. Додаток Д). Останні демонструють 

розмежування щодо ступеня вияву ознаки, де синонімічний ряд густативних 

ад’єктивів дає змогу відтворити як самі запахи, так і їх найтонші відтінки. Зокрема, 

прикметники вонючий, смердючий, чадний передають різний ступінь інтенсивності 

ознаки: вонючий – помірний; смердючий, чадний, зловонний – надмірний, що 

уможливлює додаткові семи, проектовані у ментально-квантитативну площину 

‘інтенсивний неприємний запах’ (З високих виводів [заводу] завжди валували 

стовпи чорного смердючого диму [СУМ, I, c. 60]; Через наші … українські прерії 

провести якусь зловонну канаву! Жах!.. [СУМ, III, c. 599]); ‘задушливий’ (Чадний 

дух сірки, лою, овечого поту стояв у приміщенні [СУМ, XI, c. 263]; З долівки 

вставала важка смердюча пара і давила всякого свіжого чоловіка [СУМ, VI, 

c. 364]); ‘шкідливий для здоров’я’ (По хаті пішов такий чад, такий смердючий 

дим, що Кайдашиха закашляла [СУМ, IX, c. 397]), підсилене множинною формою 

носія ознаки (Смердячі дими.. запирають віддих [СУМ, IX, c. 397]); ‘несправний’ 
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(Увечері в хаті у Горпини на столі стояв вонючий каганець і неясно горів [СУМ, I, 

c. 737]); День і ніч повз ваш будинок котиться залізна орда ревучих, виючих, чадних 

машин [СУМ, VIII, c. 476]); ‘наповнений смородом’ (Він зухвало подумав: … 

втопити цю п’яну погань [Сачка] в смердючій ямі! [СУМ, IV, c. 417]). Уведені до 

контексту конкретизатори ознаки – прикметники брудний, грязний, темний, іменник 

багно мотивують додаткову сему ‘наповнений брудом’ (Ся улиця вела у пекло, була 

вонюча і грязна [СУМ, I, c. 737]). Носій ознаки вулиця (брудна, вонюча) ніби 

виступає провідником у зовсім інший світ – світ, де панують нестерпні, жахливі 

умови, узагальнені в образі смердюче пекло ‘дуже небезпечне місце’ (Саму б її 

засадити, відьму, в оце смердюче пекло [СУМ, I, c. 666]), що втратив зв’язок із 

вихідною сенсорною ознакою 

Конотаційне зміщення ольфакторної ознаки умотивовується не лише 

внутрішнім змістом об’єкта оцінки, а й носієм ознаки. Зокрема, об’єкти оцінки 

баланда – «дуже рідка пісна юшка [СУМ, I, c. 95]; конура – «тісне, темне й брудне 

приміщення, житло» [СУМ, IV, c. 272]; барак – «житлове приміщення, призначене 

для тимчасового користування» [СУМ, I, c. 103]; казарма – «житлове приміщення 

для робітників при заводах, фабриках і т. ін.» [СУМ, IV, c. 70]; клітка – «маленька, 

тісна кімната» [СУМ, IV, c. 185] пов’язані з вираженням певної соціальної ідеї, яка у 

семантичній структурі ЕС продукує розвиток негативно маркованого СМЗ 

‘поганий’, ‘неякісний’: смердюча конура, смердюча казарма, сморідний барак, 

смердюча клітка, смердюча баланда. Виразною є проекція в темпоральну та 

кількісну площини, де спостережено зіткнення протилежностей (напр. смердюча 

казарма – світ божий; підіймається до неба – затиснули у вузеньку клітку), що 

продукують побудовану на контрасті додаткову значеннєву сему ‘жахливі, 

нестерпні умови перебування’.  

У аспекті характеристики якісної ознаки ольфакторного образу вартісною 

видається думка про деяку факультативність семи ‘негативна оцінка’. Так, об’єкти 

референції дьоготь, скипидар, смола, що мають їдкий запах, можуть означатися 

ад’єктивами, які передають сему ‘приємний запах’ (пор. Наді мною висіли старі 

хомути і шлеї, вимащені для схоронності пахучим дьогтем [СУМ, IX, c. 902]; В 
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землянках було тепло, затишно, пахло ароматною смолою [СУМ, III, c. 717]); 

Ароматний запах … створюється завдяки наявності в повітрі найдрібніших 

частинок … – скипидару [СУМ, IV, c. 480]), що підтверджує міркування про 

суб’єктивність ольфакторного сприйняття та реакцію індивідів на запах. 

Одоративні ад’єктиви, що є носіями негативної гедоністичної оцінки, 

переосмислюючись у межах тропів осі суміжності, у структурі ЕС втрачають зв’язок 

із сенсорною ознакою та розвивають МЗ. З-посеред таких – стереотипний образ із 

ремаркою зневажл. мов смердюча шліхта ‘надміру приставучий’ (Ой чіпляється 

[Гервасій] і липне, мов смердюча шліхта [СУМ, XI, c. 490]), значення якого 

мотивоване внутрішнім змістом іменника шліхта (шліхта – «клейкий розчин із 

крохмалю, мила, гліцерину» [СУМ, XI, c. 490]) та конкретизоване синонімічними 

дієсловами чіпляється, липне, що водночас демонструють динамізм ознаки. У межах 

означеного сценарію розглядаємо й стереотипні образи, МЗ яких проектовані в 

соціальну площину та площину сімейно-родинних стосунків: смердючі пси, 

смердючі покидьки, смердючий п’янюга, що передають значення ‘морально 

деградовані люди, які своїми вчинками викликають загальний осуд’, де запахові 

характеристики формують оцінку поведінки та діяльності особистості. Дещо по-

іншому потрактовуємо метонімізовані образи з ремарками заст., зневажл.: 

смердючий хлоп, смердюче мужицтво ‘селянин, мужик взагалі або кріпак’ 

(Лайдаче! Хлопе смердючий! – верещав він [СУМ, VII, c. 396]; Вже так мені 

надоїло те смердюче мужицтво [СУМ, IX, c. 397]), значення яких мотивоване 

внутрішнім змістом носіїв ознаки, що у межах опозиції заможний – бідний, 

розкодовують значно ширшу інформацію: йдеться не тільки про вбогих, 

покріпачених, належних до нижчих прошарків суспільства, а водночас – про 

неосвічених, невихованих людей.  

Виключно чуттєва природа запаху зумовлює виділення подвійного 

інформативного аспекту засобів номінації ольфакторних відчуттів, які: 1) вказують 

на специфічність запаху як ознакової категорії – бути ольфакторною властивістю 

предмета, якому вони належать; 2) формують набір культурно-значущих органічних 

та неорганічних речовин, артефактів, запахи яких концептуалізувались як самостійні 
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сутності в їхній свідомості [480, с. 5]). Це продукує появу стереотипних образів із 

вторинним характером ольфакторної семантики, які тільки у певних контекстах 

можуть передавати запахові відчуття, наприклад, специфічний дух, принадний 

запах, ніжний аромат, неприємний запах, хмільний запах, томливий запах, 

густий запах, запах протухлої баранини, кусок тухлого м’яса та ін., що 

зумовлюють виникнення індивідуалізованих СМЗ у межах координат 

‘приємний/неприємний’, ‘інтенсивний/неінтенсивний’, ‘своєрідний/звичний’, 

‘свіжий/зіпсований’. Наведені форми, як засоби вторинної ідентифікації смакової 

властивості, можна визначити як додаткові прямі найменування, які є одним із 

засобів нарощування смакової ознаки. 

Спостережено, що одоративна ознака градуюється «сусідством» 

вербалізаторів інших модусів перцепції (пор. розлогі, запашні, безмірні степи; тиха, 

ясна, запашна ніч; запашні величезні яблука; рожа запашна та гожа, пишна та 

рясна та ін.), що зумовлює актуалізацію поліпрофільної ознаки та засвідчує 

стимуляцію кількох зон сприйняття – комплексну модальність, як один із способів 

сприйняття навколишнього світу, де домінантою є ольфакторне сприйняття. 

Суміщення в одному контексті різних об’єктів ольфакторної оцінки (напр. Там 

росла тонка матіола з міцним ароматом, пахучий гострий тютюн, терпкий 

любисток [СУМ, VI, c. 562]; І полин, і татарське зілля з болота, і прихатній 

канупер ясно-зелений і неповторно запашний, і все те розмаїте зілля здіймало таке 

п’янке струміння пахощів [СУМ, VIII, c. 79]) зумовлює виникнення етнічно 

укорінених образів: духмяний, аж паморочить голову; запашний, аж п’янить; 

пахучий, аж з ніг збиває та ін., що є засобом індивідуалізації властивостей 

запахових відчуттів, водночас як і способом уточнення інтенсивності останніх. 

Одним із актуальних резонаторів стереотипного образу за ознакою ‘запах’ є троп осі 

псевдототожності – порівняння, що актуалізують семи ‘поширення в просторі’, 

‘сприйняття запаху’, ‘оцінка запаху’: пахучий, як квіти; пахучий, як буйна земля; 

пахуча, як південна рожа; мов квітки запашні; як ватри запашні та ін. (див. 

Додаток А). Об’єктами порівняння таких образів є як усталені, відомі етносу реалії 

(квітка, рожа, земля, ватра), які містять яскраво виражені ознаки, що є 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


375 

 

характерними для українського етносу; так і неусталені – масті (ароматні, як 

масті сірійського крамаря), де усталені об’єкти порівняння є зоною творення 

регулярно повторюваних історично зумовлених ЕС.  

Ступінь висхідної сенсорики підсилюють й інші мовні засоби: носії ознаки, які 

своїм внутрішнім змістом мотивують семи ‘приємний запах’ – квітка, рожа, м’ята, 

яблуко, липа, любисток та ін. та ‘неприємний запах’ – соляр, мочар, махорка, 

самосад, барак, казарма та ін.; близько розташовані на одній синтагматичній шкалі 

кореляти (гожа, пишна, рясна, запашна; чиста, чудова, запашна; сонячне, запашне, 

ласкаве; довгождана, тепла, пахуча; важкий, змішаний, одурманений, чорний); 

парні ольфакторні ад’єктиви, що мають загальну значеннєву інтерпретацію: 

характеризують явища одного плану (ароматний, запашний; приємний, ароматний; 

духмяний, приємний); прислівники міри та ступеня (щедро, дуже, неповторно, 

чарівно, безумно); дієслова (процвітати, надавати, наповнювати, розцвітати, 

наливатися, цвісти, хвилювати, розлити, долітати, чадіти та ін.); архаїзми 

(благоуханний, зловонний); повтори (запашний-запашний, квіти-перли); тавтологічні 

сполучення (духмяні пахощі, духмяний дух, запашний пах); форми ступеня якості 

ознаки, виражені за допомогою морфемних засобів (запахущий, найдухмяніший, 

їдкуватий, протухлий); множинні форми (духмяні груші, пахучі гречки, пахучі 

наїдки, смердячі дими). Окреслені мовні засоби не тільки створюють динамічний 

образ запахів, а й конкретизують їх дію, вказуючи на виділення, поширення, 

наповнення, сприймання запаху, або, взагалі, на його існування.  

Нарощування одоративної ознаки на відповідній ділянці мовної системи 

зумовлене численними асоціативними процесами мислення, що продукує рух 

ознаки по сенсорній шкалі, результатом чого є переосмислення етнокультурних 

стереотипів-образів, які, втративши свої потенційні можливості щодо відтворення 

одоративної ознаки, апелюють до ментальної сфери, у межах якої розвивають 

неперцептивні значення. Важливу роль у відтворенні псевдоодоративної ознаки 

відіграє антропометричність – співмірність універсуму зі зрозумілими для 

людського сприйняття образами та символами, водночас як і темами, які 

зумовлюють статус ціннісно зумовлених стереотипів [486]. Аналізований матеріал 
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дає підстави висловити думку, що вербалізатори «ольфакторної сцени» стають 

джерелом метафоричного перенесення. На цій особливості розвитку метафоричного 

значення лексики з семантикою запаху наголошує Н. Павлова, яка зауважує, що 

метафоричне перенесення відбувається на основі подібності до запаху певного 

предмета, при цьому ольфакторними характеристиками наділяються предмети та 

явища об’єктивної дійсності, що фізично не здатні мати запах, отже за ними 

закріплюється уявний запах [334, с. 16].  

Переносного одоративного значення у межах контекстів набувають номінації 

різних тематичних груп: часових проміжків доби, періодів життя людини, 

фізіологічних станів людини, слів-реалій, зокрема таких, що не можуть виступати 

носіями ольфакторної ознаки, де одоративні метафори є носіями культурно-фонової 

інформації, суспільно-політичних явищ, почуттів і емоцій тощо. Серед таких 

дискурсивно-зумовлені стереотипні ДАНС, змістова сторона яких зумовлена 

особливостями соціального та культурного досвіду взаємодії мовного колективу з 

природними нюховими сигналами, когнітивною обробкою цих сигналів і 

перенесенням первинних денотативних значень на вторинне метафоричне поле, що 

зумовлює їх МЗ ‘який надає почуттєву насолоду’: запашна мова, запашні слова, 

пахуча любов, духмяна молодість та ін. (див. Додаток В). 

Водночас фіксуємо розгорнуті метафоричні одоративні образи. Мовленнєве 

мислення виформовує співвідносні образні стереотипні конструкції, що 

відтворюють динамічний образ запаху як такого, вказуючи на безпосереднє 

виділення запаху конкретним джерелом, як-от: запашний дух осереддя [лісу] [СУМ, 

V, c. 759]; пахуча урочистість херсонських лип [СУМ, XI, c. 400]; запашне дихання 

долин [СУМ,  XI, c. 647]; якийсь дивний букет пахощів, що паморочив голову [СУМ, 

VIII, c. 418]; пахощі стужавілої землі та виновий дух опалого листу [СУМ, VIII, 

c. 114]; гострий дух висмаленого сонцем і степовими вітрами чебрецю [СУМ, VII, 

c. 68]; чебрецевий настій і ніжний дух прив’ялої суниці [СУМ, XI, c. 289]; ледве 

вловимий запах соснової кори, живиці, листя і хвої [СУМ, X, c. 430]; винний аромат 

осінніх київських садів [СУМ, VIII, c. 557] та ін., які набули ознаки усталеності. Таке 

метафоричне ототожнення різних реальних ольфакторних ознак засвідчує 
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художньо-поетичний модус сенсорних образів, що вживаються як авторські 

найменування, які є зразком блискучого перекодування, що відтворює світ 

української природи та дещо зідеалізовують її.  

Стратум метафоричних образів носіїв семи ‘неприємний запах’ значно 

обмежений: смердючі болячки, чадлива [чадна] атмосфера, смердючий вибух 

дикунства та ін. (див. Додаток В). Складність відтворення цільовою мовою 

відповідного типу номінативних одиниць полягає в їхній суб’єктивності, оскільки, 

незважаючи на існування одоративних універсалій, у кожного носія мови своє 

уявлення про конкретний запах і метафоричний одоративний образ викликає свій 

асоціативний ланцюг [111, с. 122]. 

Спостережено, що позбавлені власного лексичного спектра одоративні емоції 

слугують «центром притягання слів із інших сфер відчуттів» [533, с. 70], знаходячи 

«підтримку в суміжних відчуттях» [463, с. 216] – у характеристичних означеннях і, 

зазвичай, у тому референтному поділі, за яким закріплений реальний чи уявний 

запах. Останнє і робить одоративну сферу буття індивіда асоціативною за суттю 

[462, с. 72]. Найтісніше одоративні відчуття пов’язані зі с м а к о в и м  модусом: 

солодкий (медовий, пряний, гіркий, терпкий, кислий) запах (Свіжість трави 

манила здалека, а медовий запах квітів наповнював повітря [СУМ, III, c. 247]; З 

бункера вже чути вільгісний терпкий запах молодого вина [СУМ, I, c. 673]. 

Зафіксовані приклади синкретизму запахових вражень із т а к т и л ь н и м и  (Тиша. 

Спокій. Теплий запах сипцю, щойно вивезеного в поле [СУМ, IX, c. 195]; Гострий 

запах паленої сірки … сльозив очі [СУМ, VI, c. 23]), с л у х о в и м и  (З моря подихало 

тихою прохолодою [СУМ, VI, c. 744]) та в і з уа л ь н и м и  відчуттями (Тонким 

ароматом віяло від шипшини [СУМ, XI, c. 455]; Потягло чимось густим і темним 

[СУМ, VII, c. 475]). Окреслені перенесення, реалізуючись головним чином через 

асоціативні зв’язки запаху з певними життєвими ситуаціями, мають комплексний 

характер і демонструють природні властивості людини переживати водночас 

враження,  набуті від кількох органів чуття.  

У пропонованому контексті правомірно говорити про створення 

багатовимірної моделі структури та функцій досвіду людини шляхом нейро-
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лінгвістичного програмування. В основі останнього – сенсорна дія, спрямована на 

створення в індивіда нових, раціональніших програм поведінки та дій. Такі 

програми закріплюються в мозку людини на нейронному рівні та є основою його 

нового досвіду. Добре сформульована мета дій, визначена в сенсорних категоріях 

(візуальних образах, звуках, смакових, дотикових відчуттях і запахах), засвідчує 

єдність світосприйняття та його оцінний характер; зумовлює розвиток естетичної 

чуттєвості та сприяє відображенню цілісної картини світу.  

Отже, одоративні номінації, здійснюючи безпосередній зв’язок мови з 

реальними природніми запахами та з поняттєвими категоріями, узагальнюють 

одоративну складову частину світу в структурі етнокультурних стереотипів, які 

актуалізують конкретне нюхове значення в межах координати ‘приємний 

запах/неприємний запах’, що демонструє оцінку перцептивної ознаки стереотипних 

образів, яка починається з узагальнення. Чуттєва природа запаху зумовлює появу 

етнічно проакцентованих відпредметних стереотипів-образів, похідних від назв 

джерел походження запаху; стереотипів із вторинним характером ольфакторної 

семантики, які вказують на специфічність запаху як ознакової категорії; авторських 

(зромантизованих) образів, які відтворюють своєрідну палітру нюхової сенсорики, 

відмінну від інших культур. 

Дотик. Розкрита вченими ХХ сторіччя стереоскопічність зв’язку «людина-

світ» викрила несправедливість теоретичної неуваги до тактильних можливостей 

людини, тим самим заперечивши думку Ю. Апресяна, за якої в ієрархії сенсорних 

модальностей дотик займає останнє місце й не усвідомлюється носіями мови як 

провідний [16, с. 364]. Дотикові відчуття, як засіб контакту з зовнішнім 

середовищем, є одними з найважливіших джерел людських знань про простір і 

властивості предметів у цьому просторі, а в людей із обмеженими можливостями – 

єдиним. Постійно й повсюдно супроводжуючи людину та взаємодіючи з іншими 

видами відчуттів, тактильна чуттєвість стала основою для формування в людини 

цілісного уявлення про навколишній світ. 

Визнання тактильності одним із основних засобів отримання інформації про 

навколишнє середовище зумовило активізацію досліджень цього виду перцепції 
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науковцями різних галузей знань. Номінації дотику від недавнього часу стали 

предметом активного зацікавлення й лінгвістів. У полі зору мовознавців – аналіз 

категоризації ознак тактильних одиниць; дослідження вербалізацій дотику в їх 

типологічній перспективі; увага не лише внутрішній, а й зовнішній симетрії прямих 

і переносних значень дотикових лексем; створення класифікаційної матриці тощо 

(К. Астапкіна, С. Антонюк, Т. Борейко, Ж. Бубирева, Н. Вострякова, І. Галуцьких, 

Н. Гутова, Г. Крейдлін, Л. Крюкова, Г. Левченко, О. Лурія, Х. Мелько, 

А. Мерзлякова, С. Мойсєєва, Л. Нестерська, В. Новак, О. Сторчак, І. Павлова, 

І. Рузін, Т. Рябова, Т. Токарева, К. Тулюлюк, О. Федотова О. Шрамм, О. Юріна та 

ін.). Попри значну кількість напрацювань, лексеми з семантикою ‘дотик’ вивчені 

значно менше, ніж лексеми інших видів сприйняття: не вироблений комплексний 

підхід до аналізу відповідної лексичної групи; відсутні порівняльні семантичні 

дослідження; не з’ясованими залишаються механізми та сфери семантичного 

переносу тактильної модальності й вияв найбільш регулярних моделей деривації 

тощо. Поза увагою залишились дотикові номінації як структурні компоненти ЕС. 

Прикметники на позначення дотикових відчуттів прийнято класифікувати, 

виходячи з ознак (температура, поверхня, розмір, форма) і властивостей зовнішньої 

та внутрішньої будови об’єктів (твердість, пружність, непроникність, вологість, 

в’язкість, маслянистість, гладкість, шорсткість), що уможливлює виділення ядерних 

лексем: гарячий, холодний, сухий, мокрий, твердий, м’який, гострий, тупий; 

номінацій медіарної зони: теплий, палкий, льодяний, сирий; до периферії відносимо 

прикметники: шорсткий, липкий, слизький і їх похідні; поза увагою залишились 

лексеми на позначення кінестетичної чуттєвості, які дозволяють визначити 

розташування кінцівок у просторі. За матеріалами СУМ, окреслені номінанти є 

основою творення усталених в українській мові антропних і деантропних ЕС, що є 

засобом осягнення світу українською спільнотою.  

Для відчуття на дотик характерною є існування суб’єкта сприйняття та 

органів, за допомогою яких здійснюється процес сприйняття – соматизмів, 

найперше, це руки, пальці, губи, інші частини тіла людини, які стали об’єктом 

якісної оцінки стереотипних образів, заґрунтованих на монопрофільній сенсорній 
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ознаці: гаряче чоло, полум’яні уста, теплий подих, гаряча кров, м’які долоні, 

шорсткі руки та ін. (див. Додаток Д), де тактильні прикметники репрезентують 

ґрадуальні атрибути, обумовлені специфікою тактильності [382, с. 87]. Серед таких: 

теплий, гарячий, полум’яний; холодний, льодяний; мокрий, вологий, сирий, що у 

структурі ЕС передають не стільки якісну, скільки якісно-кількісну ознаку, 

співвідносну з нормою, встановленою в мовній картині світу [304, с. 260]. Тактильні 

прикметники у структурі ЕС демонструють широкі семантичні можливості, що 

зумовлює розвиток у їх значеннєвій структурі додаткових конотаційних сем, 

проектованих у ментальну площину, які Наприклад, м’які долоні ‘ніжні’, тверде 

підборіддя ‘чітко окреслене’, м’які контури обличчя ‘невиразні, розпливчасті 

риси’, холодне лице ‘байдуже’ та ін. (див. Додатки В, Д). Зауважимо, що різні 

дотикові відчуття спроможні викликати та передавати різні емоції [577, с. 552], 

зокрема, холодні руки засвідчують те, що людина замерзла або чогось боїться, в той 

час як гарячі руки можуть означати, що їх власник розлючений або схвильований.   

Широкі можливості переосмислення у структурі ЕС демонструє ад’єктив 

сухий, що розвиває ряд негативно маркованих МЗ: сухі щоки ‘худий’; сухі груди 

‘виснажений’, суха нога, суха рука ‘з атрофованими м’язами’, підсилених тропами 

осі псевдототожності – порівнянням, де сему ‘виснажений’ підкреслено етнічно 

релевантними феноменами сухарем, кісткою (сестра,.. суха як сухар; обличчя сухе, 

як кістка; хлопець.. сухий, як кістка). Особливо вартісними є подвійні порівняння 

(Його сестра,.. суха як сухар, жовта як стигле жито [СУМ, IX, c. 863]; Обличчя в 

нього було сухе, як кістка, жовте – аж чорне [СУМ, XI, c. 352]; На візку сидів 

хлопець.. сухий, як кістка, обмотана жовтою шкуркою [СУМ, XI, c. 486]), 

актуалізовані стимуляцією декількох зон сприйняття: тактильної та візуальної.  

Дослідні матеріали засвідчують, що рух значення стереотипів із тактильним 

компонентом по сенсорній шкалі демонструє спроможність відтворювати 

прикметниками всього спектру сенсорних/псевдосенсорних ознак. Наприклад, 

ад’єктив твердий як структурний компонент стереотипного образу тверда рука 

унаочнює такі семантичні перетворення: від власне сенсорного значення ‘твердий 

на дотик’ (У Тараса рука маленька, сухенька, але теж тверда [СУМ, V, c. 687]); 
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через сенсорно-ментальне ‘жилавий’, ‘який має велику силу’ (Потиснув командир 

тверду руку Тимофію [СУМ, X, c. 46]) та ментально-сенсорне ‘надійний’ (Тату, 

рука твоя вірна й тверда [СУМ, VIII, c. 578]) до ментальних, утворених у межах 

тропів осі суміжності: 1) ‘здатність підкоряти своїй волі інших, управляти’ (Знай, 

Семене, – казав Мирослав, – такої твердої руки, як у князя Романа, не буде [СУМ, 

X, c. 46]); 2) ‘наполегливість, владність як риси характеру’ (Дівчина оступилась, і 

потрібна дуже тверда і обережна рука, щоб підтримати її [СУМ, V, c. 489]); 3) 

‘сильна людина, що вміє організувати інших’ (А на давнім пожарищі іскра 

братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих [СУМ,  X, c. 46]).  

Розвиток у семантичній структурі тактильних ад’єктивів переносних значень 

розкриває широкі можливості для переосмислень і формування у останніх МЗ, де 

особливо вартісні блоки бінарних за своєю природою тактильних пар: 

гарячий/холодний, твердий/м’який, сухий/мокрий, гострий/тупий та ін., які, 

функціонуючи на засадах протилежної семантики, реалізованої в парадигматичній 

взаємодії [213, с. 87], є носіями узагальнених антропорис українців. Переосмислення 

відповідних ад’єктивів продуковані їх широкою полісемічністю, що й мотивує 

переносні аксіологічно марковані значення  АНС, в основі яких лежать різні 

механізми переосмислення. Перспективними визнано метонімічну: гарячий 

хлопець, гаряче плем’я, палка молодіж, палкий патріот, твердий чоловік, 

тверда рука, гострий розум, тупа пиха, тупі голови та ін. (див. Додаток В) та 

метафоричну моделі: холодний погляд, м’яка іронія, гаряча краса, гострий погляд, 

тупий біль та ін. (див. Додаток В). Контекстуальне оточення наведених образів 

зумовлює проекцію у різні площини. Так, внутрішній зміст носія ознаки плем’я 

(плем’я – ‘група людей, об’єднаних належністю до якогось соціального шару, до 

певної організації тощо)’ асоціює в соціальну сферу (Змальовують, як студентське 

плем’я – молоде, задьористе, гаряче – штурмує фортеці знань [СУМ, III, c. 641]); 

внутрішній зміст носія ознаки молодіж – у віковий стратум (Палка молодіж у живі 

очі сміється старому [СУМ, VI, c. 31]). Подальше розширення значеннєвого ряду 

відбувається в межах кількісної площини, де внутрішній зміст синонімічних 

ад’єктивів гарячий, палкий, підкріплений змістом конкретизаторів-прислівників 
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занадто, бігом, трудно, акцентує на надмірній кількості тепла, що зумовлює 

розвиток додаткових сем ‘невитриманий, гарячкуватий’ (Вони знали добре Параску, 

її надто гарячу, запальну натуру [СУМ, III, c. 242]); ‘запальний’ (Я людина палка: 

вхоплю шаблюку й покажу … [СУМ, VI, c. 31]). Сема ‘надмірна кількість’ резонує 

через подвійне порівняння (Ішла чутка, що він страшний чоловік, палкий, як порох, 

а гострий, як бритва  [СУМ, II, c. 144]), вербалізаторами якого є номінації як 

одного перцептивного модусу – палкий, гострий, так і різних – холодний, 

неприступний, що раціоналізує думку про комплексну модальність як результат 

прихованого впливу на органи чуття. Правомірно говорити й про додаткову сему 

‘який продукує сексуальне збудження’. Спостережено, що сексуальна активність 

часто концептуалізується через вогонь, який ніби нагріває кров. На нашу думку, 

причиною виникнення відповідного значення є метафоричне зближення позитивних 

емоцій і їх джерел (душі, серця) з вогнем (пор. метафоричні сполучення гарячий пал, 

гаряче серце). При цьому діє наступний механізм переносу: як різні джерела тепла 

можуть виділяти його неоднакову кількість, так різні люди можуть «виробляти» 

неоднакову кількість душевного тепла. Йдеться не про вираження відчуттів, які 

насправді відчуває суб’єкт, а скоріше про їх демонстрацію. 

Разом із тим варто говорити про різні вектори оцінки (позитивної/негативної) 

у внутрішньому змісті тактильних ад’єктивів. Так, позитивно марковані значення 

прикметника твердий трансформуються у негативне ‘позбавлений чуйності, 

душевної теплоти’, ‘нездатний виявляти теплі почуття, суворий’ (Ох, ся тверда 

душа! Упертий розум! Чом я не міг зломити їх? [СУМ, II, c. 46]). Водночас 

зауважимо, що об’єкти оцінки – іменники людина, серце, душа продукують 

зміщення акценту в бік актуалізації духовної сфери, що виформовує розуміння 

морально-психологічного стану особистості, її ставлення до світу, в якому індивід 

виступає основним об’єктом опису. На нашу думку, конотативно-прагматична 

детермінованість відповідних образів зумовлена характерною для української 

ментальності позицією кордоцентризму (згадаймо «філософію серця» П. Юркевича) 

– розуміння дійсності не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» – 

емоціями, почуттями, внутрішнім («душею»), і демонструє, наскільки важлива дана 
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реалія в житті окремо взятого народу як спосіб його національної самоідентифікації, 

відмежування від інших мовно-культурних спільнот.  

На аксіологічність тактильних ад’єктивів насамперед впливає контекстуальне 

оточення. Зокрема помічено, якщо прикметник м’який корелює із сердечний, 

доброзичливий (Він увесь такий м’який, сердечний… [СУМ, IV, c. 836]), маємо 

позитивно марковане значення; якщо ж м’який функціонує в одному семантичному 

ряду з сентиментальний, у внутрішньому змісті якого сема ‘надмірно’ 

(сентиментальний – «який характеризується, відзначається надмірною чутливістю 

[СУМ, IX, c. 125], то опосередковано асоціює в кількісну площину, увиразнюючи 

негативні конотації (Життя не терпить м’яких, сентиментальних людей [СУМ, 

VI, c. 836]). Уведення до контексту заперечної частки не та прислівника занадто 

тільки підсилює негативне маркування стереотипу та виформовує додаткове 

значення ‘який легко піддається впливові’, ‘поступливий’, ‘піддатливий’ (Ти, куме, 

..занадто м’який, занадто податливий [СУМ, VI, c. 836]).  

Вартими уваги є АНС липкий до роботи та липка вдача, які мають спільну 

значеннєву сему ‘чіпкий’. Проте абстрактні асоціації продукують розширення 

можливостей чуттєвих образів: стереотип липкий до роботи набуває значення 

‘охочий до чого-небудь, беручкий’ (пор. Хвалить [мати] сина, який він липкий до 

роботи [СУМ, IV, c. 488]). Значення образу липка вдача виформовується через 

порівняння немов липкої вдачі, що уможливлює побудову асоціативного ряду: 

липкий → солодкий → смачний → бажаний. Однак уведене до контексту дієслово 

волочив (пор. волочити розм. – «тягти кого-, що-небудь; ледве пересуватися» [СУМ, 

I, c. 733] продукує  негативний значеннєвий відтінок – волочити життя ‘вести 

безрадісне життя, повне горя та невдач’ [СУМ, I, c. 733]) й уможливлює додаткову 

сему ‘докучливий’, ‘набридливий’ (Задля своєї товариської, легко запальної і немов 

липкої вдачі волочив [Хома] за собою хвіст прихильників [СУМ, IV, c. 488]).  

Глибини сакральної сутності архаїчного мислення українського етносу 

найкраще здатні розкрити тропи осі псевдототожності – порівняння. Позиція об’єкта 

зіставлення є показовою та дозволяє визначити домінування етнічно релевантних 

феноменів у позиції об’єкта зіставлення та свободу дискурсивного функціонування 
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тропів у складі етнічно закорінених образів. Спектр тропів у позиції об’єкта 

зіставлення представлений етнічно релевантними феноменами. Для атрибута 

‘гарячий’ такими є: іскра, жар, порох, вогонь, полум’я, вулкану лава (палкий, як 

іскра; палкий, як жар; палкий, як порох; ніби полум’я; палкий, як той огонь; 

гарячий, мов з вулкану лава; гарячий, як полум’я; гарячий, як вогонь); для 

‘холодний’ – лід, крига, мармур, залізо, мертвий (холодний, як мармур; холодний, 

як лід; холодний, як залізо; як лід холодна рука; холодний, як крига; холодний, 

неначе мертвий); для ‘твердий’ – дуб, сталь,  кремінь (твердий, як дуб; твердий, 

як сталь; твердий, мов кремінь; твердий, мов камінь; твердий, як бетон); для 

‘м’який’ – кажановий літ (рухи м’які, мов кажановий літ); для ‘шорсткий’ – 

рашпіль (шорсткий, як рашпіль); для ‘мокрий’ – хлющ (мокрий, як хлющ) та ін. 

(див. Додаток А). Хоча окреслені порівняння мають точки дотичності, між ними 

існують певні відмінності, які продукують їх системні та комунікативні параметри. 

Так, порівняння з дубом є глибоко умотивованим, оскільки в українській 

лінгвокультурі його визнано аналогом Світового Дерева. Дуб споконвіку поважаний 

в українського народу, що продукувало його народну символіку – чоловіче начало, 

сила, мужність, могутність, довголіття. Раціональною є думка: тактильні ад’єктиви у 

структурі ЕС не просто маркують інформацію, даючи їй якісну оцінку, а й стають 

образами-символами, заґрунтованими на розумінні світу етнічною свідомістю.  

Демонструють тенденцію до стереотипізації й національні сполучення, які на 

рівні сенсорної характеристики є результатом образного сприйняття світу: мокрий 

аж до кісток; мокрий до останньої нитки; мокрий з голови до ніг; мокрий, хоч 

викручуй; не залишилось рубця сухого; нитки сухої нема. 

Широкі асоціативні можливості демонструють утворені за метонімічним і 

метафоричним шляхами ЕС субмоделей «духовний світ», «поведінка», діяльність», 

які перебувають у мовній кореляції. Наочно-чуттєвий образ, який лежить в основі 

асоціацій, водночас як і контекстуальне оточення, відтворюють спектр етнічно 

глибоко закорінених переносних значень, які імплікують загальну позитивну чи 

негативну оцінку ментальних особливостей, характеру мислення, ставлення до 

світу, що виражається напрямком дій і вчинків представника української спільноти. 
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Матеріали СУМ засвідчують усталені історично зумовлені стереотипні номінації, 

зафіксовані мовою попередніх періодів (див. Додаток В), та пізніші, об’єктами 

референції яких є широкий ряд національних констант: любов, життя, турбота, 

байдужість, самотність, журба, жах, серце, почуття, сором, страх, прагнення та 

ін. Широкий стратум псевдосенсорних ДАНС уможливив систематизацію останніх: 

1) «почуття» – палка (холодна) любов, палка віра та ін.; 2) «відчуття» – холодна 

(тупа) байдужість, гаряча втома, гарячий сором, тупий відчай та ін.; 

3) «ставлення» – тепла турбота, гаряча вдячність, гарячий відгук, холодна 

повага, тупий деспотизм та ін.; 4) «прагнення» – тверда рішучість, твердий 

намір та ін.; 5) «процес мовлення» – тепла розмова, гаряча бесіда, холодний тон, 

гостра суперечка та ін.; 6) «продукт мислення» – гарячий смисл, холодні 

припущення та ін.; 7) «реалії» –  м’яке покарання, м’яка посадка, сухий прийом, 

сухий рахунок, холодна війна, гострий конфлікт, палка битва та ін. (див. Додаток 

В). Останні, заґрунтовані на постійних асоціативних реакціях, слугують для 

позначення властивостей людської поведінки й уможливлюють думку: сам вибір 

образу-прототипу – це вже вираження національного світосприйняття.  

 Об’єктивації тактильного модусу в структурі ЕС демонструють чітке 

розмежування на аксіологічній шкалі: одні тактильні лексеми є стрижневим 

компонентом стереотипів із позитивним МЗ ‘який виражає сильне почуття’, 

‘дружній’, ‘послідовний’, ‘надійний’ тощо палкі пориви, тепла зустріч, гаряча 

любов, тверде правило та ін. (див. Додаток В), інші – із негативним: ‘обмежений’, 

‘грубий’, ‘небезпечний’, ‘нецікавий’ холодна байдужість, холодна самотність, 

льодовий жах, тупа жорстокість та ін. (див. Додаток В), деякі виступають в обох 

іпостасях (напр., гостра цікавість – гостре слово). Носії семи ‘висока температура’ 

– ад’єктиви гарячий, палкий, пекучий – демонструють нарощування атрибуції (пор. 

‘який має високу температуру’ → ‘який має дуже високу температуру та виділяє 

багато тепла’ → ‘жаркий, палючий’) та продукують рух ознаки у кількісну 

площину, що навіює думку про надмірну кількість тепла. Сема ‘надмірна кількість’ 

є основою формування негативних конотацій: ‘нестерпний’ (Ніколи ще не проймав її 

такий пекучий сором [СУМ, VI, c. 113]); ‘надзвичайно напружений’ (А бесіда була, 
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видно, гарячою [СУМ, II, c. 37]); ‘який виражає надмірне почуття’ (Палка, важка, 

нерадісна моя любов [СУМ, IV, c. 564]). У змісті наведених образів втілені сутнісні 

моменти соціальної реальності, що вплинули на формування значення останніх.  

Перцептивна ознака відповідних ДАНС градуйована за допомогою  

прикметників однієї синтагматичної шкали (мудрий, прозорливий, кришталевий, 

чистий, спокійний, розумний, певний, сильний, вільний, лагідний, усміхнений; 

егоїстичний, спустошений, нерухомий, безглуздий, безжальний, застиглий, нудний, 

поверховий, безбарвний, незатишний, непривітний); залученням до одного 

змістового контексту ад’єктивів різних сенсорних модусів (тупа холодна 

байдужість; мокра й суха справа; німий тупий погляд; холодна терпка журба; сухі 

сірі замітки), синонімічних рядів (палкі пориви, мрії юнацькі; гомін м’який, гомін 

вільний; воля тверда, сильні руки; тверда гарантія, запорука перемоги; м’яка хода, 

м’які рухи; відчай, зневіра, прокляття; нальотчики, спеціалісти); протиставних 

відношень (радість не пройшла, а вже журба холодна; слова шорсткі, а серце 

добре); за допомогою тропів осі псевдототожності – порівнянь (холодна, як залізо; 

холодна як лід); кореляції видо-часових форм дієслів (зворушити, розхвилювати, 

держати, ожити, використовувати, бути, стати, прийти, вважати); розгорнутих 

синтаксичних конструктів (не холодна інтелектуальна дотепність) тощо.  

Кожний етнос формується в межах певних предметних реалій, специфіка яких 

відбивається на культурі життєзабезпечення народу. ДАНС субмоделі «предметний 

світ» – це заґрунтовані на власне сенсорній ознаці усталені образи різних 

тематичних груп: 1) продукти харчування: гарячі пиріжки, тепле молоко, теплий 

хліб, холодні закуски, твердий сир, сухі фрукти, суха тараня, суха гірчиця та ін., 

2) предмети побуту: тепла хустка, гаряча піч, м’які меблі, гаряча смола та ін.; 

3) речовини та матеріали: холодна вода, гаряче залізо, гаряча смола та ін. (див. 

Додаток Д), які отримали проекцію у сферу ментального стратуму. Результатом 

таких дій є семантичний зсув – розвиток у останніх СМЗ. Так, сполучення гаряча 

страва (як і субстантив гаряче) розвивають сему ‘перші страви’; теплий хліб – 

‘свіжий; холодні закуски – ‘легкі страви, що їх їдять перед обідом для збудження 

апетиту’; м’які меблі – ‘комфортні’; сухий пайок – ‘певна кількість їжі (переважно 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


387 

 

густої), яку видають для споживання в похідних умовах’; сухий кисіль, сухі 

фрукти, сухе молоко – ‘призначений для тривалого зберігання’; тверда пшениця, 

суха ковбаса – ‘високосортна’. Проектовані у ментальну площину й історично 

зумовлені образи гаряче залізо та гаряча смола. Аспектно, що відмінні за своїм 

символічним змістом об’єкти оцінки – лексеми залізо (в українській лінгвокультурі 

є символом сили, твердості, витривалості, здоров’я) та смола (символізує ганьбу, 

зневагу; є атрибутом пекла [613, с. 235, 555]) у поєднанні з тактильним компонентом 

гарячий вступають у синонімічні відношення та виформовують додаткову негативно 

марковану сему ‘засіб тортур’, що водночас умотивовує розуміння народної лайки: 

«Нема на тебе смоли гарячої!».  

Широкий значеннєвий стратум розвивають тактильні прикметники, 

об’єктиваторами ознаки яких є назви виробів із борошна (хліб, паляниця, булка, 

пиріжок, сухар, плескач та ін.), де останні у структурі ЕС формують МСЗ: теплий 

хліб, м’яка паляничка – ‘свіжий’, ‘нечерствий’; протилежне  твердий хліб, 

твердий сухар, сухий хліб, сухий плескач – ‘засохлий’, ‘черствий’, ‘несвіжий’, що 

підкріплене внутрішньою формою носія ознаки – іменником сухар (сухар – 

«висушений шматок хліба, булки [СУМ, IX, c. 863]). Звідси, значно ширший 

значеннєвий ряд образу сухий хліб: ‘злиденний’ (Вернулись [Чіпка і Грицько] з 

водопою. Пообідали сухий хліб з сіллю [СУМ, IX, c. 864]) і далі ‘який втратив свої 

смакові властивості та непридатний для харчування’ (Хліб! Який це хліб? Тамара 

вкусила і виплюнула. Сухий, колючий він, в’їдається в ясна [СУМ, IX, c. 864]), що 

продукує розмежування в площині опозиції багатий – бідний. Раціональною 

видається думка про актуалізацію комплексної модальності – моделі досвіду як 

результату прихованого впливу на органи чуття, зумовлену сукупністю модусів 

перцепції – тактильного, густативного, одоративного та зорового, де домінантним 

виступає дотик (пор. Михайло понюхав теплий ще хліб [СУМ, IX, c. 402]; Ах, хліб, 

справжній, пшеничний, м’який хліб… [СУМ, VIII, c. 415]). Уведення до контексту 

динамічної ознаки, носієм якої є дієслова їсти, жити, зумовлює вторинне 

переосмислення: образи їсти сухий хліб, жити на сухому хлібі, 
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фразеологізуючись, набувають значення ‘голодувати, жити у злиднях’ (Люди зі своєї 

роботи щось мають, а ти весь вік сухий хліб їси [СУМ, IX, c. 864]).  

Переосмислення стереотипних образів у межах тропів осі суміжності 

зумовлюють подальший рух ознаки по перцептивній шкалі. І якщо метонімізований 

дискурсивно-зумовлений стереотип м’який вагон іще зберігає сенсорний складник і 

розвиває МСЗ ‘пасажирський вагон із м’якими сидіннями’ (Міжнародного вагона 

на цій лінії немає, тільки м’який [СУМ, IV, c. 836]) і далі ‘комфортабельний’, то у 

результаті комплексу абстрактних характеристик дискурсивно-зумовлені образи 

сухий лист ‘без емоційних подробиць’, ‘неяскравий’, ‘невиразний’ (Лист [від 

батька] був короткий, сухий і неясний [СУМ, IX, c. 864]); сухі документи  ‘які не 

викликають особливого інтересу’, ‘нецікаві’ (Я читав і перечитував ті сухі урядові 

документи [СУМ, IX, c. 864]) виходять за межі перцептивної зони та набувають 

статусу псевдосенсорних стереотипів. Втрачають зв’язок із тактильною ознакою й 

образи м’яка вода, тверда вода, сирий матеріал, сухе вино та ін. (див. Додаток В). 

Такі стереотипи визначаємо етнокультурними реаліями, які карбують своєрідність 

народних асоціацій, що лежать в основі національного духу українців. 

Матеріали СУМ фіксують численну групу стереотипів моделі «зовнішній 

щодо людини світ», де образ національного світу відтворено ЕС різного ступеня 

перцептивності у межах субмоделі «першоелементи буття та природи». Дослідний 

матеріал засвідчує активне функціонування усталених стереотипних образів, 

референтами яких є національні константи – природні реалії, від яких людина 

залежить усе своє життя: сонце, повітря, вітер, мороз; час, день, літо, осінь; земля, 

край, дорога та ін. Так, моносенсорна ознака лежить в основі творення ДАНС, що 

відтворюють кліматичні та погодні умови територіальної зони України, формуючи 

сему ‘температурний режим’: холодне повітря, холодний вітер, холодні тумани 

‘який має низьку або відносно низьку температуру’; опозитивні за семантикою 

гаряче (палке) сонце, гаряче проміння, гаряче повітря, гарячий вітер та ін. (див. 

Додаток Д) ‘який має дуже високу температуру та виділяє багато тепла’. 

Раціональною видається думка, що наведені сполучення з компонентом гарячий 

мають у своєму внутрішньому змісті сему ‘сповнений сонячного тепла’, що, 
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отримуючи проекцію в кількісну площину, набуває негативного помаркування: 

попри необхідність сонячного тепла (без сонця немає життя), його надлишок є 

шкідливим – збіднює на кисень повітря, утруднює дихання, що узагальнено в 

образах гаряча задуха, суха духота, де фундатором значення ‘важке, сперте 

повітря’ є обидва компоненти сполучень. Акцентуємо на варіативних формах: 

гаряча задуха, суха духота; слизька дорога, слизький шлях; твердий ґрунт, тверда 

земля та ін. (див. Додаток Б), що відтворюють особливості національного 

сприйняття й осмислення реалій навколишньої дійсності.  

Сема ‘температурний режим’ є вихідною в значенні стереотипних образів 

холодний день, холодна пора, холодна зима, холодне надвечір’я, холодна ніч, 

гарячий полудень, жагуче літо, теплий день, тепла осінь та ін. (див. Додаток Д), 

що у межах перцептивної шкали отримують проекцію в темпорально-квантитативну 

площину, на якій сукупно акцентують об’єкти оцінки – іменники літо, день, 

полудень, осінь, місяць, пора, ніч тощо та носії ознаки – тактильні прикметники, які 

демонструють різний ступінь вияву ознаки (пор. Літо видалось сухе, гаряче [СУМ, 

II, c. 37]; За весною стоїть, притаївшись, палке літо [СУМ, IX, c. 742]; Я так 

люблю жагуче літо і даль, і зоряну блакить [СУМ, II, c. 501]). Клімат 

територіальної частини України узагальнено і в ДАНС, які у результаті 

метонімічного переосмислення розвинули МСЗ: мокра осінь, мокра погода 

‘дощова’; палкий мороз ‘лютий, дошкульний’ та МЗ: м’який клімат, м’яка погода, 

м’яка зима ‘помірно-тепла, несувора’; гарячий день, гарячий час, гарячий 

момент, палкий час ‘надзвичайно напружений’. Пропонована тема об’єктивується 

сенсорною рисою, яка характеризує об’єкти з позиції притаманної їм властивості та 

сприймається як стала, невід’ємна характеристика реалії. Відповідна ознака 

уточнюється та підсилюється за допомогою залучення до контексту одиниць одного 

семантичного ряду: гарячий, палкий; гарячий, літній; гарячий, сухий; гарячий, 

душний; гарячий, паркий; гарячий, спекотний; холодний, блискучий, вражий; 

холодний, крижаний; холодний, березневий, які утворюють атрибутивні градаційні 

ряди: гарячий, палкий, спекотний, жагучий; холодний, зимний, крижаний тощо. 
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Для семантичної структури слова важливими є його асоціативні можливості, 

як і наочно-чуттєвий образ, який лежить в основі цих асоціацій. Зокрема, в 

результаті абстрактних асоціацій ад’єктив палкий у структурі образу палкий мороз 

демонструє перехід із атрибутивної зони ‘гарячий’ у атрибутивну зону ‘холодний’, 

зберігаючи при цьому внутрішню змістову сему ‘який обпалює’, внаслідок чого 

утворюється нова смислова єдність. Таке суміщення суперечливих понять, що 

логічно взаємно виключаються, потрактовуємо як оксиморон (Біленький сніг, то 

пелюстки лілей, палкий мороз – пал сонця весняного [СУМ, VI, c. 31]) – троп, який 

перетворився на стилетворчий чинник і тим самим уможливив потрактування ЕС 

палкий мороз як псевдосенсорного індивідуально-авторського образу.  

Рух ознаки по сенсорній осі зумовлює розширення значеннєвої зони 

стереотипних образів за рахунок проекції в просторову площину. Зокрема, локативи 

земля, край, місце, дорога в сукупності з тактильними прикметниками, що своїм 

внутрішнім змістом деталізують значення конкретного носія ознаки, утворюють 

стереотипні образи тверда дорога, твердий ґрунт, слизька дорога, гаряча земля, 

м’яка земля, теплий край, сухе місце та ін. (див. Додаток Д), що набувають СМЗ 

‘територія життя та діяльності людей’, із подальшим переосмисленням, як-от: 

слизька дорога ‘небезпечна’, теплі краї ‘вирій’, тверда земля ‘суша’. Вартісними у 

відповідному контексті видаються порівняння твердий, мов камінь; твердий, як 

бетон, де зіставлення з традиційними об’єктами порівняння, якими є камінь, бетон 

(надзвичайно тверді матеріали), не тільки підсилюють відповідну ознаку, а й 

розвивають семи ‘міцний’, ‘ґрунтовний’. Підтверджує думку семантична площина 

сполучення твердий ґрунт, де шляхом деактуалізації компонентів відбувається 

переосмислення внутрішньої форми останнього. Більш того, маючи образно-

символічну основу, відповідний конструкт фразеологізується та набуває значення 

‘мати стійке становище, бути впевненим у собі, у своїх можливостях’ (напр. Ось 

тут і тут ми стоїмо на твердому ґрунті правди, наскілько [наскільки] вона взагалі 

доступна нашому пізнаванню [СУМ, VI, c. 814]).  

Сполучення об’єктів номінації земля, могила із дотиковим прикметником 

сирий виконує особливу функцію – формує новий конотаційний відтінок, 
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підкреслюючи характерну рису, як визначальну властивість об’єкта. У результаті 

образного переосмислення виникають народно-поетичні образи сира земля, сира 

могила, які набувають статусу постійних епітетів (пор. Хто з ворогом п’є та гуляє, 

того і сира земля не приймає [СУМ, IX, c. 197]; Уклоняюсь вам усім від високого 

неба до сирої землі [СУМ, IX, c. 197]; Над могилою сирою Ганнусенька плаче 

[СУМ, IX, c. 197]), що вирізняються ступенем емоційно-оцінного змісту та 

визначають індивідуальну властивість об’єкта, яка належить лише йому одному й не 

переноситься на інші об’єкти.  Розширення структури стереотипного образу сира 

земля за рахунок дієслова іти зумовлює зміщення – сполучення іти в [сиру] землю 

фразеологізується та передає значення ‘умирати’ (Іди собі, мале дитя, у сиру землю, 

поки не зазнало лиха [СУМ, IV, c. 153]). 

Інші складники моделі «зовнішній щодо людини світ» репрезентовані 

обмеженою кількістю стереотипних образів із тактильним компонентом. 

Привертають увагу ЕС із компонентом-зоонімом («зооморфна» субмодель): гарячий 

кінь, гарячий жеребець, гарячий норов (про тварину), палкий скакун, які 

передають МСЗ ‘надзвичайно жвавий, рухливий’, ‘баский’. Правомірною видається 

думка, що стабільна оцінка якоїсь риси, властивої певній тварині, нібито 

абстрагується, відділяючись від неї, та стає основою переносного значення – 

метонімічного.  

Водні реалії море, ріка, хвиля («гідроцентрична» субмодель) об’єктивуються 

сенсорною рисою, що виформовує стереотипи з СЗ: холодна хвиля, холодна 

бистрина, гаряча хвиля, які отримують проекцію в ментальну площину. 

Наприклад, вільне сполучення гаряча хвиля, переосмислюючись у межах тропів осі 

псевдототожності, метафоризується та розвиває МЗ ‘нестримне піднесення’; 

‘наплив почуттів, думок’: гаряча хвиля образи, гаряча хвиля вдячності. Тактильні 

ад’єктиви при цьому характеризують об’єкти з позиції притаманної їм властивості 

та сприймаються як стала, невід’ємна характеристика реалії, що продукує 

персоніфікацію останніх – водні об’єкти постають живими істотами: хвилі б’ють, 

сполоснули, шугонули, залляли; море дихає; бистрина понесла, що навіює думку: 

зміст внутрішньої форми етнокультурних образів, об’єктивованих тактильним 
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компонентом, допомагає через усвідомлення смислових і питомих орієнтацій, 

зафіксованих у них, встановити особливості світобачення українського народу та 

реконструювати культурно-мовні архетипи, які розуміються як культурні 

першообрази, уявлення-символи про людину, її місце в світі та суспільстві.  

Як засвідчує дослідний матеріал, у межах аналізованого стратуму чільне місце 

посідає «комплексна експлікація різнорідних чуттєвих уявлень» [188, с. 143] – 

синестезія. Синестезійні перенесення розкривають подібність і взаємопричетність 

різних перцептивних світів, які співіснують у свідомості сучасної людини, та є 

механізмом організації їх цілісності. Так, позначення загального процесу 

осмислення людиною одних об’єктів чи явищ крізь призму інших, реалізується під 

час проектування ознак, характеристик, властивостей, притаманних сенсорному 

образу в межах сфери джерела на сферу мети на основі аналогії. Такою виступає 

проекція сутності атрибута «дотик» на сутність іншого атрибута, де для 

характеристики реалій об’єктивуються когнітивні ознаки, наприклад, д о т и к  → 

з ір , д о т и к  → с л у х : гострий зір, гострий блиск, гострий погляд, гострий слух, 

гарячі звуки, гарячий відгук ‘який відзначається особливою гостротою сприйняття’; 

протилежне: тупий зір, тупий слух, тупий погляд ‘який не має достатньої чіткості, 

гостроти сприйняття’; д о т и к  → н ю х :  теплий дух, де ольфакторні реалії 

реалізують ознаку ‘приємний’. Відповідне перенесення ознак, на нашу думку, 

зумовлене схожістю відчуттів під час їхнього сприйняття, а також значною мірою 

залежить від прототипової ситуації. Так, оскільки атрибут гострий за своїм 

первинним значенням вказує на гарну проникність, то цілком логічним видається 

використання останнього для позначення ознак об’єктів інших видів сприйняття, які 

також можуть інтенсивно діяти на людину та при цьому оцінюватися позитивно.  

Тактильні компоненти формують цілі ряди синестезійних форм: теплий 

(м’який, пекучий) погляд; сухий (шорсткий) сміх; тепле (шорстке, тверде, 

гостре) слово; теплий (льодовий, шорсткий, сухий, твердий) голос; гаряча 

(тепла) розмова та ін. (див. Додаток В), де кількісно домінантною є поняттєва 

реалізація синестезійних уявлень українців, відображена тактильними лексемами на 

позначення ознак абстрактних понять. Послуговуючись міркуваннями С. Мартінек: 
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«Мовець, вживаючи синестезію, фокусує увагу на компонентах структури 

репрезентації знань, що відповідають умовам схожості, аналогічно явищу 

метафори» [289, с. 72-74], вважаємо, що подібні модальні переноси чуттєвої 

інформації можна визначити як метафоричні звороти, які є відображенням не лише 

усвідомлення людиною власного почуттєвого (чи чуттєвого, емоційного) стану, але 

й викликаного ним внутрішнього реагування на подібне [607]. 

Отже, матеріали СУМ засвідчили значне зростання об’єктивацій тактильних 

сенсорних відчуттів, як і збільшення кількості антропних/деантропних 

етностереотипів із дотиковим компонентом, які не тільки передають якісно-

кількісну ознаку, співвідносну з нормою, встановленою в мовній картині світу, а й 

демонструють виразно аксіологізовані прямі та переносні значення, що через 

усвідомлення смислових і питомих орієнтацій, зафіксованих у них, допомагають 

встановити особливості світобачення українського народу та реконструювати 

культурно-мовні архетипи, які розуміються як культурні першообрази, уявлення-

символи про людину, її місце в світі та суспільстві.   

Дослідження об’єктивацій густативного, одоративного та тактильного 

секторів чуттєвості української мови XX ст. засвідчило: останні відзначаються 

чіткою індивідуальністю; специфікою перцепції; стратумом дистрибуції 

сполучуваності сенсорних ознак; втіленням у мовні форми: широкою спроможністю 

щодо творення етнокультурних стереотипів різного порогу перцептивності та 

розвитку їх семантичних потенцій. Високий ступінь тотожності використання 

смакових, нюхових і дотикові ад’єктивів продукує формування їх переносних 

значень шляхом переосмислення в межах тропів осі суміжності та 

псевдототожності; міжмодальною взаємодією, де тактильна сфера виявилася 

найбільш репрезентативною.  

Стереотипи з густативним, тактильним і одоративним компонентами 

української мови XX ст. є етнічно проакцентованими; вони консолідують і 

узгоджують у своєму семантичному полі своєрідну палітру сенсорики, відмінну від 

інших культур, вибудовуючи спектр індивідуально-авторських утворень, де етнічні 
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стереотипи отримані в надійній і репрезентативній цільності, а авторські – як зразок 

блискучого перекодування.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Українська мова ХХ ст. зазнала активного впливу науково-технічних, 

суспільно-економічних і культурних перетрубацій, що стимулювали якісні та 

кількісні зміни в її лексико-семантичній системі, зокрема, і у спектрі перцептивної 

лексики. Стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, 

представлений в українській мові попередніх періодів, набув подальшого розвитку 

за рахунок збільшення кількості об’єктиваторів сенсорних ознак і їх активізації; 

розширення семантики перцептивних ад’єктивів, разом із образною; можливістю 

творення стереотипів-образів, що дає підстави для висновку щодо зростання 

формування динаміки спектра сенсорних ознак мови означеного періоду.  

Дослідним матеріалом підтверджено статус сенсорної ознаки, що виявляється 

на багатьох рівнях: вербалізації, семантики – сенсорної, не сенсорної або 

комплексної, оцінності, образності. Рівень сенсорного складника при цьому 

«регламентується» ступенем експлікації внутрішньої форми компонентів 

стереотипних образів, що засвідчує існування великого асоціативного спектра, який 

утворює об’єктивну основу для виникнення нових конотацій.  

Акцентовано: сполучаючись із об’єктами референції, перцептивні номінації 

стають зоною потенційної стереотипізації, у межах якої формуються етнокультурні 

стереотипи, які, вийшовши за первинні функціональні межі, демонструють 

неоднаковий семантичний обсяг у межах різних моделей осягнення світу. 

Домінантною за кількістю утворених етнокультурних стереотипів різного ступеня 

перцептивності є антропоморфна модель, що підтверджує більшу значущість у 

етнічній лінгвокультурі сектору, зорієнтованого на опис самої людини. На 

формування семантики сенсорних стереотипів впливають: внутрішній зміст 

сенсоризмів, їх символізм, дивергентність переносних значень сенсорних лексем і 

їхня етнокультурна маркованість. Провести ж чітку межу між окресленими сферами, 
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щоб вони постали розмежованими з власним і самодостатнім видом реальностей, 

неможливо, оскільки тільки в сукупності вони репрезентують образний світ 

української етноспільноти узагальнений у етнокультурних стереотипах.  

Встановлено, що антропні та деантропні стереотипи мови XX cт. відповідають 

образам, зафіксованим у мові попередніх періодів і постають із чітко окресленим 

типовим комплексом характеристик, де перцептивна ознака переосмислена в 

широкому діапазоні етнічно закорінених образів вільного дискурсивного розподілу. 

Засвідчено високий ступінь тотожності використання сенсорних лексем як у 

прямому, так і фігуральному значенні, де первинні параметри переосмислення задає 

метонімічна модель. Метонімія визначає шляхи розвитку метафоричної моделі – 

домінантного типу перенесення, що є способом структурування поняттєвої сфери, 

який зумовлює напрямок семантичних змін у значеннях стереотипних образів. 

Метафоризацію визнано загальною тенденцією розвитку семантики 

псевдосенсорних стереотипів як результату історичного поступу – смислових змін у 

словах і їх значеннях у процесі розвитку мови. Результати метонімізації та 

метафоризації сенсорних ознак, відіграють буферну роль між сенсорними та 

ментальними значеннями в мовній свідомості українців, водночас як і відображають 

характерні інтелектуальні асоціації, та виявляють специфічні риси й особливості 

української лінгвокультури. Розмитість кордонів між метонімічною та 

метафоричною концептуальними сферами свідчить про когнітивні механізми їх 

взаємодії та синкретизм означених процесів.  

З’ясовано, що синестезійні перенесення, які є результатом семантичної 

деривації вихідного значення в різних перцептивних системах, мають комплексний 

характер і поширюються на всі модуси чуттєвого сприйняття, де тактильна сфера 

виявилася найбільш репрезентативною.  

Доведено, що експлікована сукупністю оцінних смислів аксіологічність 

перцептивних етностереотипів, умотивана внутрішнім змістом і символічною 

значущістю їх компонентів. Модифікації оцінного стратуму сенсорних ознак 

зумовлені змінами соціального устрою та пріоритетів у суспільстві. З плином часу 

відбуваються смислові значеннєві зміни: давні образи у сучасному світі мають 
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залишковий характер і поступово замінюються пізнішими, що у свідомості сучасних 

носіїв мови набувають інших конотацій. Зроблено припущення: негативні смисли, 

які відображають відхилення від норми, є інформативно більш вартісними, а тому в 

структурі стереотипів набувають чіткішої виразності.  

Засвідчено різний ступінь усталеності та походження стереотипних образів: 

історично зумовлені, дискурсивно-зумовлені, разом із нетиповими, еталонними, 

відпредметними, вторинними, індивідуально-авторськими образами, які 

консолідують і узгоджують у своєму семантичному полі своєрідну палітру 

сенсорики, відмінну від інших культур, і, відтворюючи традиції народного світу, 

демонструють народнопоетичне звучання та деяку, оспівану українським народом-

філософом, зідеалізованість стереотипних образів. Визнано: етнічні стереотипи 

набуті в надійній і репрезентативній цільності, а авторські – як зразок блискучого 

перекодування. 

Дослідними матеріалами підтверджено думку: централізовані навколо людини 

антропні та деантропні стереотипні образи візуального, аудіального, густативного, 

ольфакторного та тактильного секторів сприйняття функціонують як усталені, 

традиційні етнічно зумовлені номінації, образна оболонка яких сконцентровує та 

узгоджує в своєму потужному семантичному полі найвіддаленіші асоціації. 

Фіксуючи мислення, світовідчуття та досвід українського етносу, останні набувають 

здатності виступати знаками культури – носіями узагальненої інформації про 

складний світ історичного проходження людського сприйняття й уявлень крізь 

досвід реального, матеріального та духовного життя українського етносу. 
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РОЗДІЛ 5 

АСОЦІАТИВНО-ВЕРБАЛЬНА КВАЛІФІКАЦІЯ СЕНСОРНИХ 

ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНИМИ НОСІЯМИ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

Більшість слів будь-якої мови мають складне мовно-специфічне значення й 

існують як відображення й утілення різного історичного та культурного досвіду 

мовної спільноти [88; 87], як мовний знак, із яким тісно пов’язані культурні 

настанови народу, знак, уся семантика якого «постає у проблиску культури» [250, 

с. 164]. Отже, дослідження слів має проводитись на основі розроблених адекватних 

культурно-мовним феноменам методів: можна йти шляхом інтроспекції 

(продуктивність якої є безсумнівною), як це робить А. Вежбицька [88; 87], 

поставити науковий експеримент, як пропонує Р. Фрумкіна [513], або досліджувати 

мовні феномени як щось «реалістичне з психологічної точки зору» [529, с. 68]. 

Сьогодні цілком очевидно, що настала доба переходу від досліджень описового 

типу до пояснення встановлених фактів із урахуванням специфіки процесів 

категоризації навколишнього світу в індивідуальній свідомості та відбиття їх через 

призму виробленої в соціумі системи норм і оцінок, як і емоційного досвіду 

індивіда, оскільки тільки з урахуванням відповідних умов аналіз національно-

культурної специфіки вербальних асоціацій перестане бути самоціллю [182, с. 48]. 

Цим зумовлена нагальна потреба в експериментальному дослідженні сенсорних 

етностереотипів української мови ХХI ст. 

 

5.1. Асоціативний експеримент як спосіб осмислення етнокультурних 

стереотипів чуттєвого сприйняття  

 

Для результативного лінгвокультурологічного дослідження, мета якого 

визначається як вияв «повсякденної» культурно-мовної компетенції суб’єктів 

лінгвокультурного співтовариства на основі опису культурних конотацій, 

співвідносних із концептуальним змістом мовних знаків різних типів і 
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відтворюваних одночасно у процесі використання мови  [484, с. 24], необхідний 

метод, що дозволить встановити реальне співвідношення з тим чи іншим знаком у 

свідомості представників відповідного соціуму. Таке завдання спроможний 

зреалізувати метод асоціативного експерименту (далі АЕ), який у аспекті вивчення 

мовленнєвої діяльності має низку переваг: експериментатор отримує фактично 

однорідний матеріал у великій кількості та швидше, ніж при звичайному 

спостереженні за раптовою мовою [178, с. 12]. 

Продуктивність асоціативного експерименту та його психологічна 

релевантність сьогодні не викликає сумнівів. Застосуванню останнього, визначенню 

його методологічних засад і методиці проведення присвячені різнопланові 

дослідження Н. Бутенка, Л. Городецької, О. Горошко,  О. Денисевич, Дж. Діза, 

О. Залевської, Т. Ковалевської, О. Комара, У. Ламберта, С. Мартінек, Н. Моор, 

Т. Недашківської, Д. Палермо, Н. Слєпиніної, Л. Ставицької, А. Супруна та ін. Як 

слушно зауважує Т. Крига, «сукупність вербальних асоціацій на слово-стимул 

утворює асоціативне поле – фрагмент вербальної пам’яті людини та фрагмент 

мовної картини світу того чи іншого етносу, відображеного у свідомості носія певної 

культури» [248, с. 182]. Психолінгвістичний експеримент – це чи не єдина 

можливість «зазирнути» у глибини мовної свідомості індивіда шляхом дослідження 

самобутніх особливостей кожного носія мови з подальшим узагальненням набутої 

інформації, що дає можливість одержати безцінні дані для аналізу практично всім 

гуманітарним дисциплінам. 

Асоціативний експеримент є перспективним методом дослідження й 

етнокультурних стереотипів, оскільки відображає результати мовленнєвої 

спроможності індивіда, що уможливлює звернення до мовця як експерта, 

спроможного оцінити мовні факти. Поділяючи думку С. Мартінек, вважаємо, що 

ієрархічна організація знань людини при сприйнятті слова-стимулу зумовлює повну 

або часткову активізацію багаторівневої структури, «яка може містити в собі 

іконічне відображення предмета або події, прототип цього предмета, або 

відповідний сценарій із супутньою сіттю емоцій та оцінок, що пов’язуються в 

свідомості мовця з цим предметом або ситуацією, а також відповідні зв’язки на рівні 
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внутрішнього лексикону» [290, с. 229]. Це явище пояснюють існуванням у тезаурусі 

мовців «багаточисельних координаційних і субординаційних, усвідомлюваних і 

неусвідомлюваних зв’язків між окремими мовними сутностями та концептуальними 

структурами, що приховані за ними [156, с. 5].  

Залежно від того, яка концептуальна структура активізувалася в свідомості 

інформанта, реакція може експлікувати варіантні значення стереотипних уявлень 

носіїв культури, які продукують очікування, що існують у свідомості її носіїв. Більш 

того, метод АЕ допомагає виявити ядро та периферію етнічних стереотипів і 

зумовлює визначення домінантних асоціативних моделей, що зрештою уможливить 

висновки стосовно національно-культурної специфіки мовної свідомості українців. 

Асоціативний експеримент аспектний також і у площині дослідження динаміки 

етнічних стереотипів, оскільки його результати «здатні відбити людську 

ментальність як в її універсальних характеристиках, так і в мінливих історичних, 

соціальних, культурних, індивідуальних і конкретно-ситуативних аспектах. 

Відповіді суб’єкта на список слів-стимулів зумовлені, здебільшого, його мовними 

навичками, рівнем освіти та культурного розвитку, конкретно-історичними 

обставинами та спостереженими в суспільстві настановами, цінностями, 

стереотипами тощо» [14, с. 22], що уможливлює висновки про особливості 

функціонування мовної свідомості особистості, які, зазвичай, «не усвідомлюються 

носіями мови та не виявляються іншими способами дослідження» [311, с. 71].  

За результатами АЕ можна сформувати узагальнений асоціативний етнічний 

портрет свідомості індивіда в цілому й мовної свідомості зокрема, що 

репрезентують певне етнолінгвокультурне співтовариство, водночас як і систему 

його культурних стереотипів. Відома думка Ж. Вандрієс, за якої «наша свідомість 

вибудовує ряд аналогій між словами, між поняттями й предметами, що 

позначаються ними. Навіть коли тільки одне слово, в одному значенні присутнє в 

нашій свідомості, то інші, що залишаються в тіні, маса понять і емоцій, пов’язаних 

із ним найтоншими нитками, щохвилини готові увірватися в нашу свідомість» [82, 

с. 176]. Це тільки підкреслює вагомість асоціативних зв’язків між словами та 

акцентує на важливості емоційних впливів у аспекті усвідомлення етнокультурних 
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стереотипів. Асоціативні зв’язки як глибинна модель відношень, що формуються 

мовцем, лежать в основі «когнітивної організації» його різнобічного досвіду [181, 

с. 104], акумулюючи який, мовець пропускає його через призму суб’єктивізму [365, 

с. 195]. Отже, будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі 

якого лежить об’єктивна дійсність [365, с. 143]. 

У ході АЕ активізується певний фрагмент складної та багатокомпонентної 

концептуальної структури, а також пов’язані з ним у свідомості носія 

лінгвокультури емоції та оцінки. Іще Е. Сепір, наголошуючи на співвіднесеності 

культурної поведінки з «певним стереотипом», зауважував, що «несвідомість цих 

стереотипів полягає в якійсь таємничій функції національного чи суспільного 

мислення, відтвореній в умах окремих членів суспільства, та просто в типовій для 

індивіда неусвідомленості тих структурних особливостей, меж і значущих елементів 

поведінки, якими він імпліцитно весь час користується» [421, с. 596-598]. Власне, 

неусвідомленість оцінки й емоційне ставлення до певного явища дійсності роблять 

значущими для дослідження феноменів культури результати, отримані методом АЕ.  

Отже, експериментальні методи дослідження уможливлюють ґрунтовний 

аналіз етнокультурних стереотипів у їх статиці та динаміці з урахуванням відношень 

і зв’язків мовних і позамовних факторів.  

 

5.2. Стереотипи сенсорного сприйняття в мовній свідомості  носіїв 

української лінгвокультури з різних регіонів України  

 

Асоціативний експеримент є тим інформативним способом, що допомагає 

отримати доступ до вивчення когнітивних операцій, які використовуються носіями 

мови в процесі вербалізації знань, і простежити за реконструкцією семантичних 

зв’язків слів, що об’єктивно існують у психіці носія української мови, за якими 

відкривається специфічний для української лінгвокультури «асоціативний профіль» 

образів свідомості, що інтегрують притаманний українському етносу чуттєвий 

досвід, домінантні цінності й орієнтири, зокрема, етнокультурні перцептивні 

стереотипи [462, с. 72-73]. Чуттєві асоціативні профілі свідомості, з одного боку, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


401 

 

мають опосередковане відношення до власне перцептивної комунікації, а з іншого – 

визначають дискурс перцепції усних і писемних текстів.  

З метою дослідження асоціативного поля основних об’єктивацій мовного 

етностереотипу сенсорного сприйняття, що склалися у індивіда внаслідок його 

попереднього досвіду, де відображаються «мовна свідомість, метафоричне 

відображення дійсності, фрейми типових національно-культурних ситуацій, 

елементи національної самосвідомості, національні оцінки й переваги» [530, с. 113], 

і було залучено спрямований асоціативний експеримент. Мета останнього – виявити 

сенсорні стереотипи, які існують у мовній свідомості українців XXI ст. 

Спрямований АЕ умотивовано тим, що його результати демонструють поточний 

(сучасний), хаотичний стан свідомості індивіда, що аспектно в контексті 

пропонованої роботи. Науковий пошук спрямовано на дослідження механізмів 

стереотипних реакцій мовців на слова-образи з опертям на постулат, за якого будь-

яка національно-маркована мовна одиниця є стереотипом ментально-лінгвального 

комплексу представника певної етнокультури, який реалізується в процесі мислення 

та спілкування у вигляді нормативної локальної асоціації до стандартної для цієї 

культури ситуації [368, с. 98-101]. 

Мовознавці зауважують, що стереотипність реакцій індивіда на те чи інше 

мовне явище визначається, у першу чергу, особливостями культури, носієм якої є 

мовець (див. праці Є. Верещагіна, А. Залевської, Ю. Караулова, Д. Кемпбелл, 

О. Леонтьєва, С. Мартінек, Б. Серебреннікова, Н. Слухай та ін.). Іншим важливим 

фактором дослідження асоціацій вважається індивідуальний рівень розвитку 

особистості та її ступінь володіння мовою. Саме тому, з метою дослідження 

особливостей репрезентації об’єктивацій основних зорових, слухових, запахових, 

смакових і дотикових сенсорних відчуттів у внутрішньому лексиконі індивідів, до 

експерименту були залучені студенти-філологи 4-5 курсів спеціальності «українська 

мова і література», де з наміром систематизації можливої варіативності отриманих 

результатів було визначено два умовних способи диференціації останніх – віковий 

(20-25 років) і соціальний (освітній рівень, характер діяльності, місце проживання). 

Серед опитуваних усі особи жіночої статі, що звільняє від потреби робити висновки 
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щодо особливостей ґендерного сприйняття. Залучення до експерименту 

студентської аудиторії останніх курсів навчання є умотивованим, оскільки 

вважаємо, що у цьому віці майже завершується формування мовної компетенції 

філолога. Більш того, майбутня спеціальність інформантів накладає відбиток на їх 

мовну свідомість, завдяки чому можливе прогнозування розвитку свідомості 

сучасних студентів, майбутніх спеціалістів, які у прийдешньому будуть визначати 

мовну, духовну та матеріальну сторони життя суспільства.  

Проведений експеримент диференційований від традиційних тим, що у ньому 

враховано географічний фактор. Інформантами стали 200 респондентів – мешканці 

різних територіальних регіонів України: 100 опитуваних від західного (студенти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, які є носіями української мови) і 100 опитуваних від східного (студенти 

Маріупольського державного університету, які не є носіями української мови, однак, 

усі без винятку володіють мовою, та можуть вільно нею послуговуватись у процесі 

спілкування) регіонів, що забезпечило достатню репрезентативність отриманих 

результатів. Такий умовний поділ базується на усвідомленні відмінностей 

світогляду населення Заходу та Сходу України на рівні ментальності, національного 

досвіду, суспільних пріоритетів, культурних традицій, які в західних і східних 

українців сформувалися у принципово різних умовах, обумовлених як історично, 

так і географічно. 

На основі психолінгвістичних концепцій про АЕ дослідження проводилося 

методом письмового анкетування. Матеріалом для анкети стали основні 

об’єктивації чуттєвого сприйняття, як: червоний, синій, високий, довгий, дзвінкий, 

тихий, солодкий, холодний, духмяний та ін., здатні викликати в мовців реакції 

відповідного характеру. Під час попереднього інструктажу експериментатор на 

прикладах слів, які не увійшли до списку анкети, роз’яснив завдання, 

продемонстрував співвідношення стимул – реакція, наголосив на важливості 

фіксації першої асоціації, неприпустимості вимовляти її вголос, щоб не викликати 

асоціацію аудиторії на реакцію, а не на стимул. Особливо підкреслювалося, що 

анкета не може оцінюватися з позиції правильно/неправильно, а в разі, якщо 
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асоціація не виникла, можна поставити прочерк, але не запозичувати чиюсь думку. 

Опитування проводилося у два етапи. На першому етапі інформантам було 

запропоновано назвати об’єкти, які визначають еталони вербалізаторів чуттєвого 

сприйняття, та навести приклади типових словосполучень, компонентами яких вони 

є, наприклад: білий сніг, біле молоко, біла крейда, білий папір, білі зуби та ін.; на 

другому – визначити об’єкти, які є еталоном порівняння щодо сенсорних номінацій. 

Наприклад: білий, як сніг; білий, як молоко; білий, як крейда; білий, як сметана; 

білий, як стіна та ін. Друге завдання давалося після виконання першого, отже під 

час АЕ інформанти не мали настанови на осмислення факту об’єктивації 

запропонованих їм слів. Окрім того, по закінченні проведення експерименту 

опитувані дали відповіді щодо рівня складності завдань і способів індивідуального 

добору асоціацій. Всього було отримано 24508 реакцій: 12560 – від інформантів 

першої групи, 11948 від інформантів другої групи. 

За основу спрямованого асоціативного експерименту було прийнято 

положення, за якого в АЕ, як і в реальній ситуації спілкування, виявляються не 

тільки ймовірнісна оцінка, яка формується на основі попереднього мовленнєвого 

досвіду індивіда, а й найбільш яскраві та близькі в часі враження та ситуації. Це 

уможливило реконструкцію смислових зв’язків між словом стимулом і 

асоціативною реакцією, оскільки «стимул і асоціат – єдина смислова одиниця, 

породжена актуальністю мотиву, де асоціат виражає комунікативний намір мовця» 

[346, с. 104], й активізує чуттєвий фрагмент знань у свідомості учасників 

експерименту. Це виявилося в продукуванні інформантами ланцюжка асоціативних 

реакцій, де критерій частотності репрезентацій уможливив виділення ядра, 

медіарної зони та периферії в структурі асоціативних полів, що суміщують і суто 

індивідуальні (іноді абсолютно унікальні) реакції. І якщо індивідуальні реакції 

практично завжди породжуються безпосередньо на основі типів відношень між 

стимулом і реакцією, то породження стереотипних (стандартних, відтворених, 

соціально значущих) асоціацій ґрунтується на певних закономірностях. Є достатні 

підстави стверджувати, що істотне місце серед стандартних асоціацій посідають ті, 

що виникають на основі регулярної повторюваності слів у мові та мовленні, які 
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Н. Крушевський назвав «безпосередніми асоціаціями за суміжністю» [206, с. 35]. 

Аналіз і систематизація даних, отриманих у результаті проведення 

експерименту (з метою побачити розбіжності, ми обмежили список асоціацій 

ядровими еталонами; повний перелік останніх див. у Додатку Е), здійснювалися 

шляхом групування мовних одиниць за їх характеристиками та смисловим 

наповненням. Сукупність усіх реакцій, отриманих від учасників спрямованого АЕ, 

дозволила змоделювати асоціативні ряди слів-стимулів, які визначають еталони 

вербалізаторів чуттєвого сприйняття, та становлять розгорнуті опори фрагментів 

знань. Перша серія асоціативного експерименту була проаналізована через 

внутрішньомовний збіг реакцій досліджуваних, де реакції на кожен стимул склали 

різноструктурні асоціативні поля. Найбільш часті вибори об’єктів, що є еталонами 

чуттєвих реакцій були підраховані статистичним методом.  

За результатами першого етапу експерименту було з’ясовано: обома 

підгрупами респондентів актуалізовані типові ядрові референції – усталені іменні 

сутності (ядро утворюють однакові реакції, отримані не менше ніж від 7% 

респондентів), що узагальнено у Рис. 5.1-5.7 (кількісні співвідношення водночас є і 

відсотковими показниками, де перший індекс – реакції мешканців Заходу, другий – 

мешканців Сходу, які розташовані за принципом «часової стріли» у порядку 

зменшення частотності їх використання). 
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Рис. 5.1-5.3. Об’єкти, які визначають еталони візуальних вербалізацій 
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Рис. 5.4. Об’єкти, які визначають еталони аудіальних вербалізацій 

 

 

Рис. 5.5. Об’єкти, які визначають еталони тактильних вербалізацій 
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Рис. 5.6. Об’єкти, які визначають еталони густативних вербалізацій 

 

Рис. 5.7. Об’єкти, які визначають еталони ольфакторних вербалізацій 
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Вважаємо, що творення та функціонування етноспецифічних мовних одиниць 

відбувається за чіткими механізмами, які виробилися в процесі етногенезу та 

втілилися в стереотипних образах як своєрідних ментальних фрагментах 

концептуальної картини світу, тому більшість асоціацій із етнокультурними 

смислами постають передбачуваними, що є результатом стереотипізації понять і 

уявлень про реальний світ із огляду на етнопсихологічні й етнокультурні 

компетенції мовця. 

Сполучуваність, виявлена під час АЕ, прозоро відтворює напрями, за якими 

відбувається формування перцептивних еталонів (найвідоміші факти й об’єкти 

реальної дійсності в свідомості опитуваних закріплені найбільш стереотипними 

вербальними асоціаціями); водночас експлікуються подальші зміни на когнітивній 

карті сенсорних номінацій. Повторюваність і висока частотність типових 

вербальних реакцій засвідчує соціально-психологічну єдність респондентів. 

Спостережено, що учасники обох груп співвідносно уживають усталені в 

українській лінгвокультурі назви, опосередковані конкретним чуттєвим досвідом, 

життєвою практикою, спогадами, визначаючи останні як еталони чуттєвих реакцій. 

У корпусі асоціацій домінують загальновживані, переважно однослівні, імена, 

лексичні значення яких окреслюють спільне поле асоціативних значень стимульних 

понять. Це назви осіб (людина, дитина), тварин (вовк, заєць, миша, ворон), 

предметів (мило, лезо, подушка, кочерга, свічка), рослин (дуб, чебрець, полин), 

соматизмів (волосся, ніс, брови), продуктів харчування (хліб, яйце, мед, кавун), 

речовин (ропа, крейда, парфуми), матеріалів (залізо, камінь, ґрунт), природніх 

реалій (ніч, небо, лід, полум’я), ландшафту (схил, дорога, стежка, гора, поворот), 

водних об’єктів (море, річка) тощо; зрідка актуалізуються абстрактні номінації 

опредметнених дій (сміх, сирена, щебет, розмова, дзвін та ін.). Усталеними 

сполученнями (іменна сутність + сенсорний компонент) есплікуються сенсорний, 

сенсорно-ментальний і ментально-сенсорний типи відношень, де типовішою 

визнається ментально-сенсорна модель. 

Дослідним матеріалом підтверджено, що кожен перцептивний номінант має 

психологічно найвагомішу точку референції (напр., для ‘білий’ – сніг (58/18), для 
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‘червоний’ – кров (51/40), для ‘пологий’ – схил (47/34), для ‘тухлий’ – яйце (53/52), 

для ‘холодний’ – лід (54/42), для ‘солодкий’ – мед (69/51) та ін.), висока частотність 

якої є свідченням значущості відповідної концептуальної  структури в свідомості 

мовців. Хоча, поза сумнівом, чуттєвий концепт мовної свідомості орієнтується не на 

один еталон, а на декілька, напр., сніг, молоко, крейда – для білого кольору; кров, 

калина, буряк – для червоного; мед, цукор, льодяник – для солодкого смаку; полин, 

хрін, редька – для гіркого смаку та ін. (див. Додаток Е). Характер організації 

позначень точок референції  дозволяє говорити про можливу присутність у мовній 

свідомості реципієнтів онтологічних реалій архетипного модусу, як і ряду 

своєрідних іменних сутностей, що набули статусу усталених у сучасній українській 

мові, як-от: каналізація для ‘сморідний’ (10/16), лайм для ‘кислий’ (7/8), жирафа 

(18/16) для ‘високий’, маркер (3/6) для ‘чорний’, машина для ‘великий’ (4/3), 

галерея для ‘великий’ (3/2), мікроби для ‘малий’ (4/2), топ-модель для ‘високий’ 

(5/3), мільйонер для ‘товстий’ (3/2), сміттєзвалище для ‘сморідний’ (17/16) і ряд 

інших (див. Додаток Е). Трансформація значеннєвого обсягу лексем є виразною 

експлікацією динамічних процесів у мові, де «динаміка змісту може відбуватися у 

межах сталої форми, як і зміни форми можуть протікати при сталій семантичній 

структурі» [137, с. 150], що пояснюємо життєвими реаліями урбаністичного 

середовища, які, продукуючи зміни пріоритетів, зумовлюють зростання в житті 

соціуму ролі окремих предметів, об’єктів чи явищ. Спостерігаємо суттєве 

розширення можливостей лексичної системи – залучення нових об’єктів, що 

визначають еталони сенсорних номінацій у сучасному світі.  

Респонденти обох груп іменували й непередбачувані преференції. Зокрема, 

еталонами кольоропозначень названо стіну (2/-), лебідя (-/3) для ‘чорного’ 

(рефлексія сучасного актуального фільму «Чорний лебідь»); небо (-/2) для ‘білого’ 

(рефлексія на ангелів); чорнило (2/-) для ‘червоного’ (рефлексія студентських 

реалій); вогонь для ‘синього’ (2/-) (рефлексія на газову піч); еталоном форми – диск 

для ‘кривий’ (1/-); еталонами тактильних відчуттів названо хмару (1/-) для ‘м’якого’, 

сонце (2/-) для ‘холодного’; еталонами звукових реакцій – дзвін (2/-) для ‘тихe 

звучання’, шепіт (-/1) для ‘голоснe звучання’; еталоном сморідного запаху названо 
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парфуми (1/2), а пахучого – смолу (3/-) та ін. (див. Додаток Е). Показові точки 

референції відображають певну лінгвальну реальність, яка полягає в тому, що між 

словами існують асоціативні зв’язки, і саме вони, отримані від певної групи 

опитаних, дозволяють виявити специфіку світосприйняття останніх.  

За результатами АЕ ряд асоціацій є типовими; значна кількість – унікальними, 

що підтверджує думку про індивідуальність чуттєвого сприйняття, як складного 

процесу прийому та перетворення інформації про навколишній світ. Перцептивна 

чуттєвість сформована ідентично далеко не у всіх людей – це питання виховання, 

культури, психічних настанов, фізіології та навіть часу. Частина респондентів 

сприйняли стимул на перцептивні номінації образно. Конотаційний фрагмент 

асоціативного значення останніх незначний і об’єднує низькочастотні реакції, 

вербалізовані ад’єктивами у переносному значенні (солодкі уста (1/-), зелена 

заздрість (1/-), велике щастя (6/-), гарячий поцілунок (1/-), короткі стосунки (1/-), 

глибокі знання (1/-), пряме значення (1/1), твердий характер (2/2), м’який смак (1/-), 

гострий зір (3/4), гіркі сльози (1/2), холодна мова (1/-), тихе життя (-/1), гіркі 

спогади (1/-), прямий погляд (1/-), гострий хрін (-/4) та ін. (див. Додаток Е), що 

зумовлюють загальномовну синестезію. У проведеному експерименті синестезійні 

перенесення домінують у структурі мовної свідомості респондентів першої групи – 

мешканців Заходу, безумовною перевагою яких постають умоглядні категорії 

чуттєвого досвіду.  

Результати проведеного зіставлення підтверджують можливість інтерпретації 

слова-реакції як слова-теми, що задає й організовує асоціативне поле. Це засвідчує, 

що на верхньому (найбільш загальному) рівні організації асоціативного поля всі 

його елементи об’єднуються на основі власне тематичних відношень, у межах яких 

виявляються різновиди зв’язків і відношень можливих між номінативними мовними 

одиницями: дериваційні, синонімічні, антонімічні, гіпо-/гіперонімічні тощо. Так, 

наприклад, лексеми дорога, сльози, звук названо еталонами об’єктивацій 

значеннєвих рядів у межах одного сенсорного модусу: візуального – довга дорога 

(21/24), широка дорога (24/17); смакового – солоні сльози (16/14), гіркі сльози (3/5); 

слухового – голосний звук (21/19), дзвінкий звук (8/5), гучний звук (24/13); номінації 
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ніч, редька, морозиво, трава, яблуко та інші респонденти назвали еталонами різних 

перцептивних стратумів, як-от: аудіального й візуального – тиха ніч (9/7), коротка 

ніч (20/12); візуального та смакового – чорна редька (3/7), гірка редька (13/14); 

тактильного та густативного – холодне морозиво (16/9), солодке морозиво (4/5); 

візуального, тактильного й ольфакторного – зелена трава (78/26), суха трава (6/11), 

духмяна трава (21/6); візуального, смакового й ольфакторного – зелене яблуко 

(8/14), кругле яблуко (6/3), солодке яблуко (2/1), духмяне яблуко (3/2) та ін. (див. 

Додаток Е). Об’єкт шоколад опитувані в межах одного перцептивного модусу 

віднесли і до семантичного ряду ‘солодкий’ – солодкий шоколад (13/12), і до 

семантичного ряду ‘гіркий’ – гіркий шоколад (11/8), і до іншого сенсорного поля – 

візуального, де шоколад названо еталоном чорного – чорний шоколад (5/7) і білого – 

білий шоколад (3/2) кольорів, що є опозитивними за своєю суттю, як і гаряча вода 

(14/13), холодна вода (19/14). Найбільшим ступенем погоджуваності відзначений 

культурний артефакт української етноспільноти – лінгвокультурему хліб, яку 

інформанти обох груп назвали референтом, який визначає: у візуальному секторі 

еталони кольору – білий хліб (3/5), розміру – великий хліб (2/1), форми – круглий хліб 

(4/5); у тактильному – еталони дотику: гарячий хліб (4/6), сухий хліб (15/11), твердий 

хліб (1/5), м’який хліб (6/3); в одоративному – еталони запаху: пахучий хліб (18/11), 

запашний хліб (35/36), духмяний хліб (31/18). За такими словесними образами 

приховані складні мисленнєві процеси, які є основою нових культурно зумовлених 

мовних кодів, що органічно співіснують у предметно-речовій конкретиці. 

Окремо виділяємо групу рефлексій, які перебувають із словами-реакціями у 

словотвірних відношеннях, що є похідними від останніх. Такі асоціації утворюють 

примітивні словотвірні гнізда, які Ю. Караулов називає «слідами дериваційних 

гнізд» [199, с. 139]. В отриманих асоціативних полях простежено сліди таких 

словотвірних рядів: кінь, коник, коняка; кіт, кішка; брови, бровенята; рука, ручка, 

рученька, руки; хліб, хлібець; хлопець, хлопченя, хлопчисько; думка, думонька, 

подумка; небо, небеса; птах, пташка; горіх, горішок та ін.; як і варіативних 

(синонімічних) форм: крук, ворон; губи, уста; ґрунт, земля; плаття, сукня; 

борошно, мука; дім, будинок; думка, гадка; собака, пес; машина, автомобіль; 
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полум’я, вогонь; курча, ципля; підбори, каблуки; сушка, сухофрукти; ліжко, постіль, 

канапа; лоб, чоло; лезо, бритва та ін. (див. Додаток Е). Окреслена варіативність 

демонструє як задавненість образів, так і їх територіальну розподіленість.  

Об’єкти, які визначають еталони чуттєвих реакцій, по-різному резонують у 

вербальному полі двох груп респондентів. Виявлено, що спільні преференції можуть 

сильно дисонувати в кількісному стратумі. Наприклад, еталонною домінантою 

чорного кольору мешканці Заходу визначили лексему земля (38/7), а мешканці 

Сходу – вугілля (5/37); кількісна перевага реакцій респондентів західного регіону 

спостережена і в аспекті визначення еталонів білого кольору – сніг (58/18); сірого 

кольору – вовк (32/3); червоного кольору – калина (31/6), тоді як жителі східного 

регіону визначили домінантним еталоном червоного кольору помідор (6/24). Суттєві 

розбіжності спостережені й у визначенні еталонів інших перцептивних 

об’єктивацій: мешканці західного регіону еталоном для ‘великий’ назвали  будинок 

(34/3), копицю (21/2); для ‘малий’ – зернятко (14/2); для ‘високий’ – тичку (32/4); 

для ‘тонкий’ – дошку (12/1); для ‘довгий’ – косу (17/1); для ‘глибокий’ – криницю 

(27/2); для ‘крутий’ – гору (28/6); для ‘твердий’ – дуб (27/3); для ‘солоний’ – ропу 

(22/1); для ‘духмяний’ – сіно (23/1), на які респонденти другої групи дали значно 

меншу кількість прецедентних реакцій як нерелевантних у логосі інформантів 

східного регіону. Натомість останні віддали перевагу іншим еталонам: для ‘твердий’ 

– камінь (5/36), залізо (2/17); для ‘солоний’ – риба (3/28); для ‘смердячий’ – смог 

(0/26) тощо. Спостережено, що на формування в свідомості респондентів 

невідповідностей у сприйнятті стимулів вплинули ряд факторів: природно-

географічні, кліматичні умови; флора та фауна краю; ландшафт території, на якій 

проживають опитувані; статус регіону (сільськогосподарський/індустріальний); 

характер господарської діяльності; екологічна ситуація областей, а також соціальні 

пріоритети, спосіб життя, культурні традиції, вірування інформантів тощо. 

Очевидно, на тонкому сенсорному рівні мешканці Заходу та Сходу фіксують 

еманацію узагальнених культурних смислів, які ми іменуємо етнічними 

стереотипами Заходу та етнічними стереотипами Сходу. 

Матеріали експерименту засвідчують, що об’єкти, які визначають еталони 
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назв кольору, дотикових і смакових позначень, респондентами були віднайдені без 

особливих зусиль, на противагу об’єктам, які визначають еталони розміру, форми, 

слуху та запаху. У пропонованому контексті слушним видається питання: чому одні 

мовні форми менталізуються легко, а інші важче? На нашу думку, добір еталонів 

залежить від ряду факторів: усталеності номінації, яка асоціюється у мові; частоти 

використання об’єктів, що асоціюються, у практичній діяльності (те, чим ми не 

послуговуємося у своєму повсякденному житті, відходить на периферію ментальної 

пам’яті); індивідуальних уподобань, широти кругозору, асоціативної пам’яті й 

образного мислення індивіда. Легше підібрати еталони до номінацій, які передають 

більш широкі поняття, як і слів із позитивною гедоністичністю, оскільки кожна 

людина легше керується уявою про приємні асоціації тощо. 

Узагальнення матеріалу, отриманого в ході другого етапу експерименту, де 

респондентам було запропоновано визначити об’єкти, які є еталоном порівняння 

щодо сенсорних номінацій, дали можливість виявити ряд асоціатів, які 

відображають стандартні чи нестандартні асоціативні зв’язки фрагментів ментальної 

свідомості. Існування в мові усталених порівнянь, що виникають як реакції під час 

АЕ, є тим критерієм, який допомагає встановити точки референції чуттєвих 

вербалізацій.  

Семантичні групи компаративних імен засвідчують народну підоснову мови 

опитуваних, оскільки репрезентовані усталеними іменними сутностями, в основі 

яких – емпіричні знання, що формують своєрідні перцептивні образи, які 

відтворюють світ ментальності сучасних українців. За результатами другого етапу 

експерименту було вилучено ядро асоціативного значення референтів, які є 

еталонами порівняння в денотативному фрагменті перцептивних модусів, що 

узагальнено у Рис. 5.8-5.14. 
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Рис. 5.8.-5.10. Об’єкти, які є еталонами порівняння щодо візуальних 

вербалізацій 

 

 

 

Рис. 5.11. Об’єкти, які є еталонами  порівняння щодо аудіальних вербалізацій  
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Рис. 5.12. Об’єкти, які є еталонами порівняння щодо тактильних вербалізацій 

  

 

Рис. 5.13. Об’єкти, які є еталонами порівняння щодо густативних вербалізацій  
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Рис. 5.14. Об’єкти, які є еталонами порівняння щодо ольфакторних 

вербалізацій  

 

Наведені співвідношення асоціативів демонструють рівний ступінь засвоєння 

мовних маркерів національної картини світу респондентами незалежно від регіону, 

в якому вони проживають, що свідчить про розвиток типових узагальнених 

перцептивних смислів, сфрмованих ментальною свідомістю. Зауважимо, засвідчені 

ряди порівнянь є потенційно відкритими, оскільки завжди є декілька «претендентів» 

на роль еталона, більш того, не завжди йдеться про ідеальний перцепт, що продукує 

залучення до ряду еталонних об’єктів широкого кола реалій. У проведеному АЕ 

окреслені домінанти ментальної свідомості співіснують як спосіб збереження 

мовних маркерів етнічної пам’яті, виступаючи органічною властивістю логосу 

схоплювати простір буття в його сенсорно-предметній конкретиці.  

Спостережений універсум паремійних форм становить яскраву палітру 

виразних перцептивних образів, де есплікуються сенсорний, сенсорно-ментальний і 

ментально-сенсорний типи відношень. Отже, результати другої серії експерименту 
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підтвердили окреслені в першій серії умовиводи щодо спектра етнокультурних 

номінацій, які визначають еталони чуттєвих модусів. Є всі підстави стверджувати, 

що дані двох етапів експерименту пов’язані між собою за отриманими результатами. 

Зокрема, засвідчена відповідність у сприйнятті сенсорних стимулів: перцептивними 

еталонами стереотипних образів експлікуються відомі сучасному носієві української 

мови факти та об’єкти реальної дійсності, опосередковані чуттєвим досвідом, що є 

мовним відображенням найбільш актуальних для реципієнтів точок референцій, де 

акцент ставиться на сенсорне означення. Наприклад, і у випадку з’ясування еталонів 

вербалізаторів чуттєвого сприйняття (перший етап експерименту), і при визначенні 

об’єктів, які є еталоном порівняння щодо сенсорних номінацій (другий етап 

експерименту), респонденти визначили ряди стандартизованих зв’язків сенсорного 

означення різних модусів перцепції з типовими точками референції: білий сніг – 

білий, як сніг; зелена трава – зелений, як трава; блакитне небо – блакитний, як 

небо; солодкий мед – солодкий, як мед; солона сіль – солоний, як сіль; гострий ніж – 

гострий, як ніж; холодний лід – холодний, як лід та ін. 

Водночас засвідчені й певні відмінності, зокрема, в кількісному 

співвідношенні: респондентами наведено значно більше прикладів референтів, які 

визначають еталони вербалізаторів чуттєвого сприйняття; і менше зразків усталених 

іменних сутностей, які є еталонами порівняння щодо сенсорних номінацій. Це 

раціоналізує думку: у навколишньому світі існує обмежена кількість об’єктів, які є 

еталонами для сенсорних найменувань. Помічено, що у корпусі асоціацій першого 

завдання домінують конкретні реалії (предметні, об’єктні); другого – паралельно з 

конкретними сутностями зафіксовано значну кількість абстрактних смислів (напр., 

білий, як смерть; білий, як день; великий, як світ; довгий, як життя; широкий, як 

простір; короткий, як мить; короткий, як хвилина тощо), позаяк безмежний у своїй 

конкретиці чуттєвий досвід.  

Різність результатів двох етапів експерименту зафіксована на рівні 

структурної організації усталених сутностей із сенсорним компонентом: якщо 

респонденти експлікують однослівними іменами об’єкти, які є еталонами 

порівняння щодо сенсорних номінацій, то засвідчені компаративні конструкції 
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характеризуються варіантністю структурних різновидів, які можна поділити на дві 

групи: прості та розгорнуті. Зауважимо, переважна більшість наведених об’єктів, які 

є еталонами порівняння щодо сенсорних номінацій, є типовими простими 

порівняннями. Водночас спостережені й нетипові зіставлення, як-от: сірий, як 

крейда (2/-); сірий, як сметана (2/-); синій, як пияка (2/1); синій, як пуп (5/1); великий, 

як ніс (1/1); малий, як світ (1/-); вузький, як степ (1/-); рівний, як дощ (1/-); прямий, 

як кочерга (1/-); тихий, як смерть (2/1); кислий, як дідько (1/-), мотивація яких 

видається непрозорою, оскільки окреслені реакції семантично не пов’язані зі 

стимулом. Припускаємо, що така гра слів є результатом своєрідного сприйняття та 

мислення респондентів, зумовлених особливостями психіки останніх.  

Як засіб конкретизації та уточнення об’єктів, які є еталонами порівнянь щодо 

сенсорних номінацій, інформанти обох груп залучили розгорнуті порівняння. 

Ускладнення привносять у семантику порівняння своєрідну модальність, суть якої 

полягає в тому, що ставлення до дійсності визначається не прямо, а опосередковано 

– через подібність до більш відомого, щоб у такий спосіб поглибити пізнання 

різностороннього людського буття та філософського його осмислення й 

узагальнення. Пор.: зелений, як степ навесні (1/-); зелений, як трава після дощу (1/-); 

зелений, як травневе листя (-/1); червоний, як ніс Діда Мороза (1/-); сірий, як осіннє 

небо (1/-); сірий, як осіння погода (1/1); малий, як краплі дощу (-/1); широкий, як 

морські простори (-/1); вузький, як мишина нора (4/2); довгий, як ніс у Буратіно (-

/1); товстий, як кіт зимою (1/-); круглий, як повний місяць (1/-); гучний, як п’яний 

регіт (-/1); дзвінкий, як спів солов’я (1/1); тихий, як звук падаючого пір’я (-/1); 

холодний, як зимова ніч (-/1); сухий, як піски Сахари (-/1); мокрий, як погода восени (-

/3); запашний, як ранкове повітря на селі (-/1); духмяний, як бабусине печиво (-/1) та 

ін. (див. Додаток Е). Спостережено, що мешканці західного регіону виявилися 

набагато емоційнішими та чутливішими щодо екзистенційної, культурно-

антропоморфної, соціальної, психофізіологічної та метафізичної природи 

перцептивного сприйняття. 

Усі стереотипи чуттєвого сприйняття (у тому числі й архаїчні, давні) 

проходять певні стадії: зародження, становлення, розвитку, усталення, 
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функціонування та занепаду. У флективних мовах (якою є українська) у стадії 

функціонування стереотипи чуттєвого сприйняття демонструють гнучкість і 

утворюють різні форми: префіксальні, суфіксальні, безафіксні тощо. Занепадаючи, 

стереотип прагне однієї форми – синтетичної (простої). Для функціонування 

стереотипів, які не відповідають гнучкості, залучається аналітична (складна) на 

зразок: дуже, абсолютно, нормально, органічно, влучно, трохи, злегка, ледь, 

суцільно, достатньо, значно, недостатньо, відносно, частково, відчутно, 

рівномірно, слабко, вповні, цілком, помірно та ін.,  які деталізовані у межах 

гедоністичної осі, як-от: позитивні – приємно, вдало, гарно, ніжно, чудово, шалено, 

потужно, позитивно та ін., і їх негативні еквіваленти – огидно, жахливо, відразливо, 

погано, неприємно, противно, негативно, надмірно та ін. Звідси, слушним видається 

питання: наскільки є усталеними й гнучкими вилучені перцептивні стереотипи?  

Для того, щоб встановити рівень усталеності й гнучкості стереотипів 

чуттєвого сприйняття, якими послуговуються сучасні носії української мови та 

культури, після проведення АЕ ми звернулися до респондентів із проханням 

модифікувати пропоновані сенсорні форми усіма можливими способами 

(морфологічними способами, граматичними видозмінами тощо). У результаті 

виконаних дій було встановлено: з аналізованих сенсорних форм у стадії активного 

функціонування перебувають номінації візуального сектору – кольоропозначення, 

вербалізатори розміру та форми, напр.: червоний → червоненький, червоніший, 

найчервоніший, червоно-червоно; високий  → вищий, найвищий, височенний; рівний 

→ рівненький, рівнесенький, рівно-рівно та ін.). Об’єктивації інших перцептивних 

модусів – слуху, дотику, смаку – перебуваючи у стадії функціонування, у сучасній 

українській мові тяжіють до занепаду (пор., дзвінкий → дзвінко-дзвінко, дзвінкіше, 

але помірно дзвінкий, достатньо дзвінкий; гарячий → гаряче-гаряче, водночас як і 

надмірно гарячий, дуже гарячий; солодкий, кислий → солодший, солоденький, 

кисліший та приємно солодкий, надміру кислий); номінації ольфакторних відчуттів 

найближчі до стадії стагнації (ніжно духмяний, надмірно сморідний, огидно 

смердючий). Робимо висновок: прадавня сенсорика (архаїчна) поступається 

сенсорно-ментальній, ментально-сенсорній і псевдосенсорній перцепції. 
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З метою визначення відповідності асоціативних реакцій усталеним 

перцептивним стереотипам-образам і глибині їх етнокультурного наповнення 

отримані результати були звірені з матеріалами попередніх часових зрізів, зокрема, 

«Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.»; «Словаря 

української мови» Б. Грінченка; «Словника української мови: в 11 т.». Результати 

звірки засвідчили: реакції респондентів збігаються з зафіксованими в 

лексикографічних працях лексико-семантичними варіантами слів-стимулів. Такі 

реакції є свідченням типових узагальнених значень, з якими перцептивні лексеми 

зафіксовані лексикографічною практикою різних часових зрізів.  

Отже, результати спрямованого асоціативного експерименту виправдали 

очікування: з основними вербалізаторами перцептивних модусів опитувані 

актуалізували передбачені мовною системою об’єктивації, що є іменними 

сутностями, які визначають еталони зору, слуху, запаху, смаку, дотику, 

репрезентуючи найбільш актуальні для респондентів характеристики, акцентовані 

на ментально-сенсорну модель. Універсум типових точок референцій виступає 

відображенням внутрішнього лексикону сучасного носія української 

лінгвокультури, несе глибокий заряд перманентної інформативності, передаючи 

найтонші обертони перцептивних смислів, де архаїчна сенсорика поступається 

сенсорно-ментальній, ментально-сенсорній і псевдосенсорній перцепції.  

 

Висновки до п’ятого розділу  

 

Сформована в науковому пізнанні нова парадигма знань відкриває перед 

дослідником не лише нові перспективи, а й породжує нові питання. Серед таких, що 

постають у зв’язку зі зверненням до глибинних структур свідомості мовця, – 

психологічна відповідність отримуваних експлікацій. Експериментальні методи 

дослідження – це чи не єдина можливість «зазирнути» у глибини мовної свідомості 

людини шляхом дослідження індивідуальних особливостей кожного носія мови з 

подальшим узагальненням отриманої інформації.  
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Одним із перспективних експериментальних методів дослідження є 

асоціативний експеримент, продуктивність і психологічна релевантність якого 

сьогодні не викликає сумнівів. Останній є тим інформативним засобом, що дає 

доступ до вивчення когнітивних операцій, які залучаються носіями мови до процесу 

вербалізації знань, і допомагає простежити за реконструкцією семантичних зв’язків 

слів, за якими відкривається специфічний для української лінгвокультури 

«асоціативний профіль» образів свідомості, що інтегрує притаманний українському 

етносу чуттєвий досвід, узагальнений у мовних етнокультурних перцептивних 

стереотипах. 

За результатами двох етапів спрямованого асоціативного експерименту, в 

якому взяли участь по 100 мешканців Заходу та Сходу, встановлено: респондентами 

обох груп актуалізовані передбачені мовною системою об’єктивації, які визначають 

еталони зору, слуху, запаху, смаку та дотику, що у свідомості сучасних носіїв 

української лінгвокультури найчастіше есплікуються відомими фактами й об’єктами 

реальної дійсності, які закріплюються стереотипними вербальними асоціаціями. 

Останні репрезентують актуальні для інформантів характеристики слів-стимулів, які 

є відображенням ментальних потенцій мовців, і засвідчують форми та способи 

збереження перцептивних змістів. 

Шляхом спрямованого асоціативного експерименту виявлено ряд асоціатів, 

які відображають типові та нетипові (індивідуальні, а іноді унікальні) реакції 

сучасних носіїв української мови, що дозволило змоделювати асоціативні ряди слів-

стимулів, які визначають еталони вербалізаторів чуттєвого сприйняття, добір яких 

умотивовано відмінностями респондентів на рівні ментальності, світогляду, 

національного досвіду тощо. З’ясовано: еталони чуттєвих реакцій, що є 

розгорнутими опорами фрагментів знань, експлікують сенсорний, сенсорно-

ментальний і ментально-сенсорний типи відношень, де найтиповішою визнано 

ментально-сенсорну модель. 

Помічено, у корпусі стимульних понять кожен перцептивний номінант має 

психологічно найвагоміші точки референції, що співіснують як спосіб збереження 

мовних маркерів етнічної пам’яті. За такими словесними образами приховані 
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складні мисленнєві процеси, що є основою нових культурно зумовлених мовних 

кодів, які органічно співіснують у сенсорно-предметній конкретиці.   

Засвідчено, що об’єкти, які визначають еталони чуттєвих реакцій, 

неоднозначно резонують у вербальному полі двох груп респондентів: спільні 

преференції дисонують у кількісному стратумі; у корпусі співмірності асоціацій, 

експлікованих конкретними реаліями й абстрактними смислами; у площині 

структурної організації усталених сутностей із сенсорним компонентом. Різність 

результатів двох етапів експерименту зумовлена низкою чинників: обмеженою 

кількістю об’єктів, які є еталонами для сенсорних найменувань; появою нових 

усталених іменних сутностей у межах відкритої динамічної багаторівневої системи, 

якою є українська мова; відмінними способами ментальної обробки та 

структурування перцептивних смислів; різним ступенем засвоєння мовних маркерів 

сенсорних модусів тощо. Очевидно, на тонкому сенсорному рівні інформанти 

фіксують моделі узагальнених культурних смислів – етнічні стереотипи Заходу й 

етнічні стереотипи Сходу, які репрезентують домінанти поточної ментальної 

свідомості та допомагають виявити ті їх особливості, що є психологічно 

релевантними для певного регіону та в певний проміжок часу. 

Проведений спрямований асоціативний експеримент допоміг простежити за 

реконструкцією семантичних зв’язків слів, що об’єктивно існують у психіці 

сучасного носія української мови й інтегрують притаманний українському етносу 

чуттєвий досвід, та виявити сенсорні стереотипи, які існують у мовній свідомості 

українців XXI ст. Фіксуючи мислення, світовідчуття та досвід українського етносу, 

останні, як носії узагальненої інформації, набувають здатності виступати знаками 

культури, забезпечуючи системне упорядкування світу в свідомості представників 

українського етносу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Зміна наукової парадигми на межі третього тисячоліття спрямувала 

лінгвістичні дослідження в царину когнітології, що зумовило розуміння мови як 

особливої когнітивної спроможності – різновиду пізнавальної діяльності, що є 

засобом згортання, розгортання, зберігання, організації, обробки та передачі 

інформації, яка надходить до людини різними каналами. Когнітивна площина 

досліджень інтегрувала підходи різних наук до вивчення ментальних структур, які, 

віддзеркалюючи світ національного сприйняття, забезпечують його пізнання. 

Особливу роль у процесі оперативного осмислення та вербалізації знань про 

навколишній світ відіграють універсальні класифікатори – мовні етнокультурні 

перцептивні стереотипи – результат чуттєвого пізнання світу етнічною свідомістю 

та мовою. 

У дисертації виокремлена низка актуальних проблем, спрямованих на 

виявлення й опис процесів і результатів мовної стереотипізації чуттєвого 

сприйняття в українській лінгвокультурі. Досягнення поставленої в дослідженні 

мети, виконання зумовлених нею завдань  дали змогу зробити такі висновки. 

1. На основі висвітлених у роботі теоретичних положень когнітивної 

лінгвістики, з огляду на поліаспектну природу стереотипу та характер аналізованого 

матеріалу, стереотип (етнічний стереотип, етнокультурний стереотип) усвідомлений 

мовно-когнітивним феноменом, що є засобом фіксації та відтворення категорійно 

обумовленого лінгвального досвіду носія етнічної свідомості. Вважаємо, що останні 

забезпечують системне упорядкування світу в свідомості людини. 

2. З’ясовано, що сформовані в межах етнічної самосвідомості як домінантний 

спосіб бачення світу, етнічні стереотипи, функціонуючи в певному культурному 

соціумі, через посередництво мовних форм закріплюють у свідомості етносу 

культурні традиції та звички; виступають регуляторами мовної етносвідомості та 

поведінки; сприяють усвідомленню членами етносу своєї приналежності до єдиної 

спільноти; становлять частину мовно-культурної картини світу етносу тощо. Значну 

роль при цьому відіграє операція зіставлення себе з іншими, що зумовлює явище 
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етноцентризму, в основі якого – прагнення до позитивної самооцінки та 

самоідентифікації особистості, та спричиняє поділ світу на дві категорії: «свій» і 

«чужий». Бінарність продукує побутування двох варіантів етнокультурних 

стереотипів: автостереотипів і гетеростереотипів, які, акумулюючи певний 

стандартизований досвід, забезпечують безпосередньо-чуттєве орієнтування 

індивіда в навколишньому світі. 

3. Установлено: все, що стосується природи людини та її стосунків із 

дійсністю, передбачає чуттєву основу. В узагальненні чуттєвого досвіду у вигляді 

відображення навколишньої дійсності домінантними визнані зорові та слухові 

сенсорні відчуття. Водночас викрита применшена значущість для людини 

дотикових, смакових і запахових відчуттів. Тактильне сприйняття усвідомлене 

найважливішою формою чуттєвості, онтогенетично значущою в процесі практичної 

та пізнавальної діяльності людини. Перцептивність як лінгвістична категорія 

синтезує чуттєву інформацію, що визначається колективним й індивідуальним 

досвідом носіїв української мови, а також традиціями та стереотипами, які склались 

у відповідному лінгвотоваристві та за допомогою вербальних засобів отримали 

відображення в мовній картині світу. 

4. Усвідомлення етнокультурного перцептивного стереотипу як комплексного 

інтегративного явища можливе тільки в міждисциплінарній науковій парадигмі на 

стику філософії, соціології, психології, мовознавства та ін., де знаковим  визнано 

лінгвістичне осмислення останнього. Соціолінгвістика, психолінгвістика (разом із 

етнопсихолінгвістикою), етнолінгвістика (разом із етнокультурологією), когнітивна 

лінгвістика, продуковані комунікативно-функціональним підходом до вивчення 

мовних явищ, що постулює взаємообумовленість мови, культури та соціуму, 

окреслили нове бачення теорії стереотипу: мовний етнокультурний 

перцептивний стереотип – це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, 

регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів 

профілювання світу етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних кліше, 

об’єктивованих різнорівневими мовними засобами із сенсорним компонентом.  

Отримати найдоступніші способи вербальної репрезентації мовних етностереотипів 
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чуттєвого сприйняття можна тільки через залучення до аналізу лексикографічних 

джерел, які завжди відтворюють тезаурус певної епохи. 

4. Найбільш значущим рівнем вербальної об’єктивації спектру сенсорних 

відчуттів є лексичний рівень. Дослідний матеріал засвідчує своєрідну ієрархію: 

зорова, слухова та дотикова моделі є кількісно домінантними, а заразом системними 

та чітко структурованими. Сенсоризми морфологічно представлені різними 

частинами мови, де особливо статусними є ознакові слова – прикметники, що є 

носіями власне сенсорної статичної, невіддільної від об’єкта ознаки; системно 

організовані та репрезентують широкий обсяг семантики в структурі мовних 

перцептивних стереотипів.  

5. Для лінгвістичного аналізу мовних стереотипів сенсорного сприйняття 

розроблений авторський метод ідентифікації та параметризації мовних 

перцептивних стереотипів як фактів вербально зафіксованого узагальненого 

лінгвокультурного досвіду опрацювання свідомістю українськомовної особи 

сенсорних вражень. Результатом опису мовних стереотипів чуттєвого сприйняття 

стало створення класифікаційної матриці останніх: 1) за об’єктом стереотипізації 

(ґрунтується на широкому охопленні можливих об’єктів стереотипізації): 

а) антропні, б) деантропні; 2) за сенсорним складником (ґрунтується на спектрі 

сенсорних / псевдосенсорних ознак у межах перцептивної шкали): а) сенсорні, 

б) сенсорно-ментальні, в) ментально-сенсорні, г) псевдосенсорні; 3) за сенсорною 

модальністю (ґрунтується на стимуляції моделей досвіду як результату прихованого 

впливу на органи чуття): а) мономодальність, б) заміщена модальність, 

в) комплексна модальність, г) розщеплена модальність; 4) за належністю до сфери 

людського буття (ґрунтується на ідентифікації способу історичного виникнення): 

а) історично зумовлені, б) дискурсивно зумовлені; 5) за ступенем узагальнення  

(ґрунтується на ступені універсальності / сегментованості використання 

представниками етнічної культури): а) занурені в етнічну культуру, б) універсальні, 

в) стратні; 6) за емоційно-оцінним змістом (ґрунтується на експлікації сукупності 

оцінних смислів): а) позитивно марковані, б) негативно марковані, в) нейтральні; 

7) за образним складником (ґрунтується на наявності / відсутності переосмислення 
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та ідентифікації шляхів переосмислення): а) образні, б) необразні стереотипи, у 

межах якої здійснений опис корпусу дослідного матеріалу.  

6. Перші фіксації перцептивного осягнення світу (матеріали «Словника 

української мови XVI – першої половини XVII ст.») засвідчують слабку 

диференціацію, нечіткість і розпливчастість описів основних об’єктивацій чуттєвого 

сприйняття, що зумовлено прямим зв’язком між ступенем розвитку модусу 

перцепції й лексикою, яка відображає сприйняття цим модусом: чим більше 

диференційована поведінка, що стосується певного домену досвіду, тим більше 

існує слів у мові для опису результатів дій, які реалізуються за допомогою 

використання цього досвіду, і навпаки. Встановлено, що в перехідну епоху до 

нового часу лише закладаються підвалини мовної картини світу, маркерами якої є 

етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття.  

Семантизація візуальних, аудіальних, ольфакторних, густативних і тактильних 

об’єктивацій сенсорних відчуттів у мові означеного періоду реалізується шляхом 

перехрещення перцептивних модусів, що зумовлено неподільністю чуттєвого 

сприйняття світу періоду досліджуваної епохи: в українській мові тогочасної доби 

такі ознаки на семантичному рівні не мали критеріїв розмежування, відповідно, 

зміст сенсоризмів скоріше зумовлений рівнем розвитку думки в період її 

формування, ніж властивостями реалій, що нею узагальнюються. Обмеженість 

виражальних засобів чуттєвості компенсована багатством уявлень, форм вираження, 

асоціативних і узагальнених образів, за якими відкривається специфічний для 

української лінгвокультури «асоціативний профіль» образів свідомості, та, зазвичай, 

у суміжних відчуттях.  

7. Стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, представлений 

в українській мові  XVI – першої половини XVII ст., не отримав «підтримку» та 

«продовження» в українській мові XIX ст. Матеріалами «Словаря української мови» 

Б. Грінченка зафіксовано зниження формування динаміки перцептивних 

стереотипних ознак. Така лінгвальна реалізація є результатом специфіки 

лексикографування: «Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.» 

подає інформацію про книжну та народнорозмовну лексику української мови 
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відповідного періоду, а «Словарь української мови» Б. Грінченка є джерелом 

лінгвістичного матеріалу живої народної мови ХІХ – поч. ХХ ст. Цей перехід не 

фіксується лексикографічними джерелами.  

З’ясування змістової структури мовних етностереотипів перцептивного 

сприйняття мови ХІХ – поч. ХХ ст. засвідчило часопросторову закономірність 

відтворених у відповідних стереотипах сенсорних ознак, за якої спостережено 

психологічну інерцію мислення, заґрунтовану на небажанні відійти від усталених 

переконань етносу, що продукує стійкість етнічних ознак представника української 

спільноти в часі та, трапляється, у просторі. Дослідні матеріали підтвердили думку 

про постійність і сталість сформованих у соціумі мовних етнокультурних сенсорних 

стереотипів, тривалість їх «культурного життя», де стереотипи-образи високої 

частотності наділені спроможністю виступати словами-символами української 

культури. Останні, як усталені елементи культурного континууму, виконують роль 

образних кодів ментальності українців, заразом окреслюючи національні й ареальні 

кордони української лінгвокультури.  

8. Рівень дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак української мови 

XX ст. засвідчив зростання формування динаміки спектра останніх у мові 

відповідного часового зрізу. Стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних 

ознак, представлений в українській мові попередніх періодів, отримав подальший 

розвиток за рахунок збільшення кількості об’єктиваторів сенсорних якостей; 

розширення семантики перцептивних ад’єктивів, включно з образною; 

трансформації значеннєвого обсягу сенсорних номінацій; активізації останніх у 

творенні стереотипів-образів чуттєвого рівня, що є виразною експлікацією 

динамічних процесів у мові. 

Етнокультурні стереотипи чуттєвого сприйняття епохи XX ст. відповідають 

образам, зафіксованим у мові попередніх періодів і постають із чітко окресленим 

комплексом типових характеристик, де перцептивна ознака переосмислена в 

широкому діапазоні етнічно закорінених образів вільного дискурсивного розподілу. 

Лексикографічні контексти уможливили з’ясування загальної спрямованості 

еталонних ознак (бажаних і небажаних) стереотипних образів, що постають етнічно 
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зумовленою суб’єктивною формою осягнення реального світу в межах базових 

моделей і субмоделей осягнення світу. Результати дослідження засвідчили 

нерівноцінність семантичного обсягу мовних стереотипів чуттєвого сприйняття: 

домінантною за кількістю утворених мовних етнокультурних стереотипів різного 

ступеня перцептивності є антропоморфна модель, що підтверджує більшу 

значущість у етнічній лінгвокультурі сектору, зорієнтованого на опис самої людини.  

9. Статус сенсорної ознаки виявляється на багатьох рівнях: вербалізації; 

семантичної трансформації: семантики – сенсорної, не сенсорної або комплексної; 

символічної значущості; високої асоціативності; варіативності; ступеня вияву 

ознаки, що інтенсифікується різноманітними мовними засобами; образного 

перекодування; етнокультурної маркованості; оцінки тощо, які зреалізовуються 

через фонові знання. Провести ж чітку межу між окресленими сферами, щоб вони 

постали розмежованими з власним і самодостатнім видом реальностей неможливо, 

оскільки тільки в сукупності останні репрезентують сформований на канонізованих 

уявленнях образний світ української етноспільноти, узагальнений у стереотипних 

образах. Останні засвідчують рефлексію уявлень українців про норми та виражають 

складний світ історичного проходження людського сприйняття крізь досвід 

реального, матеріального та духовного життя українського етносу.  

10. Історично сформовані й усвідомлені носіями української мови 

етнокультурні стереотипи з сенсорним компонентом, генералізуючи перцептивні 

уподобання українського етносу, є результатом сенсорного та водночас ментального 

опрацювання світу. У процесі перцептивної діяльності сенсорний і ментальний 

складники утворюють єдність, навіть власне сенсорні ознаки, на яких заґрунтовані  

стереотипні образи, мають додаткове ментальне тло. Масив етнокультурних 

стереотипів із сенсорним компонентом охоплює систему значень із різним рівнем 

індексації порогу сенсорики. У результаті дослідження одержано дані про 

приблизно рівну кількість сенсорно-ментального (343 образи – 14%) і ментально-

сенсорного типів відношень (383 образи – 15%) та набагато вищу сенсорного (682 

образи – 27%) і ментального типів (1078 образів – 44%). Ментальну модель, яка 
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розвиває свої потенції в межах різних площин: якісної, оцінної, соціальної, 

кількісної, темпоральної, просторової тощо, визнано найтиповішою.  

11. Дослідження закономірностей мовної об’єктивації етнокультурних 

стереотипів сенсорного рівня дозволило відстежити мовні механізми творення 

останніх і показати засоби їх реалізації в мовно-культурному просторі українського 

етносу. Дієвими визнано переосмислення в межах тропів осі суміжності та 

псевдототожності, які репрезентують метонімія, метафора, порівняння, епітет, 

символ, перифраз, персоніфікація, антитеза, гіпербола; зрідка залучений механізм 

розпаду полісеми на декілька значень. Первинні параметри переосмислення 

стереотипних образів із перцептивним компонентом задає троп осі суміжності – 

метонімія. Метонімічна модель, відображаючи об’єктивні зв’язки предметів і явищ, 

визначає шляхи розвитку метафоричної моделі – домінантного типу переосмислення 

стереотипів-образів, який визнано загальною тенденцією розвитку семантики 

псевдосенсорних стереотипів як результату історичного поступу – смислових змін у 

словах та їх значеннях у процесі розвитку мови. Стверджуємо, що метонімія – більш 

об’єктивний спосіб переосмислення, ніж метафора, оскільки заґрунтована на 

реальних просторових, часових і причинно-наслідкових зв’язках.  

Результати метонімізації та метафоризації сенсорних ознак відіграють 

буферну роль між сенсорними та ментальними значеннями в мовній свідомості 

українців, демонструючи єдиний асоціативний принцип творення. Це зумовлює 

тотожність реалізації функцій метонімічних і метафоричних механізмів 

переосмислення. Спостережена контекстуальна взаємодія та взаємопроникнення 

тропів засвідчує синкретизм відповідних явищ.  

Наслідком семантичної деривації вихідного перцептивного значення визнані 

синестезійні перенесення. Останні належать до архаїчної доби свідомості; мають 

комплексний характер, поширюючись на всі модуси чуттєвого сприйняття, де 

тактильна сфера виявилася найбільш репрезентативною; слугують важливим 

чинником вираження складності досвіду сприйняття; виступають засобом 

відшкодування недоліку функціонування перцептивної системи певної епохи; як 

результат творчого пошуку, сприяють посиленню емоційності й експресивності 
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мовних етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом, позбавляючи їх 

шаблонності й одномірності.  

12. У внутрішній формі стереотипів із сенсорним компонентом експлікується  

сукупність оцінних смислів, основною характеристикою яких є координата 

позитивний / негативний, що характеризується різноманіттям зв’язків і функцій, 

залежних як від фізичних властивостей об’єктів реального світу, так і від 

суб’єктивних критеріїв оцінки. Аксіологічність етностереотипів співвідносна з 

нормою, встановленою в українській лінгвокультурі, умотивована семантикою 

носіїв сенсорної ознаки та підкріплена їх символічністю, де експлікація сукупності 

негативних смислів, які є інформативно більш значущими, відзначається ширшим 

спектром форм об’єктивації.  

13. Узагальнено-етнічна реалізація перцептивної ознаки об’єднує мовні 

стереотипи-образи різного походження та ступеня усталеності: історично зумовлені, 

дискурсивно зумовлені, разом із типовими, нетиповими, еталонними, 

відпредметними, вторинними, образними народними узагальненнями. Останні є 

етнічно проакцентованими; вони консолідують і узгоджують у своєму 

семантичному полі своєрідну палітру сенсорики, відмінну від інших культур, 

вибудовуючи спектр індивідуально-авторських утворень. Встановлено: етнічні 

перцептивні стереотипи отримані в надійній і репрезентативній цільності, а 

авторські – як зразок блискучого перекодування.  

Зафіксовані варіативні форми стереотипних образів демонструють 

задавненість сполучуваних форм і, можливо, їх територіальну розподіленість. 

14. Перспективним методом дослідження мовних етнокультурних 

перцептивних стереотипів визнано асоціативний експеримент. Результати 

проведеного спрямованого асоціативного експерименту засвідчують: 

респондентами актуалізовані передбачені мовною системою об’єктивації, які 

визначають еталони зору, слуху, запаху, смаку та дотику, що у свідомості сучасних 

носіїв української лінгвокультури найчастіше есплікуються відомими фактами й 

об’єктами реальної дійсності. Еталони вербальних об’єктивацій, закріплені 

стереотипними лінгвальними асоціаціями, репрезентують актуальні для інформантів 
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характеристики слів-стимулів, які є відображенням ментальних потенцій мовців, і 

засвідчують форми та способи збереження перцептивних змістів, основу яких 

складають як емпірична, життєва, практика, так і практика історично-культурна.  

Об’єкти, які визначають еталони чуттєвих реакцій, неоднозначно резонують у 

вербальному полі двох груп респондентів – мешканців західного та східного 

регіонів України. Серед дескрипторів у кожній групі опитаних виділені типові й 

унікальні, де типове відмежовує зони усталеності. Очевидно, на тонкому 

сенсорному рівні інформанти фіксують моделі узагальнених культурних смислів – 

етнічні стереотипи Заходу та Сходу, які презентують домінанти поточної ментальної 

свідомості та допомагають виявити ті їхні особливості, що є психологічно 

релевантними для представників певного регіону та в певний проміжок часу. 

Засвідчені повторюваність і висока частотність типових вербальних реакцій 

об’єктивують соціально-психологічну єдність опитуваних, втілену в загальному 

цивілізаційному процесі, однаковості моральних принципів, ціннісних орієнтацій і 

пріоритетів, єдиній мові – того спільного, що виразно постає в контексті інакшості. 

Сформовані в межах лінгвально-ментального стратуму мовні етнокультурні 

стереотипи візуального, аудіального, густативного, ольфакторного та тактильного 

модусів сприйняття, виявилися тими ідентифікаційними одиницями 

етнокультурного простору України, що сприяють активізації внутрішніх 

специфічних потреб нації в самоосягненні, тим самим посилюючи входження 

українства в світовий культурний контент. 

Дослідження мовних етностереотипів сенсорного рівня відкриває нові 

можливості системного підходу до вивчення української лінгвокультури в цілому. 

Прикладний аспект подальших досліджень пов’язаний із завданням  укладання 

словника етнокультурних перцептивних стереотипів української мови. Перспективи 

теоретичних студій вбачаємо в масштабному дослідженні сенсоризмів української 

мови в аспектах прототипології, стереотипології, концептології з метою відтворення 

сенсорно обумовленого сегменту лінгвального простору українства, а також у 

здійсненні порівняльних досліджень стереотипів-образів чуттєвого сприйняття у 

межах міжкультурного мовного діалогу.  
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196. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. – М. : Наука, 1980. – 709 с.  
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207. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / 

С. Килимник. – К. : Обереги. – 1994. – 528 с. 
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Прогресс, 1967. – 215 с. 
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лексикография : межвузовский сборник. – Л. : Издательство ЛГУ, 1983. – Вып. 
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220. Кон И. С. В поисках себя: Личность и её самосознание / И. С. Кон. – М. : 

Политиздат, 1984. – 335 с. 
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224. Кондильяк Э. Трактат об ощущениях / Э. Кондильяк // Сочинения в 3-х томах. – 
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В. В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с. 

243. Крейдлин Г. Е. Голос, голосовые признаки и оценка речи / Г. Е. Крейдлин [отв. 
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новий лінгвістичний спосіб репрезентації української мови і відображення 
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наукових праць. – Київ-Ніжин : НДПУ, 2001. – С. 181-187. 
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252. Кубрякова Е. С. (б) Об установках когнитивной науки и актуалных проблемах 

когнитивной лингвистики / Е. С. Кубрякова // Вопросы когнитивной 
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253. Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – 
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Язык и мышление. – М. : Наука, 1967. – 262 с. 
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259. Куницына В. Н. Межличностное общение / В. Н. Куницына, В. Н. Казаринова, 
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(Мовознавство). – № 6 (307). – Луцьк, 2015. – С. 103–108. 

414. Семашко Т. Ф. (д) Специфіка вербалізаторів тактильних відчуттів у структурі 
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педагогічного університету імені М.  П. Драгоманова : збірник наукових праць. 
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«Флинта», 2006. – 696 с. 
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Додаток А 

Перелік суб’єктно-об’єктних компонентів псевдототожностей із атрибуцією 

сенсорного сприйняття   

 

 

«Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.» 

 

 

Зоровий модус 

 

Атрибут Предмет 

(суб’єкт) 

зіставлення 

Еталон 

(об’єкт 

зіставлення) 

 

Приклади 

білий зуби молоко вєсєл́ы оч́и єгω ниж́ь вино, а 
зүбы єгω бѣлшє ниж́ь молоко 

білий волосся сніг сѣдинам́и ч(с)тными я(к) снѣгъ 
бѣлогω вол́оса  

білий волосся сніг голова єго и волосы бѣлы яко 
во(л)на бѣла я(к) снѣ(г) 

білий одяг сніг ωдѣянїє єгó бѣло яко бы снѣгь 

білий одяг сніг одєждѧ твоя бѣла ѧко снѣгъ 
білий вода молоко вода была бѣла якω молоко   

білий зовнішність сніг оуказаласѧ збѣлѣлою трүдомъ 
якω снѣгъ 

красний зовнішність місяць ся береть яко заря 
пооустоваючи, красна яко 
мѣсяць 

красний вбрання ідол то види(ш) и(ж) нє мови(т) 
оу́бра(н) я(к) идо(л) красно 

світлий душа кришталь яко кристаль найчистъшїй 
свѣтѧщєсѧ славою нб(с)ною 

синій зовнішність колода самого протестуючого барзо 
збитого, змордованого, якъ 
колода синего, спухлого, кровю 
сплыненого 

червоний фарба кров чирвоню я(к) кровъ 
чорний волосся ворон влас́ы єгω широќы и чє(р)ны яко 

врон́ъ 
 

окрүглый  зємлѧ яблоко зємлѧ окрүгла єстъ я′къ я′блоко 

 

Тактильний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт Об’єкт Приклади 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


493 

 
твердий віра хвиля пова(ж)ны(и) и прм(д)ры(и)… 

воєв́ни(к) пав́є(л), яќо моц́ноую 
анґир́ү в̾ ср(д)цахъ твръдою 
вѣрою спанѧл́ы(х) засажаю́чи 

твердий віра залізо, камінь вѣра твєрдаѧ, пач́є жєлѣза и 
адаман́ътү  
 

твердий віра камінь покрію́ тѧ якω кам́єнємъ, 
твє(р)дою вѣрою 
 

 

Одоративний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
ароматний запах райські квіти блг҃оүхаю(т) якъ ра(и)скии 

цвѣты 

смердячий запах тіло смердят, яко гниые псы 
 

 

Густативний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт Об’єкт Приклади 

 
гіркий смак полин яко полын́ь горко   

солодкий слово мед они ємү рєкли… что солод́шагω 
над̾ мєдъ 

солодкий тіло райські яблука сладка, якоже то оуломокъ 
райского яблока 

солодкий слово мед слова сла(д)кїє надъ солодко(ст) 
мє́дү вдѧчнѣйшїє 
 

 

«Словарь української мови» Б. Грінченка  

 

 

Зоровий модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
біленький обличчя уранішній сніг твоє, як сніг уранішній 

біленьке лице 

біленький зовнішність панич я був біленький як панич  

білесенький шия крейда шия ж білесенька, білесенька, 

от як би з крейди 

білий козак лебідь козаченько, як лебідь білий  

білий зовнішність роса сама ще молоденька, тільки як 

роса біла 
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білий обличчя пан у мого молодана біле личко, як 

у пана 

білий обличчя стіна Катря стоїть коло стіни, 

сама як стіна біла  

білий обличчя біль він іде – увесь як біль білий 

білий обличчя стінонька милий, як стінонька білий 

білий обличчя крейда мати зробилася як крейда 

біла, так і брязнула об землю 

білий обличчя приставщина став білий, як приставщина 

білий тіло папір лежить тіло, як папір біле 

білий зовнішність каміння стояв, неначе витесаний з 

білого каміння 

білий намети біль стоять намети, як біль 

біленькі 

великий статура ломака великий,  як ломака 

високий статура тика високий, як тика  

високий статура верба високий, як верба  

високий статура тополя високий Григор вигнався 

такий, як тополя 

гнучкий постава шелюг гнучкий, як шелюг 

довгий коса гадюка довга коса чорна, як гадюка 

красний зовнішність ластівки в нашій стороні красні дівки, 

як ластівки 

красний надія ясна зоря і надія нова красна, як та зоря 

ясна  

рівний голос шовкова нитка голос був у неї рівний, як 

шовкова нитка 

рум’яний уста вишня уста рум’яні, як вишня 

рудий зовнішність собака рудий, як собака 

рудий статки руда миша голий, як руда миша 

темний очі нічка чорнії брови, карії очі, темні, 

як нічка, ясні, як день  

тонкий голос шовкова 

нитка 
голос чудовий, тонкий, як 

шовкова нитка 

тонкий намітка дим Намітка, як дим тоненька 

червоний зовнішність маківка рум’яніє, як червона маківка 

червоний обличчя рижок червоний, як рижок 

червоний обличчя рак засоромилась, почервоніла як 

рак 

чорний очі терночок очі чорні, як терночок 

чорний зовнішність циган чорний, як циган  

чорний характер рот такий злий, аж у роті чорно 

чорний земля галка земля, як галка чорна 

чорний зовнішність земля невістка зганить мене, що я в 

неї стану чорнійша від землі  

чорнобривий зовнішність панна а виросла як панна, 

чорнобрива, уродлива 

широкий статура океан завширшки він ширший океану 

ясний очі день чорнії брови, карії очі, темні, 

як нічка, ясні, як день 
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ясний зовнішність сонечко ясний, як сонечко 

ясний зовнішність зіронька любив і кохав, собі дівчину мав, 

як зіроньку ясну 

 

Аудіальний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
глухий галас ярмарка іще оддалеки зачув Петро 

глухий галас, мов на ярмарку 
голосний крик ошпарений голосно кричить, як опарений 

голосний звук дзвін голосний, як дзвін 

тихий вода дзеркало вода пливе тиха та чиста, хоч 

вигляньсь як у дзеркало   

тихий мова вітерець наче вітерець шелесне в листі, 

така його була приємна й тиха 

мова 

тихий характер голубка вона тиха, як голубка 

тремкий голос тонке срібло тремкий (голос), як тонке 

срібло  

тремкий голос найтонший 

кришталь 
тремкий (голос), як 

найтонший кришталь 

 

 

Тактильний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
гладкий Дніпро скло гладкий, як скло, Дніпр 

гладкий зовнішність смик (смичок) гладкий, як смик 

гострий характер бритва він гострий, як бритва 

м’який тропок мошок тропок буде м’якенький, як 

мошок 

м’який уста масло уста м’які, як масло, а на серці 

воювання 

палкий характер порох він страшний чоловік, палкий 

як порох 
слизький характер в’юн слизький, як в’юн 

твердий характер дуб Паллант, любесенький 

хлопчина, скріпивсь, стоїть як 

твердий дуб 

теплий серце літнє сонце в дівчини серце, як літнєє сонце 

холодний характер крига холодний, як крига 

 

 

Густативний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт Об’єкт Приклади 
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гіркий губа полин в нелюба гірка губа, ще й гірша 

полиночку 

солодкий смак цукор солодкий, як цукор 

солодкий смак страх солодкий, що аж страх 

 

«Словник української мови: в 11-ти томах (1970-1980)» 

 

 

Зоровий модус 

 

Атрибут Cуб’єкт Об’єкт Приклади 

 
білий хата молодиця біленька хата, чепурна і 

світла, неначе синьоока 

молодиця, по пояс у жоржинах 

стоячи 

білий хата діти в сорочках хатки біленькі виглядають, 

мов діти в білих сорочках 

білий волосся молоко як молоко білий 

білий волосся солома білява, як солома, голівка 

білий волосся льон а на тій головешці білий чуб, як 

льон 

білий вуса комірець вуса-крила, легкі, білі, як 

комірець 

білий зовнішність цвіт жасмину дівчина в нього буде струнка, 

як тополя, біла, як цвіт 

жасмину 

білий зуби молоко зуби білі, як молоко 

білий зуби сметана білі ті зуби, білі, як сметана 

білий комір папір довкола шиї білий, як папір, 

комірчик 

білий обличчя крейда лице біле, неначе обмазане 

крейдою 

білий луска срібло риба блищала проти місяця 

білою, як срібло, лускою 

білий руки пшеничне тісто а руки такі повні, ніжні та 

білі, як пшеничне тісто 

білий обличчя крейда обличчя в неї біле, як крейда 

білий обличчя маска обличчя, ... біле, аж страшне, 

як маска 

білий обличчя слонова кістка біле лице було, ніби виточене з 

слонової кості 

білий  обличчя стіна Катря стоїть, як стіна, біла 

білий обличчя габа обличчя біле, як шмат габи 

білий обличчя квітка а без долі біле личко – як квітка 

на полі 

білий обличчя чумацька 

сорочка 

личком біленька [Домаха], як 

чумацька сорочка 
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білий обличчя білочок уступила [дівчина] до хати 

біла, мов білочок 

білий обличчя шитво Настя біла-біла, як шитво на 

колінах  

білий обличчя полотно вона побіліє, як полотно, 

білий обличчя смерть побілів, як смерть 

білий обличчя вільхова довбня побілів, як вільхова довбня 

білий обличчя хутка побілів, як хустка 

білий обличчя сніг Еней злякався, побілів, як сніг 

білий  медсестра сніжинка медсестра, як сніжинка, біла 

білий хмари срібло вискочили круглі хмари, білі, як 

срібло 

білий чуб льон на тій головешці білий чуб, як 

льон 

білий одяг сніг стала одежа його осяйна, 

вельми біла, мов сніг 

білий, красний обличчя кров, молоко білолика, красна, … і вся, як з 

кров’ю молоко 

блідий обличчя смерть писар, блідий, як смерть 

великий людина бараболя викотилась на підмосток з 

бильцями людина, схожа на 

велику бараболю 

великий полісун дерево полісун такий, як чоловік, 

тільки великий, як дерево 

великий уста ворота молодиця, огрядна, носик 

маленький, а уста, як ворота 

великий голова копиця голова велика, як копиця  

великий очі кавуни великий, круглий на голові 

чорні роги, а очі, як кавуни 

великий хустка макітра у великій, як макітра, хустці 

на голові 

високий статура грот-мачта високий, міцний, неначе грот-

мачта 

високий 

 

статура жердка високий, як жердка, Данило 

Мармура 

високий статура тичка висока, як тичка 

високий статура очерентина молодий панич високий, як 

очеретина 

вузький яр рукав повернули в вузький, як рукав, 

яр 

дрібний сльози горох і мов водою, залилась дрібними, 

як горох, сльозами 

дрібний зуби перли виглядає рядок дрібних, як 

перли, зубів 

жаркий зовнішність калина ой коли б я такая, як калина 

жаркая 

жовтий обличчя яєчний жовток лице зробилося як яєчний 

жовток 

жовтий шкіра віск жовта, як віск, шкіра  

здоровий груші кулаки груші були здорові, як кулаки 
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зелений сіно чай степове сіно, сухе та зелене, 

як чай 

зелений бісенята оситняг бісенята, поки ще молоді то 

зелені, як оситняг 

красний зовнішність молоко з кров’ю красна, як з кров’ю молоко 

красний обличчя рожа під росою личко молоде та красне, як 

роженька уранці під росою   

красний обличчя кров із молоком білолика, красна, курносенька, 

очима ясна і вся, як з кров’ю 

молоко 

красний обличчя сонечко щоби моє личко було ясне 

красне, як сонечко 

кривулястий життя захаращене 

узлісся 

життя поламане, кривулясте, 

мов захаращене буреломом 

узлісся 

круглий очі скалки сала на 

юшці 
в їх круглих очах, що плавали на 

лиці, як скалки сала у юшці, …  

круглий очі ґудзі очі стають круглі, як ґудзі 

круглий очі два дрібні 

каштани 
відблиск прояснення майнув у 

його круглих, як два дрібних 

каштани, очах 

круглий очі терен круглі, як терен, очі 

круглий статура діжечка покотилася до них такою собі 

ошатною діжечкою: була 

кругленька і невеличка 

круглий очі як у сови опухлі очі, як в сови  

круглий статура барило ввесь обдувся, як барило 

круглий очі кавуни великий, круглий, на голові 

чорні роги, а очі, як кавуни 

круглий козак барило круглого, як барило, козака 

круглий очі мишенята серйозні оченята, круглі, ніби в 

мишенят 

круглий мухоловка надутий пухир серед стола стояла скляна, 

кругла, як надутий пухир, 

мухоловка  

круглий камбала тарілка кругла, як тарілка, … камбала 

круглий ніс картопля круглий, як картопля, ніс 

круглий статура гарбуз  щось питав круглий, як гарбуз, 

статечний дядечко 

круглий статура порося Санько був круглий, мов сите 

порося 

круглий статура жлукто круглий, як жлукто, Роман 

Маркович 

круглй статура качан назустріч виступив невисокий, 

круглий, як качан, хлопчина 

круглий статура яблуко від ситої їжі стала вона 

кругла, як яблуко  

круглий статура цибулька Олена кругла, як цибулька 

круглий статура грудка масла прилетів повний, круглий та 

товстенький, як грудка масла 
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круглий зовнішність сова круглий, витрішкуватий, 

схожий на сову 

круглий вікна ілюмінатори вікна круглі, як ілюмінатори 

круглий статура барильце круглий, як барильце, 

коротконогий чоловік 

круглий голова гарбуз голова здорова, кругла, наче 

гарбуз 

круглий обличчя яблуко личко – як яблучко 

круглий обличчя півонія обличчя було подібне до 

розцвілої в усій повноті півонії 

куций день заячий хвіст день тепер куций, мов заячий 

хвіст 

малий зовнішність вузлик маленька, як вузлик 

малий обличчя печена глива лице морхле, маленьке, — як 

печена глива  

малий рибка з мізинець у Чорному морі мешкала рибка 

піщанка — маленька, з 

мізинець у довжину 

низький статура печериця він був низький, 

присадкуватий, як печериця 

огненно-рудий волосся смолоскип огненно-руде, як смолоскип, 

волосся 

палкий характер іскра Андрійко скорий був, палкий, як 

іскра 

палкий характер жар серденько палке, як жар 

палкий характер порох він страшний чоловік, палкий 

як порох 

плоский камбала тарілка камбала плоска, як тарілка 

повний зовнішність гурочок дівчинка як ясочка, свіжа й 

повна, як гурочок 

повновида зовнішність повний місяць повновида, як повний місяць 

прозорий очі криниця очі прозорі, мов криниця чиста 

прямий ніс вежа гарний прямий ніс був мов 

вежа, з котрої скритий біс 

прямий постава сосна прямий [Еней], як сосна 

прямий постава стрілочка висока, пряма, як стрілочка 

прямий дорога стрілка дорога пряма, як стрілка 

прямий постава струна Хаєцький був прямий, як 

струна 

прямий постава явір дід високий і прямий, як явор 

рівний ніс грецькі статуї рівний, як у грецьких статуй, 

ніс  

рівний життя санаторний 

коридор 
життя позаду, і не рівне, не 

пряме, як санаторний коридор  

рівний степ море залягав рівний, як море, од віку 

неораний степ 

рівний шия стовбур сотник скоса милувався з її 

рівної, як стовбур, шиї 

рівний поле море рівне поле, як те море 

рівний поле золото поле, як рівне золото 
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рівний поле промінь рівне, як промінь поле 

рівний поле асфальт рівне, мов асфальт, тверде 

глинисте поле 

рівний скелі стіни поле, покраяне чагарниками, 

проваллям, рівними, як стіни, 

кам’яними скелями 

рівний  брови шнурок брови як шнурочки; моргне, 

ніби вогнем сипне 

рівний брови гадюки тоненькі брови звивалися 

гадючками 

рівний брови стрілки дві довгі чорні стрілки: то 

чорніли тонкі довгі брови 

рівний постава береза постави, рівні та гнучкі, мені 

чомусь берези нагадали 

рівний постава свічка Олександра стояла рівна, як 

свічка 

рожевий обличчя пелюстки в росі обличчя зарожевілося, ніжно, 

мов пелюстки в росі 

розкрилений брови ластівка в 

польоті 
брови розкрилені, як ластівка в 

польоті 

розмашистий брови крила ластівки її розмашисті, мов крила 

ластівки, брови затремтіли 

рум’яний  обличчя зоренька стала собі рум’яненька, як 

зоренька перед сход сонця 

рум’яний уста вишня уста рум’яні, як вишня 

русявий волосся кукурудзяна 

волоть 

русяве волосся, мов кукурудзяна 

волоть 

сивий борода сніг борода, як білий сніг, блискучо-

сива 

сивий волосся нитки сиві волосини, неначе срібні 

нитки 

сивий волосся сніг сивого, як сніг, волосся 

сивий волосся голуб (голубка) сивий, як голуб; сива, як голубка 

сивий волосся протертий мак сиве, як протертий мак, 

волосся 

сивий коси повісмо сиві, як повісмо коси 

синій очі сливи великі темносині очі, як сливи 

синій зовнішність бубон як бубон синя стала вся   

синій зовнішність пуп як пуп синій, зубами цокоче 

сірий селище земля рибальське селище – сіре, як 

земля 

сірий очі полуда хижо вовчим поглядом 

визирали його сірі, як полуда, 

очі 

сірий очі осіння вода сірими очима, прозорими, як 

холодна осіння вода 

темний обличчя головешка лице взялось смагою, – темне, 

як головешка 

тонкий статура жердка тонкий, як жердка, Данило 

Мармура 
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тонкий статура дошка молодий панич тонкий, як 

дошка 

червоний обличчя кавун лице його, як стиглий кавун 

червоний зовнішність каплун (півень) козак червоний, як каплун 

червоний обличчя парений рак червоний, як парений рак 

червоний обличчя буряк червоний, як буряк 

червоний обличчя пелюстки в росі обличчя зарожевілося, мов 

пелюстки в росі 

червоний обличчя жар став, як жар, червоний 

червоний обличчя перець червоне, як перчиця, обличчя 

червоний обличчя варений рак шкіра червона, як варений рак 

червоний обличчя калина лице її червоне, як калина, 

червоний обличчя півонія Груня … розчервонілась, як 

півонія 

червоний  зовнішність калина червоний, як калина, вид 

червоний обличчя мак вона червоніє, як мак 

червоний щоки яблуко щоки червоніли, як червонобокі 

яблучка 

червоний ніс буряк ніс червоний, як буряк 

червоний штани калина в червоних, як калина, штанях 

червоний уста вишні губи червоніли на тлі білих 

зубів, як вишні на білій тарілці 

червоний уста калина уста червоні, як калина   

червоний щоки жар а щоки, неначе жар, горіли 

червоний уста кармазин червоні, як кармазин, уста 

червоний  хустка полум’я  дівчина в червоній, як шмат 

полум'я, косинці 

червоний прапор жар червоний, як жар, прапор 

червоний зовнішність жар Зося сиділа червона, як жар 

червоні очі кроль очі, як у кроля, червоні 

чорний хліб земля хліб був чорний, як земля 

чорний очі вугілля іскристі, як вугіль, чорні очі 

нерухомо світились на нього 

чорний брови ужі чорні товсті брови чорніли, як 

ужі 

чорний брови крила ворона брови чорніли, мов крила 

ворона 

чорний сорочка каглянка сорочка чорна, як каглянка 

чорний брови гвоздики …невістки з внуками. Такі 

чорнобриві, як гвоздики 

чорний очі смородина чорні, як смородина, очі 

чорний очі зорі горять чорні очі, як … зорі 

опівночі 

чорний волосся жук чорна, як жук, дівчина 

чорний зовнішність земля ходить чорний, як земля 

чорний зовнішність ніч командир чорніший ночі 

чорний обличчя халява обличчя Михайликове, від 

сонця чорне, як халява 

чорний волосся смоль коси у неї, як смоль, чорнії 
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чорний брови п’явки дві чорні брови, мов дві чорні 

п’явки 

чорний брови шнурки чорні брови, як шовкові шнурки 

чорний очі ніч очі чорні, ще чорніші осінньої 

ночки 

чорний брови сукно брови чорні, як з сукна 

чорний небо сукно небо чорніло, як чорне сукно 

чорний волосся грак він чорнявий, як грак 

чорний брови шовк брови чорніли, як шовк 

чорний небо сукно небо чорніло, як чорне сукно 

чорний шкіра циган почорнів, як циган 

чорний  зовнішність циганка щоб була чорнявенька, як 

циганочка 

чорний волосся смола чорна, як смола, голова 

чорний волосся галка чорна, як сім галок, дочка 

чорний волосся дьоготь чорний, як дьоготь, оселедець 

чорний штани дьоготь штани кортові, чорні, як 

дьоготь 

чорний сорочка рілля сорочка на ньому чорна, як 

рілля 

чорний сорочка земля на Миколі була чорна, мов 

земля, сорочка 

чорний сорочка сажа  люди в чорних, як сажа, 

сорочках  

чорний сорочка сопуха сорочки чорні, як сопуха  

чорний сорочка стеля в курній 

хаті 
сорочка чорна, як стеля в 

курній хаті 

чорний хліб земля узяв скибку чорного, як земля, 

хліба 

чорний болото дьоготь засіли [Плачинда з Давидом] 

по самий драбиняк у чорному, 

як дьоготь, болоті 

чорний коса гайворон підібрала довгу і чорну, як 

гайворон, косу 

чорний штани кора брижчаті штани чорні, як 

кора 

широкий мелодія повінь нахлинула тужна, широка, мов 

повінь, мелодія 

широкий статура ступа на порозі з’явилася широка, 

мов ступа, дівка 

широкий брови покоси здорові сиві очі, що тихо сяли з-

під довгих вій та широких, як 

покоси, русявих брів 

широкий брови сукно брови мала [наймичка] чорні, 

широкі та густі, як з сукна 

ясний волосся льон ясне, як льон, волосся 

 

 

Аудіальний модус 
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Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
голосний мова мегафон мова у дядька голосна, як у 

мегафон 

дзвінкий жіночий голос весняний 

струмок 

молодий жіночий голос, 

дзвінкий і прозорий, як 

весняний струмок 

тихий келія домовина забула своєї келії, тісної та 

тихої, як домовина 

тихий горничка гніздечко горничка як гніздечко: і тиха, і 

спокійна, і весела 

тихий сміх кашель 

сухотника 
чую тихий задушливий, як 

кашель сухотника, сміх 

тихий життя невеличка річка життя в хаті знов плинуло, як 

тиха невеличка річка  

тихий старість вода в криниці пошли вам, боже, в моїй хаті 

тихую старість, як погожая 

вода в криниці 

тихий характер літо дівчина, як тихе літо 

тихий характер ягня тиха [Одарка], як те ягня 

тремкий голос срібло тремкий [голос], як тонке 

срібло 

тонкий голос кришталь тремкий [голос], як 

найтонший кришталь 

 

 

Тактильний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 

 
гарячий подушка полум’я подушка була гаряча, як 

полум'я 

гарячий характер огонь такий [ Петро] палкий та 

опришкуватий, як той огонь 

гарячий кров лава кров гаряча, мов з вулкану лава 

гострий обличчя пацюк лице гостре, як у пацюка 

гострий характер бритва він страшний чоловік – 

гострий, як бритва 

м’який місто шуми весняної 

поводі 

гомоном м'яким і вільним, як 

шуми весняної поводі, грало й 

гуло все місто 

м’який рухи кажановий літ рухи м’які, нечутні, мов 

кажановий літ 

м’який земля губка земля, м’яка, як губка 

мокрий зовнішність хлющ з річки вилазить мокрий, як 

хлющ, Кайманчик 

палкий характер іскра Андрійко скорий був, палкий, як 

іскра 
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палкий характер порох ішла чутка, що він страшний 

чоловік, палкий як порох 

палкий серце жар пригорну до свого серденька, а 

воно ж палке, як жар 

слизький очі ховрахи його слизькі очі зирчать 

[зирять], як з нірок ховрахи 

сухий зовнішність сухар його сестра, суха як сухар, 

жовта як стигле жито  

 

сухий обличчя кістка обличчя в нього було сухе, як 

кістка, жовте – аж чорне  

сухий зовнішність перець з себе був сухий, як перець 

сухий статура кістка на візку сидів хлопець.. сухий, 

як кістка 

твердий земля камінь гірська земля тверда, мов 

камінь 

твердий дорога камінь дорога тверда, мов камінь 

твердий земля бетон земля була тверда, як бетон  

твердий характер дуб я в правді твердий так, як дуб 

твердий олівець цвях Кривенко твердим, як цвях, 

олівцем карбував пташки 

твердий слова сталь його слова були спокійні, 

розумні і тверді, як сталь 

твердий старець кремінь хай живуть тверді, мов 

кремінь, наші старики 

твердий штани кора  штани тверді, як кора 

тупий мозок камінь що робить з тупим, як камінь, 

мізком 

холодний рука лід ухопила [жінка] мене рукою 

своєю, як лід, холодною рукою 

холодний вода лід холодна, як лід, джерельна вода 

обпекла їм ноги 

холодний характер мармур Ксеня здавалася холодною, як 

мармур 

холодний любов залізо любов його якась холодна, як 

залізо 

холодний стан мертвий він лежав холодний, неначе 

мертвий 

холодний характер крига холодний як крига 

холодний листи Чумаченкові 

рапорти 
листи їй пише холодні, як 

Чумаченкові рапорти 

холодний стан медуза вона холодна, як медуза 

шорсткий уста рашпіль губи її шорсткі, як рашпіль 

  

 

Густативний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт  Об’єкт Приклади 
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смачний горіх мед обманула білка всіх, що, як мед, 

смачний горіх... 

 

смачний риба вершкове масло смачна риба, як на вершковім 

маслі 

смачний веселощі кислиці мої веселощі такі смачні, як 

кислиці 

солодкий груші мед груші солодкі, як мед 

солоний правда сіль правда, як сіль солона 

 

 

Ольфакторний модус 

 

Атрибут Cуб’єкт Об’єкт Приклади 
ароматний каміння, трави масті сірійського 

крамаря 
каміння і трави ароматні, як 

масті сірійського крамаря 

запашний дерева ватра дерева звелись в полях, як 

ватри запашні 

пахучий зневірення квітка зневірення хворе розцвіте, мов 

квітки запашні 

пахучий любов рожа злинула любов, солодка, пахуча, 

як південна рожа 

пахучий вітер квіти над схилом хлюпотів пахучий, 

як квіти, вітрець 

пахучий вітер земля над схилом переливався 

пахучий, як буйна земля, 

вітрець 
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Додаток Б 

Реєстр варіативних форм мовних стереотипів із сенсорним компонентом в 

українській лінгвокультурі 

- біла ворона, білий крук 

- біла кість, голубої крові 

- біла мука, біле борошно 

- біла сукня, біла сукенка 

- біла хата, білий домик 

- білий день, біла днина 

- білий світ, білий світок 

- в довгий ящик (відкладати), в довгу шухляду (відкладати) 

- велика біда, велике лихо 

- велика голова, високий розум 

- велика держава, велика країна 

- велика доля, велика парть, великий талан 

- велика жадоба, велика жадібність 

- велика скриня, великий куфер 

- велике панство, великі пани, великі персони, вєли́каѧ вєльмо́жность  

- велике цебе, велика цяця 

- великий жаліб, великий жаль, великая жалостъ, велика жалоба 

- великий майстер, великий мастак 

- вєликаѧ сила, вєликаѧ моцъ 

- вєликаѧ працѧ, вєликий трудѣ 

- великий смуток, велика печаль, велика туга, велике журіння 

- великі маєтності, великі маєтки  

- великі справи, великі діла 

- великого коліна, великої руки 

- вєликая злоба,  великая злость, вєликїй гнѣв 

- висока довіра, високе довір’я  

- високе чоло, високий лоб 

- вонюча ропа, вонючий плин 

- вороный конь, воро(н) дрыкга(нт) 

- вузькі стосунки, вузькі відносини, вузькі зв’язки 

- гарний, як рудий собака; руде, як собаченя; рудий, як пес 

- гаряча голова, гаряча натура 

- гаряча задуха, гаряча духота 

- гарячий бій, палка битва  

- гарячий дих, гарячий подих 

- гарячий кінь, гарячий жеребець 

- гарячі губи, гарячі уста 

- гірка кривда, гірка пілюля 

- гірка скорбота, гірка скорб 
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- гіркий намул, гіркий осад 

- гіркий п’яниця, гіркий пияк, гіркий п’яниченька 

- гіркі мислі, гіркі думки 

- глүбо́каѧ про́пасть, глүбоќїй до́лъ 

- гнєдая кляча, гнєдая шкапа   

- голосна мова, грімка мова 

- голосна розмова, голосна гутірка,  голосна говірка 

- голосний звук, голосний згук 

- го́ркая смє́рть,  го́ркий конєц̾ 

- горѧчеє  мѣсто, горѧчеє пє́кло 

- довгий строк, довгий час 

- довгий шлях, довга дорога 

- затвєрдѣлаѧ дүша, затвєрдѣлоє ср(д)це 

- золоты́и дни,  золотыи́ ча́сы 

- короткий опис, коротке описання 

- красє(н) ро(з)соу́до(к), свѣ(т)лый  ро́зү(м)  

- красна дівка, красна дівчина, красна дівиця 

- красна лицє(м), красна образом, красного ωбли́ча 

- красний легінь, красний молодець 

- крива усмішка, кривий усміх 

- кругле обличчя, кругле лице 

- круглий живіт, кругле черево 

- крута стежка, крутий плай 

- крутий яр, крута яруга 

- круті дні, круті роки 

- круті думки, круті мислі 

- круті стромовини, круте урвище, круте провалля 

- липкий до роботи, липкий до хазяйства 

- м’яка вдача, м’який характер  

- м’яка стежка, м’який тропок 

- малий пуп’янок, малий пуп’ях 

- мізерна душиця, мізерна душа 

- міцний запах, моцний запах 

- мокра робота, мокра справа  

- мокре діло, мокрий вчинок  

- пахуча лілея, пахучий крин 

- пахучий мед, пахучий липець 

- пологий берег, пологий беріг 

- полум’яні губи, полум’яні уста 

- пряма необхідність, пряма потреба 

- рівні частини, рівні часті 

- рівний рахунок, рівний щот 

- рудий біс, рудий дідько 

- світле майбутнє, світла будучність 
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- світлий день, світла днина 

- сивая зозуленька, сивая кукуліжка 

-  сіре животіння, сіре життя  

- сіромаха, сірома, сіряк, сіра свита, браття-сіромашня 

- сірячина, сіряк 

- слизька дорога, слизький шлях 

-  смагляве лице, смагляве обличчя 

- смачні пряники, смажні пряники 

- солодка ґаздиня, солодка господиня, солодка господарка 

- солодка любов, солодке кохання 

- солодка усмішка, солодка осмішка, солодка посмішка, солодкий усміх 

- солодкі уста, сахарні уста 

- сухе ридання, сухий плач 

- тве(р)даѧ злώсть, тве(р)даѧ злоба 

- твердий ґрунт, тверда земля  

- темний наро 

- тиха вдача, тихий характер 

- тиха радість, тиха одрада 

- тиха хода, тиха ступа 

- ти́хаѧ приста́нъ, тихое пристанище 

- тихий усміх, тиха усмішка 

- тонка талія, тонкий стан 

- тупий відчай, тупа зневіра 

- тупі голови, тупі мізки  

- червона висипка, краснуха 

- червона стрічка, червона скиндячка 

- червоний прапор, червоний стяг, червоне полотнище 

- червоні губи, червоні уста 

- чорна злість, чорна злоба  

- чорна сажа, чорна сопуха 

- чорна справа, чорне діло 

- чорна туга, чорна жура, чорна журба 

- чорна хата, чорний будинок 

- чорне дворище, чорний двір 

- чорний дах, чорна стріха, чорна покрівля 

- чорний сум, чорний смуток  

- чорні думи, чорні мислі, чорні гадки 

- чорні крюки, чорні кави, чорні врани, чорні гайворони 

- широка вдача, широка натура 

- широка усмішка, широка посмішка, широкий усміх 

- широкий світ, широкий світок 

- широкий шлях, широка дорога, широкий путь 

- широкі віти, широкі гілки 

- ясний день, ясна днина  
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Додаток В 

Перелік псевдосенсорних стереотипів 

 

бѣлы головы (бѣлоглавы) (СлУМ) – ‘заміжня жінка (жінки)’, ‘жіноцтво’ 

біла ворона (СУМ) – ‘людина, яка виділяється серед інших чимсь незвичайним’ 

біла гарячка (СУМ) – ‘гостре психічне захворювання, що виникає внаслідок 

тривалого зловживання алкоголем’ 

Біла гвардія (СУМ) – ‘загальна назва контрреволюційних військ у період 

громадянської війни 1918-1920 рр.’ 

біла днина (СУМ) – ‘частина доби, коли сонце повністю зійшло над обрієм, 

повний світанок’ 

біла кість (СУМ) – ‘людина знатного, благородного походження’ 

біла магія (СУМ) – ‘чаклунство за допомогою небесних сил’ 

біла пляма (СУМ) – 1) ‘необжитий, невивчений район’; 2) ‘недосліджене 

питання’ 

білий день (СУМГ) – ‘повний світанок’ 

білий крук (СУМ) – ‘особа, яка виділяється серед інших чимсь незвичайним’ 

біленький світок (СУМГ) – ‘життя в усіх його проявах’ 

білий світ (СУМ) – 1) ‘місце у всесвіті, де процвітає людська цивілізація’; 

2) ‘контрреволюційна частина суспільства, дії якої були спрямовані проти Радянської 

влади після Великої Жовтневої соціалістичної революції’ 

білий терор (СУМ) – 1) ‘жорстокість і насильство французького уряду під час 

панування реакції в 1815-1816 рр.’; 2) ‘розгром революційних організацій 

робітничого класу, масові арешти, вбивство революційних і прогресивних діячів як 

метод боротьби буржуазної контрреволюції з революційним рухом’ 

білі банди (СУМ) – 1) ‘озброєний контрреволюційний загін, організована група 

шпигунів, диверсанти або ворожі війська’; б) ‘ворожий радянській владі, 

контрреволюційний’ 

білі комірці (СУМ) – ‘службовці, виконавці розумової праці’ 

білі ночі (СУМ) – ‘літні ночі на півночі, коли вечірній присмерк зливається з 

світанком’ 

білі халати (СУМ) – ‘медичний персонал’ 

білогубе щеня (СУМГ) – ‘недосвідчений’, ‘молокосос’ 

білорукі городяни (СУМГ) – ‘той, хто цурається фізичної роботи’, ‘нероба’ 

благовонныи  рѣчи (СлУМ) – ‘приємні, сердечні розмови’ 

болшиє постүпки (СлУМ) – ‘дії, які мають важливе значення’ 

бѣлая челядь (СлУМ) – ‘хатні слуги’ 

бѣлаѧ чистота (СлУМ) – ‘бездоганна’ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


510 

 

в коротких словах (СУМ) – ‘стисло, лаконічно висловлено’ 

велика біда (СУМГ) – ‘подія, що завдає кому-небудь страждання’ 

велика влада (СУМ) – ‘надмірна сила чого-небудь, могутність’ 

велика вода (СУМ) – ‘явище природи, коли вода виходить з берегів і руйнує все 

довкола (повінь)’ 

велика втрата (СУМ) – ‘дія, внаслідок якої хтось лишається без кого-, чого-

небудь, втрачає когось, щось’ 

велика година (СУМ) – ‘значима мить (проміжок часу)’ 

велика голова (СУМГ) –  ‘розумна, тямуща, кмітлива людина’ 

велика господарка  (СУМГ) – ‘жінка, яка уміло веде господарство’ 

велика громада (СУМ) – ‘значна кількісно, численна група людей’ 

велика доба (СУМ) – ‘значуща пора’ 

велика доля  (СУМГ) – ‘життєвий шлях і те, що на ньому виникає’ 

велика досада (СУМГ) –  ‘незадоволення’ 

велика дражка (СУМГ) – ‘взаємне завдавання ударів, побоїв’  

велика дяка (СУМГ) – ‘почуття вдячності за зроблене добро, виявлену увагу’ 

велика епоха (СУМ) – ‘важливий проміжок часу з визначними подіями’ 

велика жадібність (СУМ) – ‘надмірне  бажання чогось, прагнення до чого-

небудь’ 

велика жалоба (СУМ) – ‘значна глибиною, силою вияву скорбота, сум, туга за 

померлим’ 

Велика Земля (СУМ) – 1) ‘назва материка або центральної частини країни’; 

2) ‘назва території Радянського Союзу, не окупованої в часи Великої Вітчизняної 

війни’ 

велика індивідуальність (СУМ) – ‘сукупність психічних властивостей, 

характерних рис кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів’ 

велика княгиня (княжна) (СУМ): 1) ‘вищий князівський титул стародавньої 

Русі’; 2) ‘титул, що надавався членам імператорської родини в царській Росії’ 

велика користь (СУМГ) –  ‘добрі наслідки для кого-, чого-небудь’ 

велика країна (СУМ) – ‘держава з найзначнішим міжнародним впливом і 

матеріальними багатствами’ 

велика любов (СУМ) – ‘значне глибиною та силою почуття сердечної 

прихильності до особи іншої статі’ 

велика людина (СУМ) – ‘геніальна, загальновідома, діяльність якої дуже високо 

оцінена’ 

велика мета (СУМ) – ‘ціль, до якої хтось прагне, якої хоче досягти’ 

велика мука (СУМГ) – ‘страждання, зумовлені фізичними болями, духовними 

переживаннями тощо’ 
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велика наука (СУМГ) – ‘освіта, навики, знання, набуті людиною в процесі 

навчання, життєвого досвіду’ 

велика небезпека (СУМ) – ‘значна загроза, можливість якогось лиха, нещастя’ 

велика неприємність (СУМГ) – ‘подія, випадок, обставини і т. ін., що 

викликають у когось почуття незадоволення, незручності, прикрості’ 

велика оказія (СУМГ) – ‘урочиста подія, зазвичай непередбачена’  

велика парть (СУМГ) – ‘доля’, ‘життєвий шлях’ 

велика печаль (СУМГ) – ‘те, що засмучує, завдає комусь горя, журби’ 

велика плата (СУМГ) –  ‘віддяка, нагорода за що-небудь’ 

велика повага (СУМ) – ‘прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-

небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось’ 

велика погонь (СУМГ) – ‘група людей, метою яких є переслідування кого-

небудь із наміром спіймати’  

велика правда (СУМ) – ‘сукупність достовірних відомостей, що має велике 

значення’ 

велика пристрасть  (СУМ) – ‘сильне, бурхливе, нестримне у своєму виявленні 

почуття’ 

велика рада (СУМГ) – ‘загальні збори’  

велика радість (СУМ) – ‘значне почуття задоволення, втіха, приємність’ 

велика рана (СУМГ) – ‘сильне переживання’, ‘душевний біль’, ‘страждання’ 

велика сила (СУМ) – ‘життєва енергія’, ‘життєдайність’ 

велика сім’я (СУМ) – ‘численна група людей, які живуть разом і мають родинні 

відносини’ 

 велика слава (СУМГ) – ‘всезагальна відомість’, ‘популярність’ 

велика спокуса (СУМ) – ‘бажання, що притягує до себе, спокушає, вабить’ 

велика туга (СУМГ) – ‘почуття глибокого жалю, переживання’ 

велике цебе (СУМ) – ‘поважна, впливова особа’ 

велика цяця (СУМ) – ‘поважна, впливова особа’ 

велика шана (СУМ) – ‘значне глибиною шанобливе ставлення до когось, 

чогось’ 

великая злость (СлУМ) – ‘почуття недоброзичливості’, ‘гнів’, ‘розлюченість’ 

велике бажання (СУМ) – ‘сильне прагнення, потяг до здійснення чого-небудь; 

хотіння’ 

велике враження (СУМ) – ‘сильний вплив чого-небудь на когось’ 

велике горе (СУМ) – ‘душевні переживання, печаль, смуток, які набагато 

переважають звичайний рівень’ 

велике діло (СУМГ) – ‘важлива робота, заняття людини, пов’язані з розумовим 

і фізичним напруженням’ 
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велике журіння (СУМГ) – ‘сильне почуття скорботи, туги’ 

велике значення (СУМ) – ‘вартісна громадська, політична, історична і т. ін. 

вага, роль кого-, чого-небудь’ 

велике князівство (СУМ) – ‘назва найголовніших і найвпливовіших князівств 

стародавньої Русі’ 

велике лихо (СУМГ) – ‘подія, що завдає кому-небудь страждання’ 

велике почуття (СУМ) – ‘небуденні психічні й фізичні відчуття людини’ 

велике прагнення (СУМ) – ‘сильне бажання, потяг до здійснення чого-небудь’ 

велике свято (СУМГ) – ‘знаменне торжество, влаштоване з якої-небудь нагоди’ 

велике слово (СУМГ) – ‘важливе за змістом’ 

велике століття  (СУМ) – ‘значимий період тривалістю сто років’ 

велике щастя (СУМ) – ‘стан цілковитого задоволення життям, відчуття 

глибокого вдоволення й безмежної радості’ 

великий автор (СУМ) – ‘геніальний, загальновідомий, діяльність якого дуже 

високо оцінена’ 

великий актор (СУМ) – ‘який виділяється надзвичайною обдарованістю’ 

великий бунт (СУМГ) – ‘заколот, у якому задіяна велика кількість людей’ 

великий вплив (СУМ) – ‘сила влади людини, що має авторитет’ 

великий гонор  (СУМ): 1) ‘перебільшене поняття про свою гідність’, 

2) ‘чванливість, пиха’ 

великий гурт (СУМ) – ‘численна сукупність осіб, об’єднаних спільною метою’ 

великий день  (СУМ) – 1) ‘період доби, що має велике значення’;  

2) ‘довготривала частина доби від сходу до заходу сонця, від ранку до вечора’  

великий дурень (СУМГ) – ‘розумово обмежена, тупа, некмітлива людина’ 

великий духом (СУМ) – ‘внутрішньо сильна особистість’ 

великий естетик (СУМ) – ‘прихильник усього прекрасного, витонченого’ 

великий заробіток (СУМ) – ‘сума, яка набагато переважає звичайний рівень, 

звичайну міру’ 

великий злодій (СУМГ) – ‘умілий’, ‘відомий злодій’  

великий інтерес (СУМ) – ‘багатогранна зацікавленість’ 

великий князь (СУМ): 1) ‘вищий князівський титул стародавньої Русі’; 

2) ‘титул, що надавався членам імператорської родини в царській Росії’ 

великий Кобзар (СУМ) – ‘геніальний, загальновідомий чоловік, діяльність 

якого дуже високо оцінена’ 

великий крик (СУМГ) – ‘сильний; який має чималу силу прояву, інтенсивність 

дії’ 

великий ледащиця (СУМГ) – ‘людина, яка не любить працювати’, ‘ледащо’  
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великий лицар (СУМГ) – ‘самовідданий, благородний захисник кого-, чого-

небудь’  

Великий Луг (СУМГ) – ‘топонімічна назва низовини на лівому березі Дніпра, 

нижче острова Хортиці’ 

великий майстер (СУМ) – ‘особа, яка виділяється надзвичайною обдарованістю 

в чому-небудь’ 

великий мастак (СУМ) – ‘майстер, який виділяється надзвичайною 

обдарованістю в чому-небудь, завдяки набутому досвіду’ 

великий натовп (СУМ) – ‘значний кількісно, численний гурт людей’ 

великий опочинок (СУМГ) – ‘протяжний у часі відпочинок’ 

великий патріот (СУМ) – ‘людина, яка віддана своєму народові та державі’  

великий поет (СУМ) – ‘митець, який виділяється надзвичайною обдарованістю 

у письменництві’ 

великий порив  (СУМ) – ‘рух, спрямований на здійснення благородної мети’ 

великий посол (СлУМ) – ‘гідний в аспекті оцінки громадських заслуг та ваги’ 

великий резонанс (СУМ) – ‘значні за поширенням відгомін, відгук, дія як 

відповідь на що-небудь’ 

великий рід (СУМГ) – ‘ряд поколінь, що походять від одного предка’ 

великий рік  (СУМ) – ‘значимий період, який триває 12 місяців’ 

великий розум (СУМ) – ‘людина, що має досвід, глибокі знання’ 

великий світ (СУМГ) – 1) ‘земна куля з усім, що на ній є’; 2) ‘суспільство, 

люди’; 3) ‘довкілля близьке й далеке’ 

великий співака (СУМ) – ‘людина, яка уміє й любить співати’ 

великий страх (СУМГ) – ‘стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний 

чеканням чого-небудь неприємного, небажаного’ 

великий талан (СУМ) – ‘успішна доля’ 

великий темперамент (СУМ) – ‘життєва активність, здатність до внутрішнього 

піднесення’ 

великий художник (СУМ) – ‘майстер, який виділяється надзвичайною 

обдарованістю у художньому мистецтві’ 

великий час (СУМГ) – ‘значимий проміжок, відрізок у послідовній зміні годин, 

днів, років і т. ін.’ 

великий чоловік (СУМ) – ‘геніальна, загальновідома особа, діяльність якої 

високо оцінена’ 

великі войни (СУМГ) – ‘затяжна організована збройна боротьба між 

державами, суспільними класами тощо’ 

великі гонори (СУМГ) – ‘перебільшене поняття про свою гідність; чванливість, 

пиха’ 
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великі гроші (СУМ) – ‘значні фінанси’ 

великі зашпори (СУМГ) – ‘переживання, страх, душевний біль’ 

великі зміни (СУМ) – ‘істотні, значні перетворення’ 

великі зусилля (СУМГ) – ‘дії, заходи, спрямовані на досягнення певної мети, 

які потребують багато сил та енергії’  

великі можливості (СУМ) – ‘сприятливі умови, обставини, надані кому-небудь 

у повному обсязі’ 

великі надії (СУМГ) – ‘сподівання, впевненість у можливості здійснення чогось 

бажаного, потрібного, приємного’ 

великі пани (панство) (СУМГ) – ‘той, хто має владу над іншими’ 

великі переміни (СУМ)  – ‘зміни, які мають важливе значення’ 

великі персони (СУМГ) – ‘знатні люди’ 

великі прибутки (СУМ) – ‘статки, які набагато переважають звичайний рівень, 

звичайну міру’ 

великі справи (СУМ) – ‘робота, заняття, які мають важливе значення’ 

великі труднощі (СУМ)  – ‘перешкоди, які вимагають великих зусиль для 

переборення, подолання’ 

великій страхъ (СлУМ) – ‘стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний 

чеканням чого-небудь неприємного, небажаного’  

великого коліна (СУМГ) – ‘родовиті, відомі люди’  

вели́коє кохання (СлУМ) – ‘сильне почуття глибокої сердечної прихильності до 

особи іншої статі’ 

великої руки (СУМГ) – ‘родовитий’, ‘відомий’ 

веселощі смачні, як кислиці (СУМ) – ‘почуття, які не приносить задоволення’ 

вєликая злоба (СлУМ) – ‘почуття недоброзичливості, ворожнечі до кого-

небудь’  

  вєликая дорога (СлУМ) – ‘значимий життєвий шлях’ 

вєликаѧ нє(д)ѣля (КСлУМ16-17) – ‘великодній тиждень’ 

великаѧ пятница  (КСлУМ16-17) – ‘день розп’яття Ісуса Христа’ 

вєликаѧ мука (СлУМ) – ‘надмірні страждання, зумовлені фізичними болями, 

духовними переживаннями тощо’  

вєли́каѧ нєна́висть (СлУМ) – ‘вороже ставлення до кого-небудь’ 

вєли́каѧ скро́мность (СлУМ) – ‘людина, яка здатна применшувати або 

замовчувати свої заслуги, достоїнства’ 

великаѧ субота (КСлУМ16-17) – ‘остання субота перед Великоднем’ 

вєли́каѧ вєльмож́ность (СлУМ) – ‘який має великий вплив, авторитет’ 

вєли́каѧ знамєни́тость (СлУМ) – ‘знатна людина’ 

вєликаѧ праця (СлУМ) – ‘надмірна праця’ 

вєли́киє зна́ки (СлУМ) – ‘значимі сигнали’ 
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вєли́кий грѣхъ (СлУМ) – ‘поганий, непорядний вчинок’ 

вєли́кии люді́и  (СлУМ) – ‘відомі люди’ 

вєликїй дєнь (КСлУМ16-17) – ‘значимий’ 

вєли́кий оучи́тєль (СлУМ) – ‘людина, яка є авторитетом’ 

вєликий постъ (КСлУМ16-17) – ‘піст, що триває сім тижнів перед Великоднем’ 

вєликїи сщє҃никъ (КСлУМ16-17) – ‘відомий служитель культу православної 

церкви’ 

вєликии станомъ (СлУМ) – ‘могутні’, ‘які мають великий вплив, авторитет’ 

вє́ликіе рѣчи (СлУМ) – ‘ґрунтовні, значимі висловлювання’ 

вєли́кїй (бол́ьшой) жаль (жалостъ) (СлУМ) – ‘співчутливе ставлення до чужого 

горя, переживання’  

вєликїй гнѣв (СлУМ) – ‘почуття сильного обурення’ 

вєли́кїй людъ (СлУМ) – ‘сильні духом люди’ 

вєликїй смоу(т)үкъ (СлУМ) – ‘невеселий, важкий настрій, викликаний горем, 

невдачею’  

вєли́коє знєважє́ніє (СлУМ) – ‘почуття презирства’, ‘відсутність поваги до кого-

небудь’, ‘навмисне приниження чиєї-небудь гідності’ 

вєликоє ср(д)цє (КСлУМ16-17) – ‘прагнення, потяг до здійснення чого-небудь; 

хотіння’ 

вєликии понєдєло(к) (КСлУМ16-17) – ‘понеділок останнього перед Великоднем 

тижня’  

вєлі́кїй в̾сты(д) (СлУМ) – ‘почуття сильного зніяковіння, збентеження, 

незручності від усвідомлення своєї поганої поведінки, недостойних дій’ 

висока вода (СУМ) – ‘рівень води, більший від звичайного’ 

висока комісія (СУМ) – ‘важлива за своїми повноваженнями група 

високопосадових осіб’ 

висока нагорода (СУМ) – ‘почесна відзнака’ 

висока посада (СУМ) – ‘особливе суспільне або службове становище’ 

висока рада (СУМ) – ‘важлива за своїм значенням нарада’ 

високе довір’я (довіра) (СУМ) – ‘ставлення до кого-небудь, що виникає на 

основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість’ 

високе звання  (СУМ) – ‘почесний титул’ 

високе почуття (СУМ) – ‘небуденні відчуття, які мають чималу силу прояву’ 

високие заслүги (СлУМ) – ‘вчинки, діяльність гідні поваги, загального 

визнання, високої оцінки’ 

високий гість (СУМ) – 1) ‘високопосадовець, який займає відповідальну 

державну посаду, має широкі повноваження’; 2) ‘знатна, аристократичного роду 

людина’ 

високий ґатунок (СУМ) – ‘знак вищої якості’ 

високий дар (СУМ) – ‘надзвичайні, виняткові здібності, хист до чого-небудь’ 
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високий патріотизм (СУМ) – ‘любов до своєї Батьківщини, відданість своєму 

народові, готовність для них на жертви й подвиги’ 

високий подвиг (СУМ) – ‘вчинок, сповнений героїзму’ 

високий порив  (СУМ) – ‘ривок, спрямований на здійснення благородної мети’ 

високий посланець (СУМ) – ‘представник держави, посланий в іншу державу з 

якою-небудь дипломатичною місією’ 

високий рівень (СУМ) – ‘ступінь якості, величина і т. ін., досягнуті у чому-

небудь’ 

високий стиль (СУМ) – ‘вишукані особливості, властиві кому-, чому-небудь’ 

високий титул (СУМ) – ‘почесне звання, важливе за своїм значенням’ 

високий урядник (СУМ) – ‘чиновник, який займає відповідальну державну 

посаду, має широкі повноваження’ 

високий чин (СУМ) – ‘особливе суспільне або службове становище’ 

високі думки (СУМ) – ‘небуденні, сповнені глибокого змісту міркування’   

високі почуття (СУМ) – ‘здатність людини сприймати й усвідомлювати 

естетичні цінності’   

високі розуми (СУМГ) – ‘розумні, тямущі, кмітливі люди’ 

високі справи (СУМ) – ‘небуденні, значніші від звичайного заняття’   

високі титули (СУМГ) – ‘люди, які займають високе громадське становище’ 

високі традиції (СУМ) – ‘вартісні, достойні звичаї’ 

вузька галузь (СУМ) – ‘спеціальний рід занять у певному напрямку’ 

вузьке коло (СУМ) – ‘оточення, яке охоплює небагато або небагатьох’ 

вузький егоїзм (СУМ) – ‘негативна риса характеру, що полягає у себелюбстві, 

байдужості до людей, постійному нехтуванні суспільними інтересами задля 

особистих інтересів’ 

вузький контекст (СУМ) – ‘обмежений уривок тексту’ 

вузький підхід (СУМ) – ‘сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, 

які мають обмежені можливості’ 

вузький світ (СУМ) – ‘замкнутий у колі особистих інтересів простір’ 

вузькі відносини (СУМ) – ‘стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь, які 

мають обмежені можливості’ 

вузькі зв’язки (СУМ) – ‘відносини, які мають обмежені можливості’ 

вузькі інтереси (СУМ) – ‘обмежені погляди на що-небудь’ 

вузькі погляди (СУМ) – ‘обмежені думки, судження про що-небудь’ 

вузькі стосунки (СУМ) – ‘зв’язки, взаємини, які виникають між людьми в 

процесі спілкування, що мають обмежені можливості’ 

үзкий рєє(с)тръ (КСлУМ16-17) – ‘обмежений список’ 

высо́кая моу(д)рωстъ (СлУМ) – ‘глибокі знання’, ‘розуміння’, ‘досвід’ 
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високиє наүки (КСлУМ16-17) – ‘небуденні або складні галузі знань’ 

высокие речи (СлУМ) – ‘небуденні, сповнені глибокого змісту промови’ 

высокиє паны (СлУМ) – ‘привілейовані верстви суспільства’ 

высо́кий ра́зүмѣ (СлУМ) – ‘світлий’, ‘свідомий’ 

высокии слова (СлУМ) – ‘піднесена, урочиста промова’ 

высо́кии станомь (СлУМ) – ‘могутні люди, які мають великий вплив, авторитет’ 

высокоє мнѣманѧ (КСлУМ16-17) – ‘важливий, цінний чимось, заслуговує того, 

щоб бути об’єктом турботи, клопоту, якихось зусиль’ 

высо́коє мѣсто  (СлУМ) – ‘небесне царство Боже (Рай)’  

высо́коє нбо҃ (СлУМ) – ‘небесне царство Боже (Рай)’  

высо́коє пѣнїє (СлУМ) – ‘урочисте’, ‘сповнене величі’, ‘яке викликає почуття 

піднесеності, небуденності’ 

высокоє сєрдцє (КСлУМ16-17) – ‘піднесений стан’  

гаряча бесіда (СУМ)  – ‘пристрасна розмова’ 

гаряча вдячність (СУМ): 1) ‘щире почуття подяки’, 2) ‘готовність віддячити за 

послугу, допомогу, зроблене добро’ 

гаряча втома (СУМ)  – ‘значне послаблення сил, викликане напруженою 

фізичною або розумовою працею, тривалим рухом і т. ін.’ 

гаряча голова (СУМ) – ‘запальна, войовнича вдача’ 

гаряча дочка (СУМ)  – ‘особистість, яка легко збуджується’  

гаряча думка (СУМ) – ‘яскравий процес мислення’ 

гаряча душа (СУМ) – ‘чутлива, чуйна вдача’ 

гаряча краса (СУМ)  – ‘зовнішній вигляд, який кидається в очі’  

гаряча кров (СУМ)  – ‘запальна людина’ 

гаряча любов (СУМ)  –  ‘сильне, нестримне, пристрасне почуття’ 

гаряча мрія (СУМ) – ‘сильне бажання, прагнення здійснення чогось’ 

гаряча натура (СУМ)  – ‘людина, яка бурхливо реагує на все’ 

гаряча хвиля (СУМ)  – ‘нестримне піднесення, посилений рух, вияв чого-

небудь’ 

гаряче плем’я (СУМ)  – ‘сповнена енергії етнічна спільність людей’  

гаряче серце (СУМ)  – ‘людина з дуже чутливою вдачею’ 

гаряче слово (СУМ) – ‘пристрасне, переконливе висловлювання’ 

гарячий відгук (СУМ) – ‘критична стаття, відзив і т. п.’ 

гарячий гул (СУМ) – ‘сильний тривалий шум, що часто утворюється внаслідок 

злиття багатьох одноманітних або різнорідних звуків’ 

гарячий день (СУМ) – ‘надзвичайно напружений час доби’ 

гарячий мозок (СУМ) – ‘сповнений енергії, пристрасний орган мислення істоти’ 

гарячий момент (СУМ) – ‘надзвичайно напружена мить’ 
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гарячий пал (СУМ) – ‘результат сильних позитивних відчуттів’ 

гарячий поцілунок (СУМ) – ‘пристрасна близькість, дотик’ 

гарячий смисл (СУМ) – ‘внутрішній зміст, суть чого-небудь значення’ 

гарячий сором (СУМ) – ‘почуття сильного збентеження, зніяковіння’ 

гарячий темперамент (СУМ) – ‘сповнений енергії, пристрасний тип характеру 

людини’ 

гарячий хлопець (СУМ) – ‘сповнена енергії, пристрасна особа чоловічої статі’ 

гарячий час (СУМГ) – ‘час активної, напруженої роботи’ 

гарячий чоловік (СУМГ) – ‘занадто поспішна людина’, ‘палкий’, ‘запальний’ 

гарячі звуки (СУМ) – ‘слухові відчуття, які мають велике значення, вагу’ 

гарячі кавалеристи (СУМ) – ‘запальні кіннотники’ 

гарячі сльози (СУМ) – ‘емоції, викликані дуже сильними переживаннями’ 

гірка гостина (СУМГ) – ‘злидні’ 

гірка губа (СУМГ) – ‘нелюбий, немилий суджений’ 

гірка дівчина (СУМ) – ‘особа жіночої статі, яка зазнала багато горя, біди’ 

гірка догана (СУМ) – ‘осуд, засудження чиєїсь поведінки, вчинків’ 

гірка доля (СУМГ) – ‘талан, сповнений горя, біди життя’ 

гірка задума (СУМ) – ‘сумні думки, викликані горем, невдачею’ 

гірка зморшка (СУМ) – ‘складка на шкірі обличчя як результат горя, страждань’ 

гірка знетяма (СУМ) – ‘стан розгубленості, замішання, хвилювання, 

викликаний горем, невдачею’ 

гірка іронія (СУМ) – ‘сміх, глузливо-образливий для кого-небудь’ 

гірка кривда (СУМ) – ‘образа, яка завдає горя, болю’ 

гірка несправедливість (СУМ) – ‘нечесність, яка завдає горя, болю’ 

гірка пілюля (СУМ) – ‘сильна образа, кривда’ 

гірка пісня (СУМ) – ‘мелодія зі словами, яка виражає горе, страждання’ 

гірка повість (СУМ) – ‘усна або написана розповідь, яка виражає горе, 

страждання’ 

гірка правда (СУМ) – ‘сукупність достовірних неприємних відомостей’ 

гірка сиротина (СУМ) – ‘бідна, нещасна людина, яка зазнала багато горя, біди’ 

гірка скрута (СУМ) – ‘складні, важкі обставини, сповнені горя, біди’ 

гірка хата (СУМГ) – ‘життєві страждання’  

гірке вчителювання (СУМ) – ‘тяжка праця вчителем’ 

гірке горювання (СУМГ) – ‘нещасливе’, ‘безрадісне’, ‘сповнене фізичних і 

моральних мук, страждань’ 

гірке життя (СУМГ) – ‘нещасливе’, ‘безрадісне, ‘сповнене фізичних і 

моральних мук, страждань’ 

гірке існування (СУМ) – ‘спосіб життя, сповнений горя, біди’ 
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гірке кохання (СУМ) – ‘нещасливе почуття, яке завдає моральних і душевних 

страждань’ 

гірке почуття (СУМ) – ‘психічні й фізичні відчуття людини, які завдають багато 

горя, болю’ 

гірке розчарування (СУМ) – ‘неприємне почуття гіркоти, що лишається після 

якої-небудь події, розмови’ 

гірке схлипування (СУМГ) – ‘уривчастий, судорожний плач 

гіркий голос (СУМГ) – ‘пригнічені думки, висловлювання, міркування’ 

гіркий жаль (СУМ) – ‘смуток, викликаний горем, невдачею’ 

гіркий заробіток (СУМ) – ‘тяжка праця’ 

гіркий мед (СУМ) – ‘сповнене гіркоти, поневірянь життя’ 

гіркий наймит (СУМ) – ‘батрак, який зазнав багато горя, біди’ 

гіркий намул (СУМ) – ‘неприємне почуття гіркоти, що лишається після якої-

небудь події, розмови’ 

гіркий осад (СУМ)  – ‘неприємний залишок в душі’ 

гіркий п’яниця (пияк) (СУМ) – ‘особа, яка багато пиячить’ 

гіркий посміх (СУМ) – ‘образливий гумор’ 

гіркий світ (СУМГ) – ‘нещасне життя, сповнене горя, біди’ 

гіркий сміх (СУМ) – ‘безрадісний прояв глузливого’ 

гіркий сором (СУМ) – ‘почуття зніяковіння через погану поведінку, недостойні 

дії, вчинки’ 

гіркий хліб (СУМ) – 1) ‘продукт, результат важкої праці’; 2) ‘життя, сповнене 

несправедливості’ 

гіркий шаг (СУМГ) – ‘гроші, зароблені важкою працею’ 

гіркий шматок (СУМГ) – ‘результат чималих зусиль’ 

гіркі думки  (СУМ) – ‘нерадісні міркування’ 

гіркі мислі (СУМ) – ‘сумні задуми’  

гіркі скорботи (СУМГ) – ‘печаль’, ‘сум’; протилежне ‘радість’ 

гіркі слова  (СУМГ) – ‘образливі, дошкульні висловлювання’ 

глибока давнина (СУМ) – ‘стародавній, незапам’ятний час’ 

глибока тиша  (СУМ) – ‘повна, цілковита відсутність звуків’ 

глибоке кохання (СУМ) – ‘почуття глибокої сердечної прихильності до особи 

іншої статі, яке досягло високого ступеня’ 

глибоке почуття (СУМ) – ‘небуденні психічні й фізичні відчуття людини’ 

глибокий смуток (СУМ) – ‘невеселий, важкий настрій, який досяг високого 

ступеня’ 

глибокі гадки (СУМГ) – ‘мудрі думки’ 

глибокі зміни (СУМ) – ‘істотний перехід, перетворення чого-небудь’ 
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глубокие науки (СлУМ) – ‘істотні, значні навики, знання, набуті людиною в 

процесі навчання, життєвого досвіду’ 

глубокиє речи (СлУМ) – ‘достойні похвали висловлювання ’  

глухоє Полѣсє (СлУМ) – ‘віддалене від культурних центрів, відстале’ 

глүбо́кая ста́рость (СлУМ) – ‘дуже похилий вік’ 

глүбо́каѧ про́пасть (СлУМ) – ‘моральне чи соціальне дно’ 

глүбо́кїй до́лъ (СлУМ) – ‘моральне чи соціальне дно’ 

глүбокїй розүмѣ (СлУМ) – ‘гострий’, ‘допитливий’, ‘мислячий’ 

глүбокоє пє́кло (СлУМ) – ‘місце вічних мук (пекло)’ 

глүхой лѣсъ (СлУМ) – ‘дуже зарослий, непрохідний, дикий’ 

глүбокое молъчаньє (КСлУМ16-17) – ‘цілковита тиша’ 

глубокое падениє (КСлУМ16-17) – ‘повне моральне опущення’ 

глоубокаѧ мило(ст)ь (КСлУМ16-17)  – ‘доброзичливе, привітне ставлення’ 

глүбокаѧ ночь (КСлУМ16-17) – ‘повна, цілковита’ 

глүбокїй історікъ (КСлУМ16-17)  – ‘серйозний, вдумливий учений’ 

горъкая мука (КСлУМ16-17)  – ‘страждання, зумовлені фізичними болями, 

духовними переживаннями’ 

го(р)кая стр(с)ть (СлУМ) – ‘сильне, гнітюче почуття, яким ледве керує розум’ 

го(р)кий животѣ (СлУМ) – ‘той, хто зазнав горя, біди’ 

голодний і холодний (СУМ) – ‘той, хто зазнав злигоднів, нестатків’ 

голосна назва (СУМ) – ‘надмірно претензійне найменування’ 

голосна сла́ва (СлУМ) – ‘знаний’, ‘загальновідомий’, ‘популярний’ 

голосне ім’я (СУМ) – ‘відома особистість’ 

голосно(й) соимъ (КСлУМ16-17) – ‘який став широко відомим; загальновідомий’ 

голосні події (СУМ) – ‘сукупність загальновідомих явищ’ 

голубі шоломи (СУМ) – ‘повітряно-десантні війська’ 

голубої крові (СУМ) – ‘люди знатного, благородного походження’ 

горкая  оутѣха  (СлУМ) – ‘який дошкуляє, вражає’ 

горкая война (СлУМ) – ‘яка відзначається тяготами, сумними подіями’ 

го́р̾кая моуќа (СлУМ) – ‘страждання, зумовлені як фізичними болями, так і 

душевними переживаннями’ 

го́ркая неволя  (СлУМ) – ‘повна залежність когось від кого-, чого-небудь’ 

го́ркая работа  (СлУМ) – ‘тяжка, яка не приносить задоволення’ 

го́ркая скорбъ (СлУМ) – ‘почуття, викликані глибокими переживаннями, 

стражданнями’ 

го́ркая смє́рть (конєц̾) (СлУМ) – ‘безславне закінчення життя’  

го́ркая хороб́а (СлУМ) – ‘важка, затяжна хвороба’ 

горкий  наймъ (СлУМ) – ‘зумовлений тяжкими умовами’ 

го́ркий кри́къ (СлУМ) – ‘сильний’, ‘надмірний’ 
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го́ркий пла́чъ (СлУМ) – ‘болісний’, ‘надмірний’ 

горкий подпасычъ (СлУМ) – ‘молода особа, яка викликає співчуття’, ‘бідний, 

нещасний’ 

горкий чась (СлУМ) – ‘який відзначається тяготами, сумними подіями’ 

го́ркїй бо́ль (СлУМ) – ‘відчуття прикрості, образи’ 

го́ркїи слє́зы (СлУМ) – ‘болісний, нестримний плач, ридання’ 

го́ркїй смүтокъ (СлУМ) – ‘невеселий, важкий настрій, викликаний горем, 

невдачею’ 

го́ркоє мо́рє житїѧ (СлУМ) – ‘життя в усіх його найгірших проявах’ 

го́ркоє нарєка́н̾є  (СлУМ) – ‘ремствування, дорікання з приводу кого-, чого-

небудь’ 

го́ркоє ср(д)цє (СлУМ) – ‘прикрі досадні настрої людини’ 

горкото́чныє слє́зы (СлУМ) – ‘болісний, нестримний плач, ридання’ 

горячаѧ прия(з)нь (СлУМ) – ‘дружня прихильність’, ‘симпатія’ 

горячиє едности (СлУМ) – ‘нерозривний зв’язок’, ‘згуртованість’, ‘цілісність’ 

горячоє прагнїнїє (СлУМ) – ‘сильне бажання, потяг до здійснення чого-небудь’ 

горѧ́чаѧ вѣра (тєплаѧ вѣра,  жа́ркаѧ вѣра) (СлУМ) – ‘визнання реального 

існування Бога’, ‘переконання в істинності основних положень релігійного вчення’ 

горѧ́чаѧ любов́ь (СлУМ) – ‘палке, щире почуття глибокої сердечної 

прихильності’  

горѧ́чаѧ милость (СлУМ) – ‘доброзичливе, привітне ставлення’ 

горѧ́чаѧ проз́ба (СлУМ) – ‘пристрасне звертання до кого-небудь з метою 

домогтися чогось’ 

горѧчаѧ си́ла (СлУМ) – ‘життєва енергія, життєдайність’ 

горѧчеє  мѣсто  (СлУМ) –  ‘місце вічних мук’ 

горѧчеє пє́кло (СлУМ) –  ‘місце вічних мук’ 

горѧчєє слово (СлУМ) – ‘дошкульне’ 

горѧчєє ср(д)цє (СлУМ) – ‘чутливе’ 

горѧ́чии мл҃твы (СлУМ) – ‘щирі’ 

горѧ́чий оумы́сєл (СлУМ) – ‘швидкий’, ‘кмітливий’ 

горѧ́чоє пожада́н̾є (СлУМ) – ‘сильна бажаність здійснення чого-небудь’ 

гостра туга (СУМ) – ‘важкий настрій, переживання, спричинені якимсь горем, 

невдачею і т. ін.’ 

гостра цікавість (СУМ) – ‘допитливість або бажання знати про щось в усіх 

подробицях’ 

гостре відчуття (СУМ) – ‘передчуття якоїсь події, явища’ 

гострий кут (АЕ) – ‘градусная міра кута менше 90 градусів’ 
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гострий перець (АЕ) – ‘гіркий перець, що є пікантним овочем, який додає 

гостроти і яскравості практично будь-якій страві’ 

гострі очі (СУМГ) – ‘пронизливі’, ‘жагучі’ 

гроубыє рєчи (СлУМ) – ‘невитончені висловлювання’  

грубая простота  (СлУМ) – ‘невимушені стосунки між людьми’ 

грубый простак (СлУМ) – ‘неосвічений простолюдин’ 

грүбая смерть (СлУМ) – ‘земне упокоєння’ 

грүбоє рємєсло (СлУМ) – ‘примітивне виробництво, що базується на ручній 

техніці при відсутності виробничого поділу праці’ 

грүбыє лю(ди) (СлУМ) – ‘некультурні особи, що належать до певної суспільної 

групи, середовища’   

грүбыє народы (СлУМ) – ‘дикі, нецивілізовані  люди переважно у великій 

кількості’ 

грүбыє слова (СлУМ) – ‘невитончене мовлення’ 

грүбый хлѣбъ (СлУМ) – ‘хліб нижчого ґатунку’  

грүбый человек (СлУМ) – ‘звичайна проста людська постать’ 

ѡстры(и) розү(м) (КСлУМ16-17) – ‘допитливий, кмітливий’ 

ѡстрыи стє(ж)ки (КСлУМ16-17) – ‘хибний життєвий шлях’ 

ѡстроє ср(д)цє (КСлУМ16-17) – ‘чутлива натура’ 

ѡстроє слово (КСлУМ16-17) – ‘містке, дошкульне висловлювання’ 

гучна історія (СУМ) – ‘подія, яка набула великого розголосу’ 

гучна промова (СУМ) – ‘пишномовний, багатообіцяльний публічний виступ з 

якого-небудь приводу’ 

добровонныи рѣчи (СлУМ) – ‘приємні, сердечні розмови’ 

довга дорога (АЕ) – ‘дальня дорога’ 

довга ніч (СУМГ) – ‘тривала за часом частина доби’ 

довга розмова (СУМ) – ‘довгочасний словесний обмін думками’ 

довга справа (СУМ) – ‘заняття людини, пов’язані з розумовим або фізичним 

напруженням, які займають великий проміжок часу’ 

довгий вік (СУМГ) – ‘тривалість життя людини’ 

довгий день (СУМ) – ‘великий за часом проміжок доби’ 

довгий поцілунок – ‘тривалий вияв любові, ласки’ 

довгий слід (СУМ) – ‘наслідок чиєїсь діяльності, якої-небудь події’ 

довгий строк (СУМ) – ‘тривалий відрізок часу’ 

довгий час (СУМГ) – ‘тривалий період’ 

долгий языкъ (КСлУМ16-17) – ‘балакуча людина’ 

довгі пісні (СУМ) – ‘тривалий словесно-музичний твір’ 

довгі роки (СУМ) – ‘період, пора в чиєму-небудь житті достатній за часом’ 

дрібна послуга (СУМ) – ‘дія, вчинок, які не мають істотного значення’ 
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дрібна пригода (СУМ) – ‘непередбачені, несподівані, неістотні подія, випадок’ 

дрібний урядовець (СУМ) – ‘чиновник, який займає невисоке суспільне або 

службове становище’ 

дрібні розмови (СУМ) – ‘словесний обмін думками, позбавлений внутрішньої 

значимості, важливості’ 

дрібні сльози лити (виливати) (СУМ) – ‘гірко плакати’ 

дрібні справи (СУМ) – ‘робота, заняття людини, які не мають істотного 

значення’ 

духмяна молодість (СУМ) – ‘молоді роки, сповнені радості, піднесення’ 

Жо(л)тыє вωды (СлУМ) – ‘топонім, що асоціюється з перемогою, визволенням, 

‘свободою’ 

жовтий дім (СУМ) – ‘лікарня для божевільних’ 

з малих літ (СУМ) – ‘із дитинства’ 

за холодну воду не братися (СУМГ) – ‘нічого не робити’ 

запашна мова (СУМ) – ‘висловлювання, яке зумовлює захват, переживання 

радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення’ 

запашне дихання (СУМ) – ‘наближення, настання чого-небудь бажаного’  

запашний рай (СУМ) – 1) ‘сповнений достатку, щастя, радості, задоволення’; 

2) ‘бажаний затишок’ 

запашні слова  (СУМ) – ‘мовні одиниці, які виражають любов, захопленість’ 

затвєрдѣлаѧ дүша (СлУМ) – ‘нечутлива, бездушна, черства людина’ 

затвєрдѣлоє ср(д)це (СлУМ) – ‘нечутлива, бездушна, черства людина’ 

зеле(н) сын (КСлУМ16-17) – ‘наймолодший син’ 

зелене вино (СУМГ) – ‘хлібна горілка’ 

зелений юнак (СУМ) – ‘молода людина, яка не має життєвого досвіду’, 

‘недосвідчений’ 

зелені кашкети (СУМ) – 1) ‘прикордонники’; 2) ‘працівники лісного 

господарства’ 

зелені молодики (СУМ) – ‘молодь, що не має життєвого досвіду’ 

злота́ порода (СлУМ) – ‘прекрасний’, ‘чудовий’ 

знатник великий (СУМГ) – ‘людина, що лікує різними немедичними засобами, 

а також займається чаклуванням’  

золота голова (СУМ) – ‘розумна людина’ 

золота дійсність (СУМ) – ‘реальність, яка приносить людям щастя, 

задоволення’ 

золота людина (СУМ) – ‘особистість, варта поваги’ 

золота молодь (СУМ) – ‘презирлива назва байдикуватої молоді’ 

золота пора (СУМ) – ‘найкращий період існування’ 
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золота сторінка (СУМ) – ‘найвизначніший етап у розвитку кого-, чого-небудь’ 

золоте дитинство (СУМ) – ‘прекрасний дитячий вік’  

золоте серце (СУМ) – ‘добродушна людина’  

золотий вік (СУМ) – ‘час найбільшого розквіту науки і мистецтва в історії 

певного народу’ 

золотий зять (СУМ) – ‘чоловік доньки з гарними манерами та характером’ 

золоты́и дни (СлУМ) – ‘щасливі, прекрасні, найкращі роки в житті’ 

золоты́и оучи(н)ки (СлУМ) – ‘вартісні, достойні справи’ 

золоты́и ча́сы (СлУМ) – ‘щасливі, прекрасні, найкращі роки в житті’ 

ква(с)ны(є) грѣхи (КСлУМ16-17) – ‘погані, непорядні вчинки’ 

кисла гримаса (СУМ) – ‘перекошене, скривлене обличчя, як вияв 

незадоволення’ 

кисла сіль (СУМ) – ‘сіль, що містить водень, здатний заміщуватися металом’ 

кисле в рот тисне (СУМГ) – ‘вираження незадоволення, пригніченості’  

кислий голос (СУМ) – ‘пригнічена сукупність різних щодо висоти, сили і 

тембру звуків’ 

кислий дух (СУМ) – ‘загальний внутрішній зміст, який викликає неприємні 

відчуття’ 

кислий запах (СУМ) – ‘дія на органи нюху, що викликає неприємні відчуття’ 

кислий настрій (СУМ) – ‘внутрішній, душевний стан незадоволення’ 

кислі ґрунти (СУМ) – ‘ґрунти, у яких є вільні й увібрані іони водню та 

алюмінію’ 

коро(т)кие слов́ы (СлУМ) – ‘стисло викладений, лаконічний зміст’ 

коротка біографія (СУМ) – ‘стисло викладений, лаконічний життєпис’ 

коротка звістка (СУМ) – ‘небагатослівне, лаконічне повідомлення’ 

коротка зима (весна, літо, осінь) (СУМ) – ‘незатяжна пора року’ 

коротка мить  (СУМ) – ‘дуже короткий проміжок часу’ 

коротка нарада (СУМ) – ‘спільне обговорення, вирішення певних питань, яке 

триває недовго’ 

коротка ніч (час, вік) (СУМ) – ‘швидкоплинний проміжок часу’ 

коротка пауза (СУМ) – ‘тимчасова зупинка, перерва в мові або розмові’ 

коротка промова (СУМ) – ‘лаконічний публічний виступ з якого-небудь 

приводу’ 

коротка розповідь (СУМ) – ‘небагатослівне усне, словесне повідомлення’ 

коротка справа (СУМ) – ‘незатяжний судовий процес з приводу якого-небудь 

злочину, якоїсь кримінальної або карної події’ 

коро́ткаѧ мов́а (СлУМ) – ‘стисло викладений, лаконічний зміст’ 

коротке щастя (СУМ) – ‘короткочасний стан цілковитого задоволення життям’ 
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короткие аркгүмєнты (СлУМ) – ‘стислі докази, які наводяться для 

обґрунтування, підтвердження чого-небудь’ 

короткий розүмъ (КСлУМ16-17) – ‘слабкий, обмежений розум’ 

короткий день (АЕ) – ‘швидкоплинна частина доби’ 

короткий виклад (СУМ) – ‘лаконічна письмова чи усна розповідь, опис’ 

короткий висновок (СУМ) – ‘стисло викладений, лаконічний підсумок’ 

короткий опис (описання) (СУМ): 1) ‘стисле словесне зображення, словесна 

передача чого-небудь’; 2) ‘перелік речей, паперів і т. ін., складений для обліку’ 

короткий погляд (СУМ) – ‘миттєва спрямованість, скерованість зору на кого-, 

що-небудь’ 

короткий прийом (СУМ) – ‘недовготривалий захід’ 

короткий роман (СУМ) – ‘нетривалі любовні стосунки’ 

короткий сигнал (СУМ) – ‘короткочасний зоровий або слуховий умовний знак’ 

короткий спалах (СУМ) – ‘короткочасне світіння, раптовий зблиск полум’я, 

яскравого світла і т.ін.’ 

короткий текст (СУМ) – ‘невелика за обсягом відтворена письмово або в 

друкованому вигляді авторська праця’ 

кра(с)наѧ борода (СлУМ) – ‘гарне, велике, густе оволосіння підборіддя’ 

край синього моря (СУМГ) – ‘невідоме далеке’ 

красен вік (СУМ) – ‘щасливий період часу’ 

красє(н) ро(з)соуд́о(к) (СлУМ) – ‘ясний, світлий, свідомий розум’ 

красєнъ лицє(м) (СлУМ) – ‘приваблива, красива зовнішність’ 

красєнъ образом (СлУМ) – ‘приваблива, красива зовнішність’ 

красєнъ тѣломъ (СлУМ) – ‘струнка, сильна статура’ 

красна весна (СУМГ) – ‘довгоочікувана, квітуча пора року’ 

красна врода (СУМ) – ‘сукупність зовнішніх рис, які милують зір’ 

красна дівчина (СУМГ)  – ‘вродлива молода особа жіночої статі’ 

красна доля (СУМ) – ‘нічим не затьмарений, щасливий життєвий шлях’ 

красна країна (СУМГ) – ‘країна, яка викликає захват, гордість’ 

красна невістиця (СУМГ) – ‘дружина сина, якій притаманні позитивні риси’ 

красна сусідо (СУМГ) – ‘сусідка, якій притаманні позитивні риси’ 

краснаѧ зго́да (СлУМ) – ‘значима’, ‘мирна’, ‘взаємна’ 

краснє ωбли́ча (СлУМ) – ‘приваблива, красива зовнішність’ 

красний боярин (СУМГ) – ‘гарний ззовні’ 

красний волос (СУМГ) – ‘волосяний покрив, що є предметом гордості’ 

красний день (СУМ) – ‘погідна частина доби від сходу до заходу сонця, від 

ранку до вечора’ 

красний Київ (СУМГ) – ‘місто, яке викликає захват, гордість’ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


526 

 

красний легінь (СУМ) – ‘вродливий парубок’ 

красний молодець (СУМГ) – ‘гарний’ 

красний світ (СУМГ) – ‘навколишнє, що викликає захват, гордість’ 

красний сон (СУМ) – ‘спокійний, глибокий, безтурботний стан людини’ 

красний хазяїн (СУМ) – ‘умілий, вправний господар’ 

красні літа (СУМ) – ‘повноцінні, щасливі прожиті роки’ 

красні молодята (СУМГ) – ‘гарна пара наречених’ 

красні мрії (СУМ) – ‘витвори уяви, які несуть у собі приємні, щасливі 

сподівання’ 

красні надії (СУМ) – ‘приємні, щасливі сподівання’ 

красное дѣло (СлУМ) – ‘достойна справа’ 

красноє мѣсто (СлУМ) – ‘важливе за своїм призначенням’ 

красноє спѣваньє (СлУМ) – ‘досконалий, милозвучний спів’ 

красные басни (СлУМ) – ‘улесливі розмови’ 

красныє вра́та (СлУМ) – ‘важливі за своїм призначенням’ 

красныє писмєна (СлУМ) – ‘змістовні письмові пам’ятки’ 

кра́сныє спра(в)ы (СлУМ) – ‘достойні похвали діяння’ 

кра́сныи дни (СлУМ) – ‘щасливі, прекрасні, найкращі дні’ 

крива лінія (СУМ) – ‘помилковий, хибний шлях у житті, діяльності’ 

крива магістраль (стежка, шлях) (СУМ) – ‘помилковий, хибний шлях у житті, 

діяльності’ 

крива усмішка (кривий усміх) (СУМ) – ‘нещира, вимушена або презирлива 

усмішка’ 

кривая дорога (КСлУМ16-17) – ‘помилковий, хибний шлях у житті, діяльності’ 

кривий крок (СУМ) – ‘помилковий, хибний шлях у житті, діяльності’ 

криві манівці (СУМ) – ‘неправильна, хибна діяльність’ 

кривы(й) соудъ (КСлУМ16-17) – ‘нечесний судовий процес’ 

кругле сирітство (СУМ) – ‘відсутність батька і матері’ 

круглий (кругла) сирота (СУМ) – ‘людина, що залишилася без рідних, 

близьких’ 

круглий відмінник (кругла відмінниця) (СУМ) – ‘учень (учениця), що має 

оцінки «відмінно» з усіх предметів’ 

круглий дурень (СУМ) – ‘абсолютно нерозумна людина’ 

круглий нуль (СУМ) – ‘об’єкт або суб’єкт, який не має ніякої цінності та 

значення’ 

круглий обман (СУМ) – ‘неправдиві слова, вчинки, дії’ 

круглі діла (СУМ) – ‘заняття людини, які виявляються цілком, не частково’ 

круглі мислі (СУМ) – ‘результат міркування, що виявляються в повному обсязі’ 
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окрүглыє словы (КСлУМ16-17) – ‘висловлювання, яке містить у собі лестощі’ 

крута вдача (СУМ) – ‘твердий, вольовий характер людини, яка не терпить 

заперечень’ 

крута дівчина (СУМ) – ‘твердий, вольовий характер людини, яка не терпить 

заперечень’  

крута земля (СУМ) – ‘в’язкий, тягучий ґрунт’ 

крута кава (СУМ) – ‘насичений, міцний поживний напій’ 

крута каша (СУМ) – ‘густа внаслідок тривалого варіння страва з крупів’ 

крута назва (СУМ) – ‘словесне найменування, яке важко сприймається, 

засвоюється’ 

крута пісня (СУМ) – ‘словесно-музичний твір із відчутними, помітними 

переходами’ 

крута хвилина (СУМ) – ‘суворий, сповнений труднощів короткий відрізок часу’ 

круте болото (СУМ) – ‘грузьке місце з надмірно зволоженим ґрунтом’ 

круте тісто (СУМ) – ‘густо замішана в’язка маса різної густоти з борошна’ 

круте яйце (СУМ) – ‘яйце, що є наслідком тривалого варіння’ 

крутий бас (СУМ) – ‘низький, сильний голос’ 

крутий піт (СУМ) – ‘насичена прозора рідина, яка виділяється назовні 

особливими підшкірними залозами’ 

крутий тютюн (СУМ) – ‘дуже насичений, міцний матеріал, в основі якого 

міститься нікотин’ 

крутий чай (СУМ) – ‘дуже насичений, міцний, ароматний напій’ 

крутый норовъ (КСлУМ16-17) – ‘твердий, вольовий характер людини, яка не 

терпить заперечень’  

круті дні (СУМ) – ‘проміжок часу, сповнений труднощів’ 

круті роки (СУМ) – ‘тривалий нелегкий час’ 

куце щастя (СУМ) – ‘задоволення, тривалість якого обмежена 

ласе око (очі) (СУМ) – ‘людина, яка виражає жадобу’ 

ласий господар (СУМ) – ‘жадібний глава господарства’ 

ласий світ (СУМ) – ‘дуже принадна, спокуслива дійсність’ 

липка вдача (СУМ) – ‘постійна везучість людини’ 

липкий до роботи (СУМ) – ‘охоча до чого-небудь, беручка людина’ 

липкий до хазяйства (СУМГ) – ‘охочий до будь-якої роботи’, ‘беручкий’ 

липкі очі (СУМ) – ‘пронизлива, пильна, спостережлива особа’ 

липкі руки (СУМ) – ‘крадій’ 

льодовий голос (СУМ) –  ‘голос, сповнений холодної байдужості’ 

льодовий спокій (СУМ) – ‘cтан душевної рівноваги, відсутність хвилювань, 

сумнівів, клопотів і т. ін.’ 
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льодові очі (СУМ) – ‘вираз очей, який виражає лють, гнів, непривітність’ 

медовий дух (СУМ) – ‘дія на органи сприйняття, яка викликає приємні відчуття’ 

м’яка вода (СУМ) – ‘безбарвна рідина, що має мало вапнистих солей і легко 

розчиняє мило’ 

м’яка душа (СУМ) – ‘добра, сердечна, чутлива людина’ 

м’яка іронія (СУМ) – ‘кепкування, позбавлене грубості, різкості’ 

м’яка натура (СУМГ) – ‘людина доброї, сердечної вдачі’ 

м’яка посадка (СУМ) – ‘вдале приземлення літака або якого-небудь іншого 

літального апарата’ 

м’яка посмішка (СУМ) – ‘доброзичливий порух м’язами обличчя (губ, очей), 

який виражає схильність до сміху’ 

м’яка хода (СУМ) – ‘повільний, плавний спосіб пересування’ 

м’яке покарання (СУМ) – ‘несувора розплата за які-небудь нерозважливі 

вчинки, дії і т. ін.’ 

м’якенький тропок (СУМГ) – ‘щасливий життєвий шлях’ 

м’який вирок (СУМ) – ‘поблажливе  рішення про покарання когось’ 

м’який докір (СУМ) – ‘позбавлене грубості, різкості звинувачення’ 

м’який погляд (СУМ) – ‘спрямованість, скерованість зору, яка виражає 

доброту, ласку, ніжність’ 

м’який характер (СУМ) – ‘темперамент доброї, нерізкої людини’ 

м’які кроки (СУМ) – ‘повільне, нечутне пересування’ 

м’які рухи (СУМ) – ‘плавна зміна положення тіла’ 

мӕкиє словы (КСлУМ16-17) – ‘приємні для слуху слова’ 

мала вода (СУМ) – ‘низький рівень води в річках, озерах’ 

мала година (СУМГ)  – ‘недостатній відрізок часу’ 

мала дружина (СУМ) – ‘нечисленне добровільне об’єднання людей, створене з 

якою-небудь метою’ 

мала мука (СУМ) – ‘незначні за ступенем свого вияву страждання, зумовлені 

фізичними болями, духовними переживаннями тощо’ 

мала надія (СУМ) – ‘відсутність упевненості у можливості здійснення 

бажаного, потрібного’ 

мала плата (СУМ) – ‘незначна винагорода за виконану працю, послугу’ 

малаѧ вѣра (КСлУМ16-17) – ‘недовіра’ 

малий день (СУМ) – ‘недостатня за часом частина доби’ 

малий панок (СУМ) – ‘людина, яка займає невисоке суспільне або службове 

становище’ 

малий розум (СУМ) – ‘позбавлений внутрішньої глибини характер мислення’ 

малий час (СУМГ) – ‘нетривалий період’ 

малі досягнення (СУМ) – ‘результат роботи, що не має істотного значення’ 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


529 

 

малі силою (СУМ) – ‘люди незначної фізичної сили’ 

малоє ср(д)це (КСлУМ16-17) – ‘людина як носій негативних рис, якостей’ 

малыє грошѣ (КСлУМ16-17) – ‘незначна сума знаків, що є мірою вартості при 

купівлі і продажу’ 

медова бражка (СУМГ) – ‘улюблений хмільний напій’ 

медова посмішка (СУМ) – ‘занадто люб’язний, улесливий посміх’ 

медовий аромат (запах) (СУМ) – ‘дія на органи нюху, яка викликає приємні 

відчуття’ 

медовий голос (СУМ) – ‘приємне звучання голосових зв’язок’ 

медовий місяць (СУМ) – ‘перша пора подружнього життя’  

медові дні (СУМ) – ‘щасливий проміжок часу’ 

медові та молочні ріки (СУМ) – ‘надзвичайний достаток’ 

мєдосолω(д)кии слώвы (СлУМ) – ‘ласкаві висловлювання’ 

ми́зє́рный чл҃къ (СлУМ) – ‘який займає невисоке суспільне або службове 

становище’ 

мізерна душа (душиця) (СУМ) – ‘малодушна людина’ 

мізерна людина (СУМ) – ‘нікчемна, квола людина’ 

мізерне існування (СУМ) – ‘злиденне, убоге буття’ 

мізерний лицар (СУМ) – ‘чоловік, який не викликає до себе поваги, 

жалюгідний, нікчемний’ 

мокроє дѣло  (КСлУМ16-17)  – ‘злочин, пов’язаний із убивством’ 

мокрыи очи (КСлУМ16-17)  – ‘очі, наповнені слізьми’ 

молоді та зелені (СУМ) – ‘особи, які не мають життєвого досвіду, недосвідчені’ 

мѣлкии интересы (КСлУМ16-17) – ‘неглибокі цікавість, захоплення, справи’ 

мѣдовные слова (СлУМ) – ‘надміру ласкаві слова’ 

мѣдовные сны (СлУМ) –  ‘щасливі, радісні видіння’ 

невелика громада (СУМ) – ‘нечисленна група людей, об’єднана спільністю 

становища, інтересів тощо’ 

невелика радість (СУМ) – ‘незначне за силою, ступенем свого вияву почуття 

втіхи, приємності’ 

невелика сутичка (СУМ) – ‘незначна за силою вияву суперечка’ 

невелике горе (СУМ) – ‘незначні душевні переживання’ 

невеликі гроші (СУМ) – ‘незначна сума знаків, що є мірою вартості при купівлі 

та продажу’ 

низкиє пропасти (СлУМ) – ‘місце вічних мук (пекло)’ 

ни́зкїй үмыслъ (СлУМ) – ‘таємний замисел, задум вартий осуду’ 

низкого родү (СлУМ) – ‘який належить до нижчих верств суспільства’ 

низька людина (СУМ) – ‘негідна, підла, безчесна людина’ 
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низька свідомість (СУМ) – ‘особистість, яка не досягла певного рівня розвитку’ 

низьке почуття (СУМ) – ‘почуття, властиве негідній, підлій, безчесній людині’ 

низького класу (СУМ) – ‘особа, належна до непривілейованого суспільного 

стану’ 

низького походження (СУМ) – ‘людина, яка за народженням не належить до 

привілейованих верств суспільства’ 

нижшого стану (КСлУМ16-17) – ‘людина, яка не належить до привілейованих 

верств суспільства’ 

огромные словы (СлУМ) – ‘дієва за силою впливу промова’ 

ωстроє сло́во (СлУМ) – ‘влучне, дотепне висловлювання’ 

ωстрѣйшїй ро́зүмъ (СлУМ) –  ‘здатність людини глибоко вникати в суть чого-

небудь’ 

палка віра (СУМ) – ‘щира упевненість у чомусь, у здійсненні чого-небудь’ 

палка голова (СУМ) –  ‘людина з дуже запальною, войовничою вдачею’ 

палка дівчина (СУМ) – ‘представниця жіночої статі з дуже запальним 

темпераментом’ 

палка душа (СУМ) – ‘дуже чутлива, чуйна вдача’ 

палка кров (СУМ)  – ‘запальна людина’ 

палка любов (СУМ) – ‘пристрасне кохання’  

палка людина (СУМ) – ‘особа з яскраво вираженими рисами сильного 

характеру’ 

палка молодіж (СУМ) – ‘сповнені енергії молоді люди’ 

палка пісня (СУМ) – ‘сповнений великої пристрасті словесно-музичний твір’ 

палке серце (СУМ)  – ‘людина, здатна до щирих і гарячих почуттів’ 

палкий бунтар (СУМ) – ‘запальна, непокірлива, схильна до бунту людина’ 

палкий мороз (СУМ) – ‘люта, дошкульна зимова погода’ 

палкий патріот (СУМ) – ‘віддана своєму народові людина, яка любить свою 

батьківщину, готова заради неї на жертви й подвиги’ 

палкий поборник (СУМ) – ‘завзятий, пристрасний захисник, прихильник кого-, 

чого-небудь’ 

палкий учень (СУМ) – ‘щирий послідовник чиїх-небудь поглядів, учення’ 

палкий час (СУМ) – ‘надзвичайно напружені години, дні, місяці, роки’ 

палкий юнак (СУМ) – ‘молода людина з дуже запальною, войовничою вдачею’ 

палкі пориви (СУМ) – ‘нестримне бажання, прагнення зробити що-небудь, 

досягти певної мети’ 

палкі прагнення (СУМ) – ‘сильне бажання, потяг до здійснення чого-небудь’ 

палкі рядки (СУМ) – ‘текст, сповнений великої пристрасті’ 

палкі сльози (СУМ) – ‘сльози, викликані дуже сильними переживаннями’ 
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пахнүчее горло (КСлУМ16-17) – ‘виголошення достойних промов’ 

пахуча любов (СУМ) – ‘cтосунки між чоловіком і жінкою, які викликають 

почуттєву насолоду’ 

пахущиє рєчи (КСлУМ16-17) – ‘достойні промови’ 

під гарячу руку (СУМГ) – ‘у моменти гніву’ 

потємнє́ныи роз́үм  (СлУМ) – ‘несвідомий стан’ 

прісна пора (СУМ) – ‘життя, позбавлене інтересу’ 

прісні пестощі (СУМ) – ‘позбавлений привабливості вияв прихильності’ 

пряма відповідь (СУМ) – ‘вчинок, який проявляється цілком відкрито, звучить 

недвозначно’ 

пряма дорога (СУМ) – ‘правильний шлях у житті, діяльності’ 

пряма думка (СУМ) – ‘правдиве припущення, передбачення’ 

пряма душа (СУМ) – ‘особа, якій не властиві хитрість, лицемірство’ 

пряма загроза (СУМ) – ‘погрожування, яке звучить недвозначно, явно’ 

пряма користь (СУМ) – ‘безспірні, добрі наслідки’ 

пряма лінія (СУМ) – ‘правильний шлях у житті, діяльності’ 

пряма магістраль (СУМ) – ‘основна лінія в шляхах сполучення’ 

пряма необхідність (СУМ) – ‘потреба, яка не викликає сумнівів, заперечень’ 

пряма потреба (СУМ) – ‘необхідність або бажання робити щось, діяти певним 

чином’ 

пряма стежка (СУМ) – ‘правильний шлях у житті, діяльності’ 

прѧмаѧ натоура (КСлУМ16-17) – ‘відверта особистість’ 

пряме влучання (СУМ) – ‘позитивний результат досягнення цілі’ 

пряме призначення (СУМ) – ‘цільовий спосіб використання або застосування 

чого-небудь’ 

пряме ствердження (СУМ) – ‘упевнене висловлювання, яке проявляється 

цілком відкрито, звучить недвозначно’ 

прямий висновок (СУМ) – ‘відвертий, логічний підсумок’ 

прямий курс (СУМ) – ‘напрям спрямований вперед, без відхилень’ 

прямий обов’язок (СУМ) – ‘обсяг роботи, сукупність справ, межі 

відповідальності і т. ін., що визначаються відповідним званням, посадою, родинним 

станом тощо’ 

прямий погляд (СУМ) – ‘спрямована, чесна манера дивитися’ 

прямий рух (СУМ) – ‘спрямований вперед, без відхилень від основного курсу’ 

прямий шлях (СУМ) – ‘правильний шлях у житті, діяльності’ 

прямі люди (СУМ) – ‘щирі та відверті особи’ 

прямі почуття (СУМ) – ‘спрямований вияв душевного піднесення’ 

прямі слова (СУМ) – ‘правдиве, чесне мовлення’ 

прямолінійне серце (СУМ) – ‘людина, яка не приховує своїх думок, поглядів’ 
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райдужний настрій (СУМ) – ‘піднесений душевний стан’ 

райдужні мрії (СУМ) – ‘бажання, які несуть у собі приємні, щасливі сподівання’ 

райдужні надії (СУМ) – ‘переконання, які несуть у собі приємні, щасливі 

сподівання’ 

рівна зима (СУМ) – ‘постійна у своєму виявленні пора року’ 

рівна нація (СУМ) – ‘рівноправна конкретно-історична форма спільності 

людей’ 

рівна робота (СУМ) – ‘рівномірна дія’ 

рівна розповідь (СУМ) – ‘словесне повідомлення, яке не має підвищень чи 

знижень тону’ 

рівне дихання (СУМ) – ‘спокійне вбирання і випускання повітря органами 

дихання’ 

рівне життя (СУМ) – ‘розмірений життєвий шлях’ 

рівне становище (СУМ) – ‘pівноправні обставини, умови, в яких хто-небудь 

перебуває’ 

рівний біль (СУМ) – ‘рівномірні відчуття фізичного страждання’ 

рівний бриз (СУМ) – ‘постійний у своєму виявленні легкий береговий вітер’ 

рівний вітер (СУМ) – ‘постійний у своєму виявленні рух потоку повітря’ 

рівний голос (СУМ) – ‘сукупність звуків, які не мають підвищень чи знижень 

тону’ 

рівний двобій (СУМ) – ‘боротьба, яка проводиться однаковими щодо сили, 

вправності сторонами, противниками’ 

рівний кут (СУМ) – ‘фігура, утворена двома лініями, яка дорівнює, відповідає 

величині чого-небудь або складає якусь величину’ 

рівний почерк (СУМ) – ‘розбірлива манера письма’ 

рівний рахунок (СУМ) – ‘результат, виражений круглими цифрами’ 

рівний тон (СУМ) – ‘звучання, яке не має підвищень чи знижень тону’ 

рівний характер (СУМ) – ‘сукупність особистих рис людини, яка відзначається 

витриманістю, врівноваженістю’ 

рівний шлях (СУМ) – ‘життєвий шлях позбавлений труднощів, ускладнень’ 

рівні вибори (СУМ) – ‘pівноправне обрання шляхом голосування’ 

рівні звання (СУМ) – ‘офіційно присвоєна почесна назва як нагорода за заслуги 

в галузі якої-небудь діяльності’ 

рівні квадрати (СУМ) – ‘однакові за розміром, величиною, формою’ 

рівні сили (СУМ) – ‘однакова фізична здатність або можливість робити, 

здійснювати що-небудь’ 

рівні слова (СУМ) – ‘висловлювання, які не мають підвищень чи знижень тону’ 

рівні часті (СУМ) – ‘шматки, однакові за розміром, величиною, вагою’ 
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рівного собі не мати (СУМ) – ‘найкращий (найкраща) своїми якостями особа, 

властивостями з-поміж усіх’ 

ровноє повожєнє (КСлУМ16-17) – ‘рівномірна дія’ 

рожевий день (СУМ) – ‘погідна частина доби від сходу до заходу сонця’ 

рожевий настрій (СУМ) – ‘нічим не затьмарений душевний стан’ 

рожевий сміх (СУМ) –  ‘характерні звуки, які утворюються короткими 

видихальними рухами як вияв радості, задоволення’ 

рожеві мрії (СУМ) – ‘бажання, які несуть у собі нездійсненні сподівання’ 

рожеві надії (СУМ) – ‘утопічні сподівання’ 

рожеві плани (СУМ) – ‘нереальні, нездійсненні задуми’ 

рожеві сни (СУМ) – ‘фізіологічний стан спокою організму людини, у процесі 

якого виникають нереальні, нездійсненні видіння’ 

рудий біс (СУМ) –  ‘уявна надприродна істота, що втілює зло’ 

рудий дідько (СУМ) – ‘вираз, що означає нереальну істоту, яка є виявом зла’ 

сахарнії уста (СУМГ) – ‘бажані’, ‘спокусливі’   

світла будучність (СУМ) – ‘нічим не затьмарене майбутнє’ 

світла голова (СУМ) – ‘розумна людина’ 

світла душа (СУМ) – ‘особа, наділена високими моральними якостями’ 

світла задума (СУМ) – ‘щирі наміри’ 

світла любов (СУМ) – ‘почуття, що виражає чистоту, щирість’ 

світла людина (СУМ) – ‘особа, яка має високі моральні якості’, ‘благородна’ 

світла мета (СУМ) – ‘ціль, яка виражає щирість почуттів, прагнень’ 

світла пам’ять (СУМ) – ‘позитивне ставлення при згадці про померлого’ 

світла посмішка (СУМ) – ‘особливий вираз обличчя, який виражає симпатію’ 

світла радість (СУМ) –  ‘нічим не затьмарене почуття задоволення’ 

світла свідомість (СУМ) – ‘ясне, логічне сприйняття, розуміння 

навколишнього’ 

світла туга (СУМ) – ‘неглибоке за ступенем вияву почуття жалю’ 

світле майбутнє (СУМ) – ‘нічим не засмучене, щасливе прийдешнє’ 

світле марево (СУМ) – ‘нічим не затьмарений витвір уяви’ 

світле око (СУМ) – ‘людина з чистим сумлінням’ 

світлий день (днина) (СУМ) – ‘повний світанок’ 

світлий народ (СУМ) – ‘населення держави, яке має високі моральні якості’ 

світлий настрій (СУМ) – ‘нічим не затьмарений душевний стан’ 

світлий погляд (СУМ) – ‘скерованість зору, яка виражає умиротворення, 

заспокоєння, упокорення’ 

світлий спомин (СУМ) – ‘відтворення в пам’яті радісних, щасливих моментів 

життя’ 
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світлі сторінки життя (СУМ) – ‘нічим не засмучені, радісні роки’ 

свѣ(т)лый  роз́ү(м) (СлУМ) – ‘ясний’, ‘свідомий’ 

свѣтлоє серцє (СлУМ) – ‘щиросердна людина’ 

свѣтлыє цно(т)ы (СлУМ) – ‘доброчесні дії’ 

синє море (СУМГ) – ‘велика, безмежна площина’ 

сині кашкети (СУМ) – ‘працівники служби поліції’ 

сині комірці (СУМ) – ‘робітники, зайняті фізичною працею, переважно на 

крупних підприємствах’ 

сині мундири (СУМ) – заст. ‘жандарми’ 

синя панчоха (СУМ) – ‘суха, черства жінка, що втратила чарівність, цілком 

віддалася науковим інтересам, книгам і т. ін.’ 

сіра книга (СУМ) – ‘бідна за змістом зброшурована в одне ціле й оправлена 

певна кількість друкованих або рукописних аркушів’ 

сіра людина (СУМ) – ‘нічим не примітна, невиразна особистість’ 

сіра миша (СУМ) – ‘непримітна людина, чиє життя перетворилося на рутину’  

сіра мова (СУМ) – ‘позбавлена виразності, яскравості, оригінальності здатність 

людини говорити’ 

сіра свита (СУМГ) – ‘неосвічена, некультурна людина з низів’, ‘бідняк’ 

сіре видання (СУМ) – ‘бідний за змістом, не цікавий друкований твір’ 

сіре животіння (СУМ) – ‘позбавлене новизни життя’, ‘одноманітне’, 

‘беззмістовне’ 

сіре життя (СУМ) – ‘позбавлене новизни, одноманітне, беззмістовне існування’ 

сірий день (АЕ) – ‘одноманітний, беззмістовний’ 

сірий кардинал (СУМ) – ‘впливова людина (особливо у політиці), яка діє 

негласно і зазвичай не обіймає формальних посад з такими повноваженнями’ 

сірий люд (СУМ) – ‘група людей, яка належить до непривілейованого класу’ 

сірий мужик (СУМ) – ‘невихований, грубий селюк’ 

сірий твір (СУМ) – ‘бідний за змістом, не цікавий наслідок літературної 

творчості’ 

сірі будні (СУМ) – ‘позбавлене новизни, одноманітне повсякденне життя’ 

сірі гречкосії  (СУМ) – ‘люди, які належить до непривілейованого класу’ 

сірі замітки (СУМ) – ‘бідна за змістом невелика стаття, повідомлення в газеті, 

журналі, збірнику’ 

сірі комірці (СУМ) – ‘працівники галузей соціальної інфраструктури, сфери 

обслуговування’  

сірома (СУМГ) – ‘нещасна людина, що викликає співчуття’, ‘бідняк’ 

сіромаха (СУМ) – ‘бідолаха’ 

сіромашня (СУМГ) – ‘козацька біднота на Запорізькій Січі, голота’ 
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сіряк (СУМГ) –‘неосвічена, некультурна людина з низів’ ‘неосвічений’, 

‘некультурний’ 

сла(д)кїй поча́токъ (СлУМ) – ‘вдале починання’ 

сла(д)коє пѣнїє (СлУМ) – ‘приємне звучання голосу’ 

сла́дкаѧ похва́ла (СлУМ) – ‘хороший, схвальний відгук’ 

сладкие рѣчи (СлУМ) – ‘облеслива, нещира мова’ 

сла́дкиє стишки (СлУМ) – ‘хвалебні поетичні рядки’ 

слизька дорога (СУМ) – ‘небезпечний напрямок діяльності, який може 

призвести до поганих наслідків’ 

слизька тема (СУМ) – ‘предмет розмови, який може призвести до поганих 

наслідків’ 

слизький чоловік (СУМ) – ‘непевна, особистість, яка уміє легко, спритно 

знаходити вихід із скрутного становища, вдаючись до хитрощів, підступу’ 

слизький шлях (СУМ) – ‘небезпечна діяльність, яка може призвести до поганих 

наслідків’  

слизький, як в’юн (СУМГ) – ‘надзвичайний спритник’ 

слизькі очі (СУМ) – ‘органи зору, які виражають щось непристойне, сласне’ 

смачна молодиця (СУМ) – ‘спокуслива, принадна молода заміжня жінка’ 

смачна унѣѧ (КСлУМ16-17) – ‘гідне об’єднання’ 

смачная мова (КСлУМ16-17) – ‘улеслива, облудна мова’ 

смачне зітхання (СУМ) – ‘посилені, глибокі вдих і видих під впливом почуттів, 

які свідчать про фізичне задоволення, насолоду’  

смачний дух (СУМ) – ‘дія на органи сприйняття, яка викликає приємні відчуття’ 

смачний храп (СУМ) – ‘дія, яка свідчить про фізичне задоволення, насолоду’ 

смачный сон (КСлУМ16-17) – ‘безтурботний стан спокою організму людини’ 

cмачні киї (СУМ) – ‘щось, що не приносить задоволення’ 

смердюча шліхта (СУМ) – ‘надміру приставуча особистість’ 

смердюче мужицтво (СУМ) – ‘селянин, мужик взагалі або кріпак’ 

смердюче пекло (СУМ) – ‘дуже небезпечне місце’ 

смердючий вибух дикунства (СУМ) – ‘раптовий бурхливий вияв жахливої дії’ 

смердючий п’янюга (СУМ) – ‘алкоголік, який своїми вчинками викликає 

гидливе почуття’ 

смердючий хлоп (СУМ) –  ‘селянин, мужик взагалі або кріпак’ 

смердючі болячки (СУМ) – ‘що-небудь неприємне, важке’ 

смердючі покидьки (СУМ) – ‘морально розкладені люди, декласовані, злочинні 

елементи суспільства’ 

смердючі пси  (СУМ) – ‘негідні люди, що своїми вчинками, діями викликають 

обурення й загальний осуд’ 
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смердяче кодло (СУМ) – ‘недостойна рідня, нащадки’ 

смєрдѧчиє оуста (КСлУМ16-17) – ‘недостойна мова’ 

смра(д)ная см҃рть (СлУМ) – ‘богопротивне завершення життєвого шляху’  

смра(д)ныи оучинкы (СлУМ) – ‘недостойні дії’ 

смродливыи злости (СлУМ) – ‘аморальна поведінка’ 

смро(д)ливый свѣтъ (КСлУМ16-17) – ‘гріховне життя’ 

смро́дныє грѣхы (СлУМ) – ‘нечестиві дії’ 

соло(т)кїй оучи́тєлъ (СлУМ) – ‘благочестивий наставник’ 

солодка втома (СУМ) – ‘послаблення сил, яке викликає почуттєву насолоду’ 

солодка горілка (СУМГ)  – ‘улюблений хмільний напій’ 

солодка ґаздиня (господиня, господарка) (СУМ) – ‘спокуслива уміла особа 

жіночої статі’ 

солодка заплата  (СлУМ) – ‘відповідь на якісь дії, вчинки, що приносить чуттєву 

насолоду’ 

солодка знемога (СУМ) – ‘безсилля, слабість, які викликають почуттєву 

насолоду’ 

солодка кохана (коханий) (СУМ) – ‘близька і рідна серцю, мила людина’ 

солодка любов (кохання) (СУМ) – ‘глибока сердечна прихильність, яка 

викликає почуттєву насолоду’ 

солодка мелодія (СУМ) – ‘приємна художньо усвідомлена логічна 

послідовність музичних звуків, організованих ритмічно і ладово-інтонаційно’ 

солодка музика (СУМ) – ‘приємне мистецтво, що відображає дійсність у 

художньо-звукових образах’ 

солодка наука (СУМ) – ‘система знань, яка дає моральне задоволення’ 

солодка робота (СУМ) – ‘труд, який дає моральне задоволення’ 

солодка розмова (СУМ) – ‘приємний словесний обмін думками, відомостями і 

т. ін. між ким-небудь’ 

солодка сусідка (СУМ) – ‘принадна особа жіночої статі, яка мешкає поблизу’ 

солодка теплінь (СУМ) – ‘дуже тепла погода, яка викликає почуттєве 

задоволення’ 

солодка усмішка (осмішка, посмішка) (СУМ) – ‘усмішка, яка виражає 

підкреслену ласкавість, нещиру люб’язність, облесливість’ 

солодкая пам’ять (СлУМ) – ‘приємні спогади про що-небудь дороге, близьке’ 

солодкая лесть (КСлУМ16-17) – ‘зрадливе догоджання’ 

соло́дкаѧ запра́вда (СлУМ) – ‘істина, що не підлягає ніяким сумнівам’ 

солодке життя (СУМ) – ‘щасливий спосіб існування’ 

солодке забуття (СУМ) – ‘приємний стан того, хто повністю виключився з 

щоденних турбот, думок, переживань’ 
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солодке запобігання (СУМ) – ‘зрадливе догоджання’ 

солодке зітхання (СУМ) – ‘посилені, глибокі вдих і видих, які свідчать про 

фізичне задоволення, насолоду’ 

солодке ім’я (СУМ) – ‘улюблена назва людини’ 

солодке примирення (СУМ) – ‘зрадливе терпиме ставлення до когось’ 

солодкий аромат (аромат) (СУМ) – ‘дія на органи нюху, яка викликає приємні 

відчуття’ 

солодкий вираз очей (СУМ) – ‘хтивий, лукавий погляд’ 

солодкий муж (СУМ) – ‘близький і рідний серцю, милий суджений’ 

солодкий панок (СУМ) – ‘чоловік, який виражає підкреслену ласкавість, 

нещиру люб’язність, облесливість’ 

солодкий погляд (СУМ) – ‘хтива, лукава скерованість зору’ 

солодкий поцілунок (СУМ) – ‘дотик губами, який приносить фізичне 

задоволення, насолоду’ 

солодкий свекор (свекруха) (СУМ) – ‘батько (мати) чоловіка, який (яка) 

виражає підкреслену ласкавість, нещиру люб’язність, облесливість’ 

солодкий сон (СУМ) – ‘фізіологічний стан спокою організму людини’ 

солодкий щем (СУМ) – ‘відчуття хвилювання, збудження, яке свідчить про 

моральне задоволення’ 

солодкі вуста (СУМГ) – ‘бажані’, ‘спокусливі’   

солодкі звуки (СУМ) – ‘приємні звукові відчуття’ 

солодкі мрії (СУМ) – ‘бажання, які викликають почуттєву насолоду’ 

солодкі надії (СУМ) – ‘переконання, які несуть реальні сподівання’ 

солодкі очі (СУМ) – ‘органи зору людини, які виражають нещиру люб’язність, 

облесливість’ 

солодкі пахощі (СУМ) – ‘приємні, ароматні запахи’ 

солодкі пестощі (СУМ) – ‘ласкаві, ніжні дотики, поцілунки, які приносять 

фізичне задоволення’ 

солодкі роки (СУМ) – ‘щасливий проміжок часу’ 

солодкі турботи (СУМ) – ‘активні дії, справи, завдання, робота, які приносять 

задоволення’ 

соло́дкїй  конє́цъ (СлУМ) – ‘бажане завершення чогось’ 

солодкиє словы (КСлУМ16-17) – ‘облесливі висловлювання’ 

солодкоє ӕрмо (КСлУМ16-17) – ‘стан утиску, який приносить задоволення’ 

соло́дкогω морѧ крини́цы (СлУМ) – ‘життя в усіх його найкращих проявах’ 

солодкый гласъ (СлУМ) – ‘сукупність звуків приємних на слух’ 

солона правда (СУМ) – ‘сукупність достовірних неприємних відомостей’ 

солона робота (СУМ) – ‘надзвичайно тяжкий труд’ 
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соленая комора (КСлУМ16-17) – ‘місце для збереження солонини’ 

солоне життя (СУМ) – ‘дуже тяжке існування’ 

соло́не мор́є житїѧ (СлУМ) – ‘не найкращий спосіб існування кого-небудь’, 

‘повсякденний’, ‘буденний’ 

солоний (пряний, терпкий, прісний) запах (СУМ) – ‘своєрідна властивість 

предметів, речовин діяти на органи нюху’ 

соленоє мыто (КСлУМ16-17) – ‘податок, сплачуваний засоленим про запас 

солониною’ 

стухлѣлоє сєрдцє (КСлУМ16-17) – ‘людина, яка спроможна на недостойні 

вчинки’ 

суха людина (СУМ) – ‘людина, позбавлена душевної теплоти’ 

суха мова (СУМ) – ‘необразний процес вираження думок’ 

суха нічия (СУМ) – ‘безрезультатна гра’  

суха шкіра (АЕ) – ‘зневоднена шкіра’ 

суха справа (СУМ) – ‘злочин без убивства’ 

соухаѧ зємлѧ (КСлУМ16-17) – ‘позбавлена вологості, сирості’ 

сүхаѧ рүка (КСлУМ16-17) – ‘з позбавленими жиру м’язами кінцівка’ 

сухе вино (СУМ) – ‘вино, яке одержують при повному зброджуванні фруктових 

соків без додавання спирту й цукру’ 

сухе волосся (АЕ) – ‘зневрднене, ламке волосся’ 

сухий вираз (СУМ) – ‘який свідчить про відсутність душевної теплоти або 

стриманість’ 

сухий голос (СУМ) – ‘нездатний виявляти теплі почуття або дуже стриманий у 

виявленні їх’ 

сухий закон (СУМ) – ‘заборона вживати алкогольні напої’ 

сухий лист (СУМ) – ‘писаний без емоційних подробиць, невиразний текст 

призначений для спілкування з кимось на відстані’ 

сухий перелік (СУМ) – ‘стримане перераховування якихось предметів або осіб’ 

сухий прийом (СУМ) – ‘позбавлене душевної теплоти ставлення під час зустрічі 

з боку того, хто приймає’ 

сухий рахунок (СУМ) – ‘результат гри, в якій жодна із сторін не відкрила 

рахунку’ 

сухий сміх (СУМ) – ‘позбавлені м’якості, соковитості переривчасті звуки’ 

сухий стиль (СУМ) – ‘сукупність характерних ознак, особливостей, властивих 

чому-небудь, що характеризуються невиразністю’ 

сухі документи  (СУМ) – ‘ділові папери, які не викликають особливого 

інтересу’ 

сухі замітки (СУМ) – ‘невелика, без емоційних подробиць стаття’ 
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сухі науки (СУМ) – ‘нецікава, нудна галузь знань’ 

сѣрыє думки (мысли) (КСлУМ16-17) – ‘передбачення, які не мають логічного 

зв’язку, послідовності’, ‘безладні’ 

тверда відповідь (СУМ) – ‘усне чи письмове повідомлення, пояснення з 

приводу чийогось запитання’ 

тверда влада (СУМ) – ‘право та можливість розпоряджатися, керувати ким-, 

чим-небудь’ 

тверда вода (СУМ) – ‘вода, що містить у собі велику кількість вапняних чи 

магнезіальних солей’ 

тверда воля (СУМ) – ‘одна з функцій людської психіки, яка полягає насамперед 

у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки’ 

тверда гарантія (СУМ) – ‘надійні умови забезпечення успіху’ 

тверда дума (думка) (СУМ) – ‘чітко сформований і аргументований продукт 

мислення’ 

тверда душа (СУМ) – ‘внутрішній психічний світ людини, позбавлений 

яскравого зовнішнього вияву емоцій’ 

тверда лінія життя (СУМ) – ‘чітко сформований незмінний людиною план її 

життя і подальшої долі’ 

тверда мова (СУМ) – ‘відшліфоване, впевнене, детально продумане мовлення 

оратора’ 

тверда опора (СУМ) – 1) ‘твердий незламний предмет, який може витримати 

будь-яку вагу’; 2) ‘людина, на яку завжди можна покластися’ 

тверда річ (СУМ) – ‘непорушне правило, слово, що не підлягають обговоренню’ 

тверда рішимість (СУМ) – ‘дія людини, впевненої у своїх силах і правоті своєї 

думки’ 

тверда рука (СУМ) – ‘сильна людина, що вміє організувати інших, повести за 

собою’ 

тверда хода (СУМ) – 1) ‘впевнене пересування істоти в просторі’; 2) ‘спосіб 

життя, впевненої у собі людини, яка не бачить перешкод на своєму шляху’ 

тверда ціна (СУМ) – 1) ‘стабільна вартість товару, виражена в грошових 

одиницях’; 2) ‘усталений морально-етичний погляд або принцип людини’ 

тверде правило (СУМ) – ‘установка, яка не підлягає змінам’ 

тверде ярмо (СУМ) – ‘важкий тягар, який завжди нагадує про себе’ 

твердий голос (СУМ) – ‘незламний, рішучий набір звуків’  

твердий духом (СУМ) – ‘непохитна, духовно сильна, зі стійкими 

переконаннями людина’  
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твердий курс (СУМ) – 1) ‘незмінний напрям руху істоти’; 2) ‘стабільна у своєму 

складі група людей, яка демонструє високі результати’; 3) ‘незмінна вартість певної 

грошової одиниці’ 

твердий на слово (СУМ) – ‘людина, яка дотримується сказаного, обіцяного’ 

твердий наказ (СУМ) – ‘офіційний документ або настанова, розпорядження які 

не підлягають обговоренню’ 

твердий намір (СУМ) – ‘рішуче бажання зробити що-небудь’ 

твердий порядок (СУМ) – 1) ‘чітко усталений порядок слів у реченні’; 2) ‘стан, 

коли всі речі завжди знаходяться на своїх місцях’ 

твердий почерк (СУМ) – 1) ‘індивідуальна манера письма, що не змінюється з 

часом’; 2) ‘звичний стиль виконання певної роботи’ 

твердий характер (СУМ) – ‘незламна, рішуча поведінка’ 

твердий чоловік (СУМ) – ‘непохитна, зі стійкими переконаннями особистість’ 

тверді знання (СУМ) – ‘відомості, якими людина володіє досконало’ 

тверді кроки (СУМ) – ‘впевнені рухи людини у певному напрямку’ 

тверді очі (СУМ) – ‘погляд, який виражає рішучість, стійкість’ 

тверді руки (СУМГ) –‘впевнена, владна особистість’ 

твердоє вы(з)нанїє (СлУМ) – ‘міцно усталене переконання про щось’, ‘погляд 

на щось’ 

твердый разумъ (СлУМ) – ‘непохитний’, ‘духовно сильний’ 

твєрдоє слово (СлУМ) – ‘одиниця мовної комунікації, що виражає впевненість 

і незмінність рішення, сказаного мовцем’ 

твръдаѧ вѣра (СлУМ) – ‘впевненість, певність у чому-небудь’ 

твръдаѧ злώсть (СлУМ) – ‘почуття роздратування, гніву, досади’ 

твръдаѧ злоба (СлУМ) – ‘почуття недоброзичливості до кого-небудь’ 

твє(р)даѧ мова (КСлУМ16-17) – ‘висловлювання, що виражає впевненість і 

незмінність рішення’ 

твръдоє оупова́нїє (СлУМ) – ‘незмінна певність у чому-небудь’, ‘надія’ 

твръдый записъ (СлУМ) – ‘надійний’, ‘який викликає довіру’ 

твєрдый сонъ (КСлУМ16-17) – ‘міцний сон’ 

темна душа (СУМ) – ‘злісна, низька, підступна людина’ 

темна ненависть (СУМ) – ‘люті, жорстокі почуття’ 

темна особа (СУМ) – ‘суб’єкт, який викликає недовіру, підозру, осуд’ 

темна туга (СУМ) – ‘почуття глибокого жалю, яке виражає сумний настрій, 

стан’ 

темне лихоліття (СУМ) – ‘час який приносить лихо, спричиняє зло’ 

темне минуле (СУМ) – ‘попереднє життя, яке викликає недовіру, підозру, осуд’ 

темне почуття (СУМ) – ‘неусвідомлені, невиразні відчуття людини’ 
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темний гай (СУМГ) – ‘гнітючий невеликий листяний ліс’ 

темний ліс (СУМГ) – ‘небезпечна площа землі, заросла деревами і кущами’ 

темний люд (народ) (СУМ) – ‘неосвічена, відстала група людей’ 

темний погляд (СУМ) – ‘вираз очей, який виражає сумний настрій, стан’ 

темний розум (СУМ) – ‘мислення, характерне неосвіченій або розумово 

обмеженій людини’ 

темний світ (СУМ) – ‘тяжке, безрадісне, сумне оточення’ 

темний сум (СУМ) – ‘нерозважна, дуже сильна туга’ 

темні думки (СУМ) – ‘важкі, безпросвітні, безрадісні роздуми’ 

темні махінації (СУМ) – ‘дії, які викликають недовіру, підозру, осуд’ 

темні очі (СУМ) – ‘неосвічена людина’ 

темні сторони життя (СУМ) – ‘життя, яке викликає недовіру’ 

тепла зустріч (СУМ) – ‘зближення, сповнене гарних емоцій’ 

тепла порада (СУМГ) – ‘дружнє сприяння’ 

тепла розмова (СУМ) – ‘відверта бесіда, яка залишає після себе приємні 

враження’  

тепла турбота (СУМ) – ‘увага, яка підкреслює добре ставлення’  

тепле почуття (СУМ) – ‘психічне відчуття людини, що ґрунтується на приємних 

емоціях духовного рівня’ 

тепле слово (СУМ) – ‘одиниця мовної комунікації, що виражає підтримку, 

похвалу та почуття до істоти’ 

теплий голос (СУМ) – ‘приємний слухачеві набір звуків’ 

теплий погляд (СУМ) – ‘вираз очей, що відкриває внутрішній світ доброї 

людини’ 

теплі відносини (СУМ) – ‘стосунки між небайдужими один одному людьми, що 

мають вираження у вчинках і словах’ 

теплі рядки (СУМ) – ‘кілька слів, спрямованих на об’єкт або суб’єкт, які є 

носіями приємних емоцій і вражень’ 

тєплыє страны (КСлУМ16-17) – ‘південні краї, куди відлітають на зиму перелітні 

птахи; вирій’ 

тє(м)ныє оучи(н)ки (СлУМ) – ‘погані дії’ 

тє́мныє мѣста (СлУМ) – ‘царство пітьми’, ‘пекло’ 

тєплаѧ молитва (КСлУМ16-17) – ‘щире звернення віруючих до Бога’ 

тиха вдача (СУМ) – ‘врівноважений характер’ 

тиха гавань (СУМ) – ‘місце, в якому можна знайти спокій, задоволення’ 

тиха доля (СУМ) – ‘спокійний, без напруженої діяльності, бурхливого перебігу, 

без тривог і струсів хід подій’ 

тиха жалоба (СУМ) – стриманий сум за (ким-) чим-небудь 
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тиха жінка (СУМ) – ‘покірлива особа жіночого роду’ 

тиха заводь (СУМ) – ‘спокійне, затишне місце чи середовище з відсталим і 

закоснілим буттям’ 

тиха задума (СУМ) – ‘сповнені умиротворення роздуми’ 

тиха затока (СУМ) – ‘місце, в якому можна знайти спокій, задоволення’ 

тиха змова (СУМ) – ‘таємна угода’   

тиха їзда (СУМ) – ‘неспішне пересування у просторі на чомусь’  

тиха обитель (СУМ) – ‘місце, що дає можливість тихо, спокійно жити та 

працювати’ 

тиха радість (одрада) (СУМ) – ‘сповнені умиротворення почуття’ 

тиха старість (СУМ) – ‘спокійне життя людини похилого віку’ 

тиха хода (ступа) (СУМ) – ‘неспішне пересування у просторі’ 

ти́хаѧ приста́нъ (пристанище) (СлУМ) – 1) ‘місце, в якому можна знайти спокій 

задоволення і т. ін.’; 2) ‘відчуття спокою, задоволення і т. ін.’ 

тихе життя (СУМ) – ‘спокійне, без напруженої діяльності, бурхливого перебігу, 

без тривог і струсів існування’ 

тихе хвилювання (СУМ) – ‘нервове збудження, яке проявляється не бурхливо, 

стримано’ 

тихий біль (СУМ) – ‘відчуття фізичного страждання, яке проявляється не 

бурхливо, стримано’ 

тихий жаль (СУМ) – ‘важкий настрій, який проявляється не бурхливо, 

стримано’ 

тихий кут (СУМ) – ‘місце, віддалене від неспокійного, бурхливого життя’ 

тихий погляд (СУМ) – ‘лагідний вираз очей’ 

тихий усміх (усмішка) (СУМ) – ‘приязний, доброзичливий вираз обличчя’ 

тихі очі (СУМ) – ‘лагідний погляд’ 

тихе ср(д)цє (КСлУМ16-17) – ‘покірлива людина’ 

тихоє лицє (КСлУМ16-17) – ‘обличчя упокоїної людина’ 

то(л)стый вѣкъ (КСлУМ16-17) – ‘життя в усіх його проявах’ 

тихі сльози (СУМ) – ‘емоції, які проявляються не бурхливо, стримано’ 

тонка усмішка (усміх) (СУМ) – ‘легка усмішка, що виражає проникливість, 

іронію, лукавство’ 

то(н)кии розүмѣ (КСлУМ16-17) – ‘гострий, проникливий’ 

то(н)кии голосъ (КСлУМ16-17) – ‘високий за звучанням’ 

тупа байдужість (СУМ) – ‘стан людини, який не виражає ніяких емоцій’ 

тупа жорстокість (СУМ) – ‘стан безсердечності, який не є обґрунтованим і 

немає меж’ 

тупа пиха (СУМ) – ‘прояв розумової обмеженості’ 

тупе обличчя (СУМ) – ‘фізіономія, яка нічого не виражає’ 
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тупе створіння (СУМ) – ‘розумово обмежена, нетямуща істота’ 

тупий біль (СУМ) – ‘не гострі, ниючі неприємні відчуття’ 

тупий відчай (СУМ) – ‘почуття сильного душевного болю,  до кінця не 

аргументованого тим, хто його не відчуває’ 

тупий деспотизм (СУМ) – ‘необмежена влада або сваволя, що призводить до 

фатальних наслідків’ 

тупий до книжки (СУМ) – ‘розумово обмежена, некмітлива, нетямуща, 

неосвічена людина’ 

тупий погляд (СУМ) – 1) ‘вираз очей людини, що не містить адекватного 

розуміння чого-небудь’; 2) ‘світобачення, незрозуміле для більшості’ 

тупі голови (СУМ) – ‘розумово обмежені, некмітливі, нетямущі особи’ 

тупі мізки (СУМ) – ‘нерозвинений орган мислення у людини’ 

тупі чиновники (СУМ) – ‘некмітливі, нетямущі державні службовці’ 

у гарячім тоні  (СУМГ) – ‘говорити голосно, сердячись’ 

холодна байдужість (СУМ) – ‘стан людини, яка виражає незацікавленість до 

навколишнього’ 

холодна голова (СУМ) – ‘думки особи, виражені без натхнення, захоплення, 

пристрасті’ 

холодна дотепність (СУМ) – ‘беземоційна витонченість думки, що може 

образити опонента’ 

холодна думка (СУМ) – ‘продукт мислення, що виник без почуттів’ 

холодна душа (СУМ) – ‘байдужий внутрішній світ людини’ 

холодна журба (СУМ) – ‘нещирі переживання’ 

холодна ласка (СУМ) – ‘турбота задля певної вигоди’ 

холодна любов (СУМ) – ‘сценічно відтворені почуття’ 

холодна повага (СУМ) – ‘почуття шани, сповнені неприязні’ 

холодна самотність (СУМ) – ‘стан людини, яка не усвідомлює свого становища’ 

холодне життя (СУМ) – ‘безбарвний спосіб існування’ 

холодне прощання (СУМ) – ‘стримане розставання’ 

холодне серце (СУМ) – ‘людина, позбавлена запалу, пристрасті’ 

холодний жах (СУМ) – ‘страх, який може викликати втрату свідомості’ 

холодний погляд (СУМ) – ‘вираз очей, який виражає сухість, лють, гнів, 

непривітність у стосунках з іншими’ 

холодний страх (СУМ) – ‘стан хвилювання людини, яка боїться справедливості’ 

холодний тон (СУМ) – ‘звучання чого-небудь, що може налякати’ 

холодний трагізм (СУМ) – ‘похмура безнадійність, що не викликає почуття 

жалю’ 

холодный часъ (КСлУМ16-17) – ‘зимова пора року’ 
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холодні обійми (СУМ) – ‘нещире своєрідне вираження почуттів’ 

холодні очі (СУМ) – ‘органи зору, які виражають невдовлення, гнів, злість, 

непривітність у стосунках з іншими’ 

холодні припущення (СУМ) – ‘беземоційне висловлювання про імовірність 

чого-небудь’ 

чадлива (чадна) атмосфера (СУМ) – ‘умови (зазвичай негативні), обстановка, 

породжувані соціальним середовищем’  

Червона Армія (СУМ) – ‘захисники радянського соціалістичного ладу’ 

Червона Гвардія (СУМ) – ‘захисники радянського соціалістичного ладу’ 

червона дошка (СУМ) – ‘дошка пошани’ 

червона кіннота (СУМ) – ‘захисники радянського соціалістичного ладу’ 

червона субота (СУМ) – ‘заходи, до яких вдається радянська влада’ 

червона Україна (СУМ) – ‘термін, пов’язаний з радянським соціалістичним 

ладом’ 

червоне козацтво (СУМ) – ‘захисники радянського ладу’ 

червоний боєць (СУМ) – ‘воїн радянських революційних військ’ 

червоний козак (СУМ) – ‘воїн радянських революційних військ’ 

червоний командир (СУМ) – ‘керівник військової частини радянських 

революційних військ’ 

червоний куток (СУМ) – ‘приміщення на підприємстві, в гуртожитку тощо, 

відведене для культурно-освітньої роботи’ 

червоний партизан (СУМ) – ‘воїн радянських революційних військ’ 

червоний порив (СУМ) – ‘сукупність дій, які стосуються революційної 

діяльності’ 

червоний світ (СУМ) – ‘революційна частина суспільства, яка боролася за 

встановлення Радянської влади після Великої Жовтневої соціалістичної революції’  

червоний слідопит (СУМ) – ‘член пошукового загону’ 

червоний терор (СУМ) – ‘крайні заходи, до яких вдається революційна влада у 

відповідь на жорстокі й підступні дії контрреволюційних сил’ 

червоний фронт (СУМ) – ‘місце військових дій Червоної Армії’ 

Чєрвоноє морє (КСлУМ16-17) – ‘водний простір з гірко-солоною водою, який 

більш-менш оточений суходолом’ 

червоныи словы (КСлУМ16-17) – ‘досконале висловлювання’ 

чорна (СУМ) – ‘приміщення, де тримають в’язнів’ 

чорна безнадія (СУМ) – ‘відсутність надії’ 

чорна біржа (СУМ) – ‘нелегальна, протизаконна, заборонена установа’ 

чорна година (СУМ) –‘надзвичайно скрутний час’ 

чорна гризота (СУМ) – ‘важкі душевні страждання’ 
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чорна доля (СУМ) – ‘нещасливий талан’ 

чорна дошка (СУМ) – ‘дерев’яна настінна площина, на яку заносять імена 

відсталих або тих, що провинилися’ 

чорна душа (СУМ) – ‘внутрішній світ, який властивий злісній, низькій, 

підступній людині’ 

чорна жура (СУМ) – ‘настрій, який виражає сумний стан’ 

чорна кістка (СУМ) – ‘люди неблагородного походження’ 

чорна магія (СУМ) – ‘чаклунство з допомогою пекельних (чорних) сил’  

чорна меланхолія (СУМ) – ‘дуже похмурий, сумний настрій, гнітюча нудьга, 

безнадія’ 

чорна ненависть  (СУМ) – ‘почуття люті та жорстокості’ 

чорна пам’ять (СУМ) – ‘здатність запам’ятовувати, властива злісній, низькій, 

підступній людині’ 

чорна пляма  (СУМ) – ‘вчинок або результат, що ганьбить, плямує чию-небудь 

репутацію’ 

чорна постіль (СУМ) – ‘земля,  ґрунт, який обробляється і використовується для 

вирощування рослин’ 

чорна рада (СУМГ) – ‘загальна козацька рада за участю селянства (посполитих, 

черні)’ 

чорна реакція (СУМ) – ‘ворожий вияв емоцій на когось або щось’ 

чорна робота (СУМ) – ‘фізично важка, некваліфікована праця’ 

чорна сила (СУМ) – 1) ‘нечисть’; 2) ‘вороже душевне піднесення’ 

чорна смерть  (СУМ) – ‘гостре інфекційне захворювання людини і тварин, що 

поширюється часто у формі епідемій’, ‘чума’ 

чорна совість (СУМ) – ‘усвідомлення, властиве злісній, низькій, підступній 

людині’ 

чорна туга (СУМ) – ‘стан людини, який виражає сумний настрій’ 

чорна хвороба (СУМ) – ‘нервова хвороба, яка характеризується приступами 

розладів свідомості, що в типових випадках супроводжуються загальними корчами’ 

чорнаѧ книга (КСлУМ16-17) – 1) ‘книга, яка має нібито магічну силу’; 2) ‘книга 

в дореволюційній школі для запису прізвищ тих, хто провинився, та їх провин’; 3) 

‘список небезпечних, підозрюваних осіб’ 

чорне горе (СУМ) – ‘важке, надзвичайно сильне потрясіння’ 

чорне духівництво (духовенство) (СУМ) – ‘частина православного духівництва, 

яка суворо дотримується чернечої обітниці’  

Чорноє море (КСлУМ16-17) – ‘водний простір з гірко-солоною водою, який 

більш-менш оточений суходолом’ 

чорне серце (СУМ) – ‘злісна, низька, підступна людина’ 
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чорне слово (СУМ) – ‘лайка із згадуванням чорта’ 

чорний барон (СУМ) – ‘не офіційний правитель’  

чорний день (СУМ) –‘надзвичайно скрутний час’ 

чорний жах (СУМ) – ‘важкий, безпросвітний, безрадісний стан’ 

чорний ринок (СУМ) – ‘нелегальний, протизаконний, заборонений продаж 

чого-небудь’ 

чорний страх (СУМ) – ‘важкий, безпросвітний, безрадісний жах’ 

чорний сум (смуток, туга, жура, журба) (СУМ) – ‘стан, який виражає сумний 

настрій’ 

чорний хід (СУМ) – 1) ‘прохід у будівлі, призначений переважно для 

господарських потреб’; 2) ‘потаємний прохід’ 

чорний час (СУМ) – ‘надзвичайно скрутний час’ 

чорні берети (СУМ) – ‘морська піхота’ 

чорні думки (думи, мислі, гадки) (СУМ) – ‘важкі, безпросвітні, безрадісні думи’ 

чорні люди (СУМ) – а) ‘селяни в XIV-XVII ст., які жили на державних, землях’; 

б) ‘частина посадських людей, що сплачували державні податки, трудящі маси 

міського населення в XVI-XVII ст.’ 

чорні муки (СУМ) – ‘страждання, зумовлені фізичними болями, духовними 

переживаннями тощо’ 

чорні наговори (СУМ) – ‘неправдиве звинувачення’, ‘наклеп, обмова’ 

чорні сотні (СУМ) – ‘реакційно-монархістські банди озброєних погромників’ 

чорні списки (СУМ) – ‘таємні списки’ 

чорні уста (СУМ) – ‘орган висловлення злісної, низької, підступної людини’ 

чорнокнижник (СУМ) – ‘чаклун, який займається чорнокнижництвом’ 

ч(с)ты(и) оумь (СлУМ) – ‘ясний, світлий, свідомий розум’ 

чиста словеса (СлУМ) – ‘правдива мова’ 

чиста дівчина (СУМ) – ‘непорочна, цнотлива представниця жіноцтва’ 

чиста мета (СУМ) – ‘ціль, ідея, яка виражає чистоту, щирість почуттів, 

прагнень’ 

чиста правда (СУМ) – ‘певна сукупність достовірних відомостей, яка відповідає 

істині’ 

чиста публіка (СУМ) – ‘люди знатного, благородного походження’ 

чиста справа (СУМ) – ‘заняття людини, яке не викликає ніякої підозри, сумніву’ 

чисте кохання (СУМ) – ‘нічим не затьмарене відношення однієї людини до 

іншої’ 

чисте почуття (СУМ) – ‘справжнє, щире відчуття’ 

чисте сумління (СУМ) – ‘усвідомлення й почуття моральної відповідальності за 

свою поведінку, свої вчинки’ 

чисті думки (СУМ) – ‘роздуми, які виражають чистоту, щирість почуттів, 

прагнень’ 
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чисті мрії (СУМ) – ‘бажання, які виражають чистоту, щирість почуттів, 

прагнень’ 

чистое серце (СлУМ) – ‘щира, чесна вдача’ 

чи́стоє житіє (СлУМ) – ‘сукупність явищ, що характеризують існування людей’ 

чыстоє сүм(л)єнїє (СлУМ) – ‘усвідомлення й почуття моральної 

відповідальності за свою поведінку’ 

широка вдача (СУМ) – 1) ‘щедра, щира людина’; 2) ‘людина, здатна на 

легковажний вчинок’ 

широка душа (СУМ) – ‘щедра, щира людина’ 

широка любов (СУМ) – ‘почуття, значне за силою виявлення’ 

широка можливість (СУМ) – ‘уповні наданий шанс’ 

широка натура (СУМГ) – ‘щедра, щира людина’  

широка Україна (СУМГ) – ‘суспільство, люди’; ‘довкілля’ 

широка усмішка (СУМ) – ‘щирий, радісний вираз обличчя’ 

широкаѧ мова (СлУМ) – ‘докладна, вичерпна мова’ 

широке кохання (СУМ) – ‘значне за силою виявлення, сильне почуття’ 

широке серце (СУМ) – ‘щедра, щира людина’ 

широке співробітництво (СУМ) – ‘багатогранна співпраця’ 

широке щастя (СУМ) – ‘почуття, значне за силою виявлення’ 

широкий вибір (СУМ) – ‘можливість обрати, надана кому-небудь у повному 

обсязі’ 

широкий діапазон (СУМ) – ‘багатогранний обсяг’ 

широкий жест (СУМ) – ‘вчинок, обіцянка чого-небудь з метою показати свою 

щедрість, безкорисливість, великодушність’ 

широкий інтерес (СУМ) – ‘багатогранний обсяг’ 

широкий профіль (СУМ) – ‘багатогранна сукупність типових рис’ 

широкий резонанс (СУМ) – ‘значний за поширенням відгук’ 

широкий розвиток (СУМ) – ‘багатогранний процес’ 

широкий розмах (СУМ) – ‘значна можливість’ 

широкий світ (СУМГ) – 1) ‘земна куля з усім, що на ній є’; 2) ‘суспільство, 

люди’; 3) ‘довкілля близьке й далеке’ 

широкий спектр  (СУМ) – ‘багатогранна сукупність однорідних, але відмінних 

одне від одного явищ, дій і т. ін.’ 

широкий степ (СУМГ) – ‘вільний простір’ 

широкі інтереси (СУМ) – ‘багатогранне коло зацікавлень’ 

широкі можливості (СУМ) – ‘вибір, наданий у повному обсязі’ 

широкі права (СУМ) – ‘система встановлених правил, наданих кому-небудь у 

повному обсязі’ 

широ́кіе слов́ы (СлУМ) – ‘слова, доступні великій кількості людей’ 
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широкоє нбо҃ (СлУМ) – ‘небесне царство Боже (Рай)’ 

широкоє  писаньѧ (КСлУМ16-17) – ‘розлогий опис’ 

школа червоних командирів (СУМ) – ‘школа підготовки кадрів для Червоної 

Армії’ 

шорстке слово (СУМ) – ‘різкий вираз’ 

шорсткий голос (СУМ) – ‘різке вираження зневажливості’ 

шорсткий сміх (СУМ) – ‘звуки, які містять у собі сарказм або іронію’ 

шорсткий язик (СУМ) – 1) ‘людина, яка виявляє різкість, суворість або гостро 

висловлює свої думки, почуття’; 2) ‘особа, грубувата на словах і в поведінці’ 

шорсткі очі (СУМ) – ‘проникливо гострий, колючий погляд’ 

шумлива діяльність (СУМ) – ‘дія, розрахована на ефект’ 

ясна голова (СУМ) – ‘розумна людина’ 

ясна доля (СУМ) – ‘нічим не затьмарений, радісний, щасливий талан’ 

ясна посмішка (СУМ) – ‘особливий вираз обличчя, який виражає симпатію’ 

ясна свідомість (СУМ) – ‘нічим не затьмарене сприйняття’ 

ясний день (днина) (СУМ) – ‘повний світанок’ 

ясний світ (СУМ) – ‘радісне, веселе, щасливе навколишнє середовище’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


549 

 

Додаток Г 

Графік співвідношення стереотипів із сенсорним/ментальним складником в 

українській лінгвокультурі 

 

 

 

 

В
С

 -
5
8
 -

2
9
%

В
С

 -
1
1
 -

3
6
%

В
С

 -
1
2

 -
1
6
%

В
С

 -
7
 -

1
9
%

В
С

 -
6

 -
1
0
%

С
М

 -
1
6
 -

8
%

С
М

 -
6

 -
6

%

С
М

 -
8

 -
1

1
%

С
М

 -
7

 -
1

9
%

С
М

 -
6

 -
1

0
%

М
С

 -
3
0
 -

1
5
%

М
С

 -
1
1
 -

2
9
%

М
С

 -
1
0
 -

1
3

%

М
С

 -
1
2

-
3
2
%

М
С

 -
1
6
 -

2
7
%П

С
 -

9
4
 -

4
8
%

П
С

 -
1
0
 -

2
9
%

П
С

 -
4
5
 -

6
0
%

  

П
С

 -
1
1
 -

-
3
0
%

П
С

 -
3
2
 -

5
3
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Візуальний сектор Акустичний сектор Густативний сектор Ольфакторний сектор Тактильний сектор

«Словник української мови XVI - першої половини XVII 

ст.»

Власне сенсорні Сенсорно-ментальні Ментально-сенсорні Псевдосенсорні

В
С

 -
1

1
9

 -
4

1
%

В
С

 -
1
5
 -

3
7

%

В
С

 -
9
 -

2
1
%

В
С

 -
0
% В
С

 -
7
 -

1
4
%

С
М

 -
4
7

-
1
6
%

С
М

 -
9
 -

2
2
%

С
М

 -
5
 -

1
2
%

С
М

 -
5

 -
6

7
%

С
М

 -
1
7
 -

3
3

%

М
С

 -
3
2
 -

1
0
%

М
С

 -
1

7
 -

4
1

%

М
С

 -
8
 -

1
9
%

М
С

 -
4
 -

3
3

%

М
С

 -
1
0
 -

1
7
%

П
С

 -
98

 -
33

%

П
С

 -
0%

П
С

 -
20

 -
48

%

П
С

 -
0
%

П
С

 -
1
7
 -

3
3

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Візуальний сектор Акустичний сектор Густативний сектор Ольфакторний 
сектор

Тактильний сектор

«Словарь української мови» Б. Грінченка  

Власне сенсорні Сенсорно-ментальні Ментально-сенсорні Псевдосенсорні

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


550 

 

 

 

 

сумарно: 

 

ВС – 682 (27%) 

СМ – 343 (14%) 

МС – 383 (15%) 

ПС – 1078 (44%) 
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Додаток Д 

Словник стереотипів із сенсорним компонентом в українській 

лінгвокультурі 

 

А 

- а без долі біле личко – як квітка на полі (СУМ) 

- а щоб його побила руда глина (СУМГ) 

- аж холодні мурахи пробігають (пробігли) по спині (по тілу) (СУМ) 

- аж у роті чорно (СУМГ) 

- ароматний напій (СУМ) 

- ароматний прибій (СУМ) 

- ароматні, як масті сірійського крамаря (СУМ) 

 

Б 

 

- бабуся аж біла (СУМГ) 

- белая изба (издебка) (СлУМ) 

- белая келия (СлУМ) 

- белая лазня (СлУМ) 

- белая печъ (СлУМ) 

- белое адамашки (СлУМ) 

- белое полотно (СлУМ) 

- бєлаѧ рыба (СлУМ) 

- бєлымъ шитя(м) (СлУМ) 

- біла баня (СУМ) 

- біла борода (СУМГ) 

- біла ворона (СУМ) 

- Біла гвардія (СУМ) 

- біла голова (СУМ) 

- біла жінка (СУМ) 

- біла кибалка (СУМГ) 

- біла кість (СУМ) 

- біла кошуля (СУМГ) 

- біла крейда (СУМ) 

- біла лілея (СУМГ) 

- біла магія (СУМ) 

- біла намітчина (СУМГ) 

- біла перемітка (СУМГ) 

- біла постіль (СУМГ) 
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- біла редька (СУМГ) 

- біла рілля, а чорне насіння (СУМГ) 

- біла свита (СУМГ) 

- біла сметана (СУМГ) 

- біла сорочка (СУМГ) 

- біла спина (СУМГ) 

- біла стіна (СУМ) 

- біла сукня (СУМ) 

- біла хата (СУМГ) 

- біла хмара (АЕ) 

- біла хустка (СУМГ) 

- біла челядь (СУМГ)  

- біла, мов білочок, дівчина (СУМ) 

- біла, мов сніг, одежа (СУМ) 

- біла, як полотно (СУМ) 

- біла, як сніжинка, медсестра (СУМ) 

- біла, як сорочка (СУМ) 

- біла, як срібло, луска (СУМ) 

- біла, як стіна (СУМ) 

- біла, як цвіт жасмину (СУМ) 

- біла, як шитво на колінах (СУМ) 

- білаш (СУМГ) 

- білая шия (СУМГ) 

- біле (біленьке) личко (СУМ) 

- біле білування (СУМГ) 

- біле волосся (СУМ) 

- біле завивало (СУМГ) 

- біле лице було ніби виточене з слонової кості (СУМ) 

- біле лице неначе обмазане крейдою (СУМ) 

- біле личко (СУМГ) 

- біле личко, як у пана (СУМГ) 

- біле ложе (СУМГ) 

- біле молоко (СУМГ) 

- біле м’ясо (СУМ) 

- біле обличчя (СУМ) 

- біле тіло (СУМГ) 

- біле, аж синє, тіло (СУМ) 

- біле, аж страшне, як маска, обличчя (СУМ) 

- біле, як крейда, обличчя (СУМ) 

- біле, як шмат габи, обличчя (СУМ) 

- біленька хата, неначе синьоока молодиця, по пояс у жоржинах (СУМ) 
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- біленька шкіра (СУМГ) 

- біленький домик (СУМГ) 

- біленький калачик (СУМГ) 

- біленький, як панич (СУМГ) 

- біленькі рученьки ломить (СУМГ) 

- біленькі хатки, мов діти в білих сорочках (СУМ) 

- білий аркуш (АЕ) 

- білий білок (СУМ) 

- білий будинок (СУМ) 

- білий буханець (СУМ) 

- білий гриб (СУМ) 

- білий день (СУМГ) 

- білий дід (СУМ) 

- білий європеєць (СУМ)  

- білий китель (СУМГ) 

- білий костюм (СУМ) 

- білий крук (СУМ) 

- білий лебідь (АЕ) 

- білий одяг (АЕ) 

- білий папір (АЕ) 

- білий раб (СУМ) 

- білий світ (СУМГ) 

- білий сніг (СУМГ) 

- білий терор (СУМ) 

- білий тин (СУМ) 

- білий цукор (АЕ) 

- білий частокіл (СУМГ) 

- білий чуб, як льон (СУМ) 

- білий, як вільхова довбня  (СУМ) 

- білий, як папір (СУМ) 

- білий, як папір, комірчик (СУМ)  

- білий, як приставщина (СУМГ) 

- білий, як смерть (СУМ) 

- білий, як сніг (СУМ) 

- білий, як хустка (СУМ) 

- білим світом нудить (СУМГ) 

- білі  шати (СУМ) 

- білі банди (СУМ) 

- білі буханчики (СУМГ) 

- білі вуса, як комірець (СУМ) 

- білі зуби (СУМ) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


554 

 

- білі кабати (СУМГ) 

- білі комірці (СУМ) 

- білі маскхалати (СУМ) 

- білі ніженьки (СУМГ) 

- білі ноги (СУМ) 

- білі палати (СУМГ) 

- білі плями (СУМ) 

- білі руки (СУМ) 

- білі рученьки зв’язали (СУМГ) 

- білі рученьки змиваються (СУМГ) 

- білі халати (СУМ) 

- білі, як комірець, вуса-крила (СУМ) 

- білі, як молоко, зуби (СУМ) 

- білі, як пшеничне тісто, руки (СУМ) 

- білі, як сметана, зуби (СУМ) 

- білі, як срібло, хмари (СУМ) 

- білії руки поламають (СУМГ) 

- біловидий (СУМ)  

- білоголовий (СУМГ) 

- білогубе щеня (СУМГ) 

- білоликий (СУМ) 

- білолиций (СУМ) 

- білолиций місяць (СУМ) 

- білорукі городяни (СУМГ) 

- білошкірий (СУМ) 

- білу постіль руйнувати (СУМГ) 

- білявка (СУМГ) 

- білява голівка (СУМ) 

- білява, як солома, голівка (СУМ) 

- біль білила (СУМГ) 

- благовонныи  рѣчи (СлУМ) 

- благоуханний гай (СУМ) 

- благоуханний лан (СУМ) 

- блакитний змій (СУМ) 

- блакитний, як небо (АЕ) 

- блакитні очі (СУМГ) 

- блідий був, аж зелений (СУМ) 

- блідий, аж чорний на виду (СУМ) 

- блідий, як смерть (СУМ) 

- болшиє постүпки (СлУМ) 

- бо́льшаѧ жа́лость (СлУМ) 
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- браття-сіромашня (СУМГ) 

- брови звивалися гадючками (СУМ) 

- брови рівні, як шнурочок (СУМ) 

- брови розкрилені, як ластівка в польоті (СУМ) 

- брови чорні, як з сукна (СУМ) 

- брови, як шнурочки (СУМ) 

- брови, мов крила ворона (СУМ) 

- брови, мов крила ластівки (СУМ) 

- брови, як шовк (СУМ) 

- брыдкїи смра́ди (СлУМ) 

- бóлшои голосъ (СлУМ) 

- бучна історія (СУМ) 

- бы(т) в го(р)ко(с)ти жо(л)чи  (СлУМ) 

- бѣла, я(к) снѣ(г) голова (СлУМ) 

- бѣла, якω молоко вода (СлУМ) 

- бѣла, ѧко снѣгъ одєждѧ (СлУМ) 

- бѣлая лилия (СлУМ) 

- бѣлая рү(с) (СлУМ) 

- бѣлая челядь (СлУМ) 

- бѣлаѧ мүка (СлУМ) 

- бѣлаѧ чистота (СлУМ) 

- бѣлоглава (СлУМ) 

- бѣлшє ни́жь молоко зүбы (СлУМ) 

- бѣлы, яко во(л)на волосы (СлУМ) 

- бѣлы(и) ризы (СлУМ) 

- бѣлый  рүсинъ (СлУМ) 

- бѣлыи го́ловы (СлУМ) 

- бѣлый хлѣбъ (СлУМ) 

 

В 

 

- вонюча ропа (СУМ) 

- в чорному тілі держати (тримати) (СУМ) 

- в чорну посадили (СУМ) 

- вдѧ(ч)ный за́пахъ (СлУМ) 

- вдѧ́чны(и) го́лосъ (СлУМ) 

- велика біда (СУМГ) 

- Велика Вітчизняна війна (СУМ) 

- велика вода (СУМГ) 

- велика голова (СУМГ) 

- велика господарка (СУМГ) 
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- велика держава (СУМ) 

- велика дірка (СУМГ) 

- велика доля (СУМГ) 

- велика досада (СУМГ) 

- велика дражка (СУМГ) 

- велика дяка (СУМГ) 

- Велика жовтнева соціалістична революція (СУМ) 

- велика земля (СУМ) 

- велика княгиня (СУМ) 

- велика копиця (АЕ) 

- велика користь (СУМГ) 

- велика мета (СУМ) 

- велика мука (СУМГ) 

- велика наука (СУМГ) 

- велика неприємність (СУМГ) 

- велика одправа (СУМГ) 

- велика оказія (СУМГ) 

- велика парть (СУМГ) 

- велика печаль (СУМГ) 

- велика плата (СУМГ) 

- велика погонь (СУМГ) 

- велика пригода (СУМ) 

- велика рада (СУМГ) 

- велика сім’я (СУМ) 

- велика скриня (СУМ) 

- велика слава (СУМГ) 

- велика туга (СУМГ) 

- велика худоба (СУМГ) 

- велика хустка (СУМ) 

- велика яма (СУМГ) 

- велика, як копиця, голова (СУМ) 

- велика, як макітра, хустка (СУМ) 

- великая жалостъ (СлУМ) 

- великая злость (СлУМ) 

- великая изба (СлУМ) 

- великая рана (СУМГ) 

- велике діло (СУМГ) 

- велике журіння (СУМГ) 

- велике князівство (СУМ) 

- велике лихо (СУМГ) 

- велике місто (АЕ) 
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- велике панство (СУМГ) 

- велике передвзяття  (СУМГ) 

- велике свято (СУМГ) 

- велике слово (СУМГ) 

- великий автомобіль (АЕ) 

- великий будинок (АЕ) 

- великий бунт (СУМГ) 

- великий вогонь (СУМГ) 

- великий гнів (СУМГ) 

- великий гурт (СУМ) 

- великий двір (СУМГ) 

- великий дурень (СУМГ) 

- великий жаль (СУМГ) 

- великий запуст (СлУМ) 

- великий злодій (СУМГ) 

- великий знатник (СУМГ) 

- великий зріст (СУМГ) 

- великий клунок (СУМ) 

- великий князь (СУМ) 

- великий кобзар (СУМ) 

- великий коровай (СУМ) 

- великий крик (СУМГ) 

- великий куфер (СУМ) 

- великий ледащиця (СУМГ) 

- великий лицар (СУМГ) 

- великий луг (СУМГ) 

- великий опочинок (СУМГ) 

- великий пень, та дурень (СУМГ) 

- вєликии понєдєло(к) (КСлУМ16-17) 

- великий постъ (КСлУМ16-17) 

- великий рід (СУМГ) 

- великий розголос (СУМ) 

- великий розмір (АЕ) 

- великий розум (СУМ) 

- великий світ (СУМГ) 

- великий слон (АЕ) 

- великий смуток (СУМГ) 

- великий співака (СУМ) 

- великий степ (СУМГ) 

- великий страх (СУМГ) 

- великий талан (СУМ) 
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- великий тарган (СУМГ) 

- великий час (СУМГ) 

- великий чоловік (СУМГ) 

- великий шлях (СУМГ) 

- великий, як ведмідь (АЕ) 

- великий, як гора (АЕ) 

- великий, як дерево (СУМ) 

- великий, як ломака (СУМГ) 

- великий, як слон (АЕ) 

- вєликїй дєнь (КСлУМ16-17) 

- вєликїи сщє҃никъ (КСлУМ16-17) 

- великі войни (СУМГ) 

- великі гонори (СУМГ) 

- великі гроші (СУМГ) 

- великі достатки (СУМГ) 

- великі духом (СУМ) 

- великі зашпори (СУМГ) 

- великі зусилля (СУМГ) 

- великі маєтки (СУМГ) 

- великі надії (СУМГ) 

- великі очі (СУМ)  

- великі пани (СУМГ) 

- великі персони (СУМГ) 

- великі розкоші (СУМГ) 

- великі світлиці (СУМГ) 

- великі труднощі  (СУМ) 

- великі, як ворота, уста (СУМ) 

- великіє лѣта (СлУМ) 

- великїи дороги (СлУМ) 

- великїй страхъ (СлУМ) 

- великії у страху очі (СУМ) 

- великого коліна (СУМГ) 

- великого посла (СлУМ) 

- вели́коє кохання (СлУМ) 

- вєликоє ср(д)цє (КСлУМ16-17) 

- великої руки (СУМГ) 

- великомовний (СУМГ) 

- великоможний (СУМГ) 

- великоосвітній (СУМГ) 

- великорозумний (СУМГ) 

- великославний (СУМГ) 
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- великотерплячий (СУМГ) 

- великочуйний (СУМГ) 

- великый голодъ (СлУМ) 

- вєли́каго оучи́тєлѧ (СлУМ) 

- вєликая злоба (СлУМ) 

- вєликая мука (СлУМ) 

- вєли́кая нєна́висть (СлУМ) 

- вєли́кая скром́ность (СлУМ) 

- вєли́каѧ вєльмо́жность (СлУМ) 

- вєли́каѧ знамєни́тость (СлУМ) 

- вєликаѧ праця (СлУМ) 

- вєли́каѧ тишина (СлУМ) 

- вєли́ки(м) гол́осо(м) (СлУМ) 

- вєли́киє да́ры (СлУМ) 

- вєли́киє зна́ки (СлУМ) 

- вєли́киє люді́и (СлУМ) 

- вєли́кий вєрєск (СлУМ) 

- вєли́кий гол́осъ (СлУМ) 

- вєли́кий гром (СлУМ) 

- вєли́кий грѣхъ (СлУМ) 

- вєли́кий зво́нъ (СлУМ) 

- вєли́кий звук (СлУМ) 

- вєли́кий кри́къ (СлУМ) 

- вєликий празник (СлУМ) 

- вєликий станъ (СлУМ) 

- вє́ликіе рѣчи (СлУМ) 

- вєли́кїй  до́ждъ (СлУМ) 

- вєли́кїй врожай (СлУМ) 

- вєликїй гнѣв (СлУМ) 

- вєли́кїй гра́дъ (СлУМ) 

- вєли́кїй жаль (СлУМ) 

- вєликїй кгвалтъ (СлУМ) 

- вєли́кїй людъ (СлУМ) 

- вєли́кїи обѣтници (СлУМ) 

- вєли́кїи пода́рки (СлУМ) 

- вєликїи ска́р̾бы (СлУМ) 

- вєликїй смоу(т)үкъ (СлУМ) 

- вєли́коє знєважє́ніє (СлУМ) 

- вєликая дорога (СлУМ) 

- вєликаѧ нє(д)ѣля (КСлУМ16-17) 

- великаѧ пятница  (КСлУМ16-17) 
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- великаѧ субота (КСлУМ16-17) 

- вєлі́кїй в̾сты(д) (СлУМ) 

- вєльми бо красна (СлУМ) 

- виводити (вивести) на слизьке (СУМ) 

- видавати біле за чорне (СУМ) 

- висока вежа (АЕ) 

- виновий дух опалого листу (СУМ) 

- висока  думка (СУМ) 

- висока вода (СУМ) 

- висока дівчина (АЕ) 

- висока калина (СУМГ) 

- висока людина (АЕ) 

- висока могила (СУМГ) 

- висока на зріст (СУМ) 

- висока нагорода (СУМ) 

- висока пісня (СУМГ) 

- висока посада (СУМ) 

- висока постаттю (СУМ) 

- висока рада (СУМ) 

- висока сирена (СУМ) 

- висока станом (СУМ) 

- висока тичка (АЕ) 

- висока топ-модель (АЕ) 

- висока, як тичка (СУМ) 

- високе довір’я (СУМ) 

- високе звання (СУМ) 

- високе небо (СУМГ) 

- високе чоло (СУМГ) 

- високий будинок (АЕ) 

- високий гість (СУМ) 

- високий голос (СУМ) 

- високий дар (СУМ) 

- високий жирафа (АЕ) 

- високий зріст (СУМ) 

- високий крик (СУМ) 

- високий лоб (СУМ) 

- високий парубок (СУМГ) 

- високий порив (СУМ) 

- високий посланець (СУМ) 

- високий стан (СУМ) 

- високий стиль (СУМ) 
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- високий стовп (АЕ) 

- високий такий, як тополя (СУМГ) 

- високий тенор (СУМ) 

- високий урядник (СУМ) 

- високий хлопець (АЕ) 

- високий хмарочос (АЕ) 

- високий чин (СУМ) 

- високий, неначе грот-мачта (СУМ) 

- високий, як верба (СУМГ) 

- високий, як гора (АЕ) 

- високий, як до неба (АЕ) 

- високий, як жердка (СУМ) 

- високий, як жирафа (АЕ) 

- високий, як очеретина (СУМ) 

- високий, як стовп (АЕ) 

- високий, як тика (СУМГ) 

- високий, як явор (СУМ)  

- високі брови  (СУМ) 

- високі гори (СУМГ) 

- високі пороги (СУМ) 

- високі почуття (СУМ) 

- високі розуми (СУМГ) 

- високі скелі (СУМГ) 

- високі слова (СУМ) 

- високі справи (СУМ) 

- високі титули (СУМГ) 

- високі хвилі (СУМГ) 

- високії хліба (СУМГ) 

- високиє наүки (КСлУМ16-17) 

- високостанний народ  (СУМГ) 

- високочолі дуби (СУМГ) 

- виходити (вийти) сухим з води (СУМ) 

- відкладати (відкласти) в довгий ящик (шухляду) (СУМ) 

- вовки-сіроманці (СУМГ) 

- волосы бѣлы, яко во(л)на (СлУМ) 

- вонность арома(т) кни(ж)ного читаньѧ (СлУМ) 

- вонюча вулиця (СУМ) 

- вонюча їжа (СУМ) 

- вонючий каганець (СУМ) 

- вонючий плин (СУМ) 

- воро(н) дрыкга(нт) (СлУМ) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


562 

 

- вороная кляча (СлУМ) 

- вороный конь (СлУМ) 

- впіймати (спіймати, зловити, застукати і т. ін.) на гарячому (СУМ) 

- всипати гарячих (СУМ) 

- вузька вулиця (АЕ) 

- вузька галузь (СУМ) 

- вузька дорога (АЕ) 

- вузька стежка (АЕ) 

- вузький коридор (АЕ) 

- вузький погляд (СУМ) 

- вузький прохід (АЕ) 

- вузький рукав (АЕ) 

- вузький шлях (АЕ) 

- вузький, як рукав, яр (СУМ) 

- вузький, як стежка (АЕ) 

- вузький, як шпарка (АЕ) 

- вузький, як щілина (АЕ) 

- вузькі інтереси (СУМ)  

- үзкий рєє(с)тръ (КСлУМ16-17) 

- высо́кая гора (СлУМ) 

- высо́кая моу(д)рωстъ (СлУМ) 

- высокиє паны (СлУМ) 

- высо́кий ра́зүмѣ (СлУМ) 

- высокии слова (СлУМ) 

- высо́ким станом (СлУМ) 

- высокіе речи (СлУМ) 

- высо́кїє до́мы (СлУМ) 

- высо́кїи га́и (СлУМ) 

- высо́коє нбо҃ (СлУМ) 

- высо́коє мѣсто (СлУМ) 

- высокоє мнѣманѧ (КСлУМ16-17) 

- высо́коє пѣнїє (СлУМ) 

- высокоє сєрдцє (КСлУМ16-17) 

- высокъ оузарастомъ (СлУМ) 

 

Г 

 

- гаряч (СУМГ) 

- гаряч камінь їсти (СУМГ) 

- гаряча атака (СУМ) 

- гаряча барва (СУМ) 
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- гаряча бесіда (СУМ) 

- гаряча буханка (СУМГ) 

- гаряча втома (СУМ) 

- гаряча голова (СУМ) 

- гаряча дочка (СУМ) 

- гаряча дума (СУМ) 

- гаряча душа (СУМ) 

- гаряча задуха (СУМ) 

- гаряча земля (СУМ) 

- гаряча кава (АЕ) 

- гаряча краса (СУМ)  

- гаряча кров (СУМ) 

- гаряча кров, мов з вулкану лава (СУМ) 

- гаряча любов (СУМ)  

- гаряча мрія (СУМ) 

- гаряча натура (СУМ)  

- гаряча пальба (СУМ) 

- гаряча піч (СУМ)  

- гаряча робота (СУМ) 

- гаряча розмова (СУМ) 

- гаряча рука (СУМ) 

- гаряча смола (СУМ) 

- гаряча страва (СУМ) 

- гаряча хвиля (СУМ) 

- гаряча яєчня (СУМ) 

- гаряче залізо (СУМ) 

- гаряче й студене хапати (ухопити) (СУМ) 

- гаряче личко (СУМ) 

- гаряче літо (СУМ) 

- гаряче море (СУМ) 

- гаряче плем’я (СУМ) 

- гаряче повітря (СУМ) 

- гаряче полум’я (АЕ) 

- гаряче проміння (СУМ) 

- гаряче серце (СУМ) 

- гаряче слово (СУМ) 

- гаряче сонце (СУМ)  

- гарячий смисл (СУМ) 

- гарячий бій (СУМ) 

- гарячий борщ (СУМГ) 

- гарячий відгук (СУМ) 
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- гарячий вітер (СУМ) 

- гарячий вогонь (АЕ) 

- гарячий горщик (СУМ)  

- гарячий гул (СУМ) 

- гарячий день (СУМГ) 

- гарячий жеребець (СУМ) 

- гарячий звук (СУМ) 

- гарячий кавалерист (СУМ) 

- гарячий кінь (СУМ) 

- гарячий лоб (СУМ) 

- гарячий момент (СУМ) 

- гарячий норов (про тварину) (СУМ) 

- гарячий окріп (АЕ) 

- гарячий пал (СУМ) 

- гарячий пиріжок (СУМ) 

- гарячий піт (СУМ) 

- гарячий подих (СУМ) 

- гарячий полудень (СУМ) 

- гарячий поцілунок (СУМ) 

- гарячий сором (СУМ) 

- гарячий темперамент (СУМ) 

- гарячий хліб (СУМГ) 

- гарячий хлопець (СУМ) 

- гарячий чай (СУМ) 

- гарячий час (СУМГ) 

- гарячий чоловік (СУМГ) 

- гарячий шоколад (АЕ) 

- гарячий, як жар (АЕ) 

- гарячий, як окріп (АЕ) 

- гарячий, як полум’я (СУМ) 

- гарячий, як праска (АЕ) 

- гарячий, як сонце (АЕ) 

- гарячим залізом палити (СУМГ) 

- гарячі звуки (СУМ) 

- гарячі сльози (СУМГ) 

- гво(з)диковы(и) жүпа(н) (СлУМ) 

- гірка вода (СУМ) 

- гірка гостина (СУМГ) 

- гірка губа (СУМГ) 

- гірка губа, ще й гірша полиночку (СУМГ) 

- гірка дівчина (СУМ) 
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- гірка догана (СУМ)  

- гірка доля (СУМГ) 

- гірка думка (СУМ) 

- гірка задума (СУМ) 

- гірка зморшка (СУМ) 

- гірка знетяма (СУМ) 

- гірка іронія (СУМ) 

- гірка кривда (СУМ)  

- гірка несправедливість (СУМ) 

- гірка пілюля (СУМ) 

- гірка пісня (СУМ) 

- гірка повість (СУМ)  

- гірка правда (СУМ)  

- гірка сиротина (СУМ) 

- гірка скорбота (СУМГ) 

- гірка скрута (СУМ) 

- гірка хата (СУМГ) 

- гірка чаша (СУМ) 

- гірке вчителювання (СУМ) 

- гірке горювання (СУМГ) 

- гірке життя (СУМГ) 

- гірке кохання (СУМ) 

- гірке почуття (СУМ)  

- гірке розчарування (СУМ) 

- гірке слово (СУМ) 

- гірке схлипування (СУМГ) 

- гіркий голос (СУМГ) 

- гіркий досвід (СУМ) 

- гіркий жаль (СУМ) 

- гіркий запах (СУМ) 

- гіркий заробіток (СУМ) 

- гіркий мед (СУМ) 

- гіркий на смак (СУМ) 

- гіркий наймит (СУМ)  

- гіркий намул (СУМ)  

- гіркий осад (СУМ)  

- гіркий п’яниця (СУМ) 

- гіркий пияк (СУМ) 

- гіркий полин (СУМГ) 

- гіркий посміх (СУМ) 

- гіркий світ (СУМГ) 
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- гіркий сміх (СУМ) 

- гіркий сором (СУМ) 

- гіркий хліб (СУМ) 

- гіркий шматок (СУМ)  

- гіркий, як гірчиця (АЕ) 

- гіркий, як перець (АЕ) 

- гіркі слова (СУМГ) 

- гіркі сльози (СУМГ) 

- гіркі, як масті сірійського крамаря (СУМ) 

- гіркотно-полинний запах (СУМ)  

- гірку чашу випити (СУМ) 

- гіркуватий присмак (СУМ) 

- гірш за гірку редьку (СУМ) 

- гладкий, як скло (СУМГ) 

- гладкий, як смик (СУМГ) 

- глибока давнина (СУМ) 

- глибока долина (СУМГ) 

- глибока мовчанка (СУМ) 

- глибока старість (СУМ) 

- глибока тиша (СУМ) 

- глибока яма (АЕ) 

- глибоке кохання (СУМ) 

- глибоке море (АЕ) 

- глибоке озеро (АЕ) 

- глибокий Дніпро (СУМГ) 

- глибокий зір (СУМ) 

- глибокий погляд (СУМ) 

- глибокий рів (АЕ) 

- глибокий смуток (СУМ) 

- глибокий, як криниця (АЕ) 

- глибокий, як море (АЕ) 

- глибокий, як океан (АЕ) 

- глибокі байраки (СУМГ) 

- глибокі гадки (СУМГ) 

- глибокі зміни (СУМ) 

- глибокі очі (СУМ) 

- глибокі тюрми (СУМГ) 

- глубокиє речи (СлУМ) 

- глубокое науки (СлУМ) 

- глухе ридання (СУМ) 

- глухий галас (СУМГ) 
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- глухий галас, мов на ярмарку (СУМГ) 

- глухий голос (СУМ) 

- глухоє обвещаниє (СлУМ) 

- глухоє Полѣсє (СлУМ) 

- глоубокаѧ мило(ст)ь (КСлУМ16-17)   

- глубокое падениє (КСлУМ16-17)  

- глүбокаѧ ночь (КСлУМ16-17)  

- глүбокїй історікъ (КСлУМ16-17)   

- глүбокое молъчаньє (КСлУМ16-17)  

- глүбо́кая ста́рость (СлУМ) 

- глүбо́кии про́пасти (СлУМ) 

- глүбокий розүмѣ (СлУМ) 

- глүбокїй до́лъ (СлУМ) 

- глүбо́коє мо́рє (СлУМ) 

- глүбокоє пє́кло (СлУМ) 

- глүхой лѣсъ (СлУМ) 

- глүхыє вы́сты (СлУМ) 

- гнєдая  шкапа (СлУМ) 

- гнєдый конь (СлУМ) 

- гнучкий, як шелюг (СУМГ) 

- го(р)кая  тр(с)ть (СлУМ) 

- го(р)кий животѣ (СлУМ) 

- голий, як руда миша (СУМГ) 

- голодний і холодний (СУМ) 

- голосна говірка (СУМ) 

- голосна гутірка (СУМ) 

- голосна луна (СУМГ) 

- голосна мова (СУМГ) 

- голосна музика (АЕ) 

- голосна назва (СУМ) 

- голосна пісня (СУМ) 

- голосна подія (СУМ) 

- голосна робота (СУМ)  

- голосна розмова (СУМ) 

- голосна сирена (АЕ) 

- голосна сла́ва (СлУМ) 

- голосна сопілка (СУМ) 

- голосна трембіта (СУМ) 

- голосна, як у мегафон, мова (СУМ) 

- голосне відлуння (СУМ) 

- голосне ім‘я (СУМ) 
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- голосне ридання (СУМГ) 

- голосне хлипання (СУМ) 

- голосне шварґотанє (СУМГ) 

- голосний голос (АЕ) 

- голосний гомін (СУМ) 

- голосний гуркіт (СУМ) 

- голосний дзвін (АЕ) 

- голосний дзвоник (СУМ) 

- голосний звук (АЕ) 

- голосний крик (СУМ) 

- голосний лемент (СУМ) 

- голосний ляпас (СУМ)  

- голосний плач (СУМ) 

- голосний регіт (СУМ) 

- голосний свист (СУМ) 

- голосний сміх (АЕ) 

- голосний спів (АЕ) 

- голосний стук (СУМ) 

- голосний цокіт (СУМ) 

- голосний, як дзвін (СУМГ) 

- голосно(й) соимъ (КСлУМ16-17) 

- голуба кров (СУМ) 

- голуба стрічка (АЕ) 

- голубая стьожка (СУМГ) 

- голубі очі (СУМГ) 

- голубі шоломи (СУМ) 

- голубы(и) жүпанъ (СлУМ) 

- горачого прироженя (СлУМ) 

- горкая  оутѣха (СлУМ) 

- горкая война (СлУМ) 

- го́ркая неволя (СлУМ) 

- го́ркая работа (СлУМ) 

- го́ркая скорбъ (СлУМ) 

- го́ркая смє́рть (СлУМ) 

- го́ркая хоро́ба  (СлУМ) 

- горкаѧ чаша (СлУМ) 

- горъкая мука (КСлУМ16-17) 

- горкий конєц̾ (СлУМ) 

- го́ркий кри́къ (СлУМ) 

- горкий наймъ (СлУМ) 

- го́ркий пла́чъ (СлУМ) 
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- горкий подпасычъ (СлУМ) 

- горкий чась (СлУМ) 

- го́ркїй бо́ль (СлУМ) 

- го́ркїи слє́зы (СлУМ) 

- го́ркїй смүтокъ (СлУМ) 

- го́ркого ωгнѧ́ ча́шү пи́ти (СлУМ) 

- го́ркоє мо́рє житїѧ (СлУМ) 

- го́ркоє нарєка́н̾є (СлУМ)  

- гор̾коє па(н)ство (СлУМ) 

- го́ркоє ср(д)цє (СлУМ) 

- горкото́чныє слє́зы (СлУМ) 

- горничка тиха, як гніздечко (СУМ) 

- горячаѧ прия(з)нь (СлУМ) 

- горячиє едности (СлУМ) 

- горячиє слов́ы (СлУМ) 

- горячоє прагнїнїє (СлУМ) 

- горѧчая мєлодїа (СлУМ) 

- горѧ́чаѧ вѣра (СлУМ) 

- горѧ́чаѧ любо́вь (СлУМ) 

- горѧ́чаѧ милость (СлУМ) 

- горѧ́чаѧ мл҃тва (СлУМ) 

- горѧ́чаѧ про́зба (СлУМ) 

- горѧчаѧ си́ла (СлУМ) 

- горѧчеє мѣсто (СлУМ) 

- горѧчеє пє́кло (СлУМ) 

- горѧчєє слово (СлУМ) 

- горѧчєє ср(д)цє (СлУМ) 

- горѧ́чиє до выполнє(н)ѧ приказа́нїй (СлУМ) 

- горѧ́чиє коха(н)ки (СлУМ) 

- горѧ́чий оумы́сєл (СлУМ) 

- горѧ́чоє пожада́н̾є (СлУМ) 

- гостра болячка (СУМГ) 

- гостра боротьба (СУМ) 

- гостра могила (СУМГ) 

- гостра проблема (СУМ) 

- гостра сокира (СУМГ) 

- гостра сутичка (СУМ) 

- гостра туга (СУМ) 

- гостра цибуля (СУМ) 

- гостра цікавість (СУМ) 

- гостре відчуття (СУМ) 
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- гостре питання (СУМ) 

- гостре, як у пацюка, лице (СУМ) 

- гострий блиск (СУМ)  

- гострий дух (СУМ) 

- гострий запах (СУМ) 

- гострий зір (СУМ) 

- гострий конфлікт (СУМ) 

- гострий кут (АЕ) 

- гострий молодик (СУМГ) 

- гострий на слово (СУМ) 

- гострий на смак (СУМ) 

- гострий на язик (СУМ) 

- гострий перець (АЕ) 

- гострий погляд (СУМ) 

- гострий слух (СУМ) 

- гострий, як бритва (СУМГ) 

- гострий, як лезо (АЕ) 

- гострий, як ніж (АЕ) 

- гострим ножем шибонути (СУМГ) 

- гострі очі (СУМГ) 

- гримкий оклик (СУМ) 

- грімка мова (СУМГ) 

- грімкий голос (СУМ) 

- гроубыє рєчи  (СлУМ) 

- грубая простота (СлУМ) 

- грубыє простаки (СлУМ) 

- грүбая смерть (СлУМ) 

- грүбоє рємєсло (СлУМ) 

- грүбыє лю(ди) (СлУМ) 

- грүбыє народы (СлУМ) 

- грүбыє слова (СлУМ) 

- грүбый хлѣбъ (СлУМ) 

- грүбый человек (СлУМ) 

- грѣшнїи смро(д) (СлУМ) 

- густа просивінь (СУМ) 

- гучна говірка (СУМ) 

- гучна історія (СУМ) 

- гучна музика (АЕ) 

- гучна пісня (АЕ) 

- гучна промова (СУМ) 

- гучна розмова (АЕ) 
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- гучний звук (АЕ) 

- гучний крик (АЕ) 

- гучний стукіт (СУМ) 

- гучний, як мегафон (АЕ) 

- ѡстроє слово (КСлУМ16-17) 

- ѡстроє ср(д)цє (КСлУМ16-17) 

- ѡстры(и) розү(м) (КСлУМ16-17)  

- ѡстрыи стє(ж)ки (КСлУМ16-17)  

 

Д 

 

- дерева, як ватри запашні (СУМ) 

- дзвінкий голос (СУМ)  

- дзвінкий звук (АЕ) 

- дзвінкий сміх (АЕ) 

- дзвінкий спів (АЕ) 

- дзвінкий, як весняний струмок, голос (СУМ) 

- дзвінкий, як сміх (АЕ) 

- дивитися крізь рожеві окуляри  (СУМ) 

- дивитися крізь рожеву призму (СУМ) 

- дівчина, як тихе літо (СУМ) 

- дмухати (дути) на холодну воду (СУМ) 

- до сивої коси (СУМГ) 

- добровонныи рѣчи (СлУМ) 

- довга дорога (АЕ) 

- довга коса (СУМ) 

- довга лоза (СУМГ) 

- довга ніч (СУМГ) 

- довга пісня (СУМ) 

- довга розмова (СУМ) 

- довга борода (СУМ) 

- довге волосся, а розум короткий (СУМГ) 

- довгий вік (СУМГ) 

- довгий карбованець (СУМ) 

- довгий час (СУМГ) 

- довгий шлях (АЕ) 

- долгий языкъ (КСлУМ16-17) 

- довгий, як шлях (АЕ) 

- довгі брови (СУМ) 

- довгі вії (АЕ) 

- довгії гони (СУМГ) 
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- довгі ноги (АЕ) 

- дорогая одежа (СлУМ)  

- дорогїи шаты (СлУМ) 

- дорогоє кра(с)но пс҃трєноє (СлУМ) 

- дрібна послуга (СУМ) 

- дрібна пригода (СУМ) 

- дрібненький льоночок (СУМГ) 

- дрібний урядовець (СУМ) 

- дрібні слізоньки (СУМГ) 

- дрібні сльози лити (СУМ) 

- дрібні справи (СУМ) 

- дрібні, як горох, сльози (СУМ) 

- духмяна груша (СУМ) 

- духмяна здоба (АЕ) 

- духмяна земля (СУМ) 

- духмяна молодість (СУМ) 

- духмяна трава (СУМ) 

- духмяне сіно (СУМ)  

- духмяний, аж паморочить голову (СУМ) 

 

- духмяний перець (АЕ) 

- духмяний полудень (СУМ)  

- духмяний чай (СУМ) 

- духмяний, як хліб (АЕ) 

- духмяні спеції (АЕ) 

- духовите яблуко (СУМ) 

- дүшєвный за́пахъ (СлУМ) 

- дш҃є́вный сма(к)ъ (СлУМ) 

 

Ж 

 

- жагуче літо (СУМ) 

- жа́ркїє слє́зы (СлУМ) 

- жити на сухому хлібі (СУМ) 

- життя, як медова річка  (СУМ) 

- життя, як тиха невеличка річка (СУМ) 

- жо(л)токгоро(н)ци(и) лє(т)ники (СлУМ) 

- Жо(л)тыє вωды (СлУМ) 

- жовта кульбаба (АЕ) 

- жовта раса (СУМ) 

- жовта пшениця (АЕ) 
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- жовта, як віск, шкіра (СУМ) 

- жовта, як стигле жито (СУМ) 

- жовте курча (АЕ) 

- жовте лице (СУМ) 

- жовте сонце (АЕ) 

- жовте, аж чорне, обличчя  (СУМ) 

- жовтий віск (АЕ) 

- жовтий жовток (АЕ) 

- жовтий лимон (АЕ) 

- жовтий соняшник (АЕ) 

- жовтий монголоїд (СУМ) 

- жовтий, як віск (СУМ) 

- жовтий, як кульбаба (АЕ) 

- жовтий, як курча (АЕ) 

- жовтий, як сонце (АЕ) 

- жовті черевички (СУМГ) 

- жовътые боты (СлУМ) 

- жолтогорячая кытайка (СлУМ) 

 

З 

 

- з бѣлого сукна учинять чорное, а съ чорного за ся знову бѣлое (СлУМ) 

- за білі руки брати (СУМГ) 

- за круглим столом (СУМ) 

- за тихим Дунаєм (СУМГ) 

- за холодну воду не братися (СУМГ) 

- заганятися (загнатися) на слизьке (СУМ) 

- закислити душу (СУМГ) 

- залити гарячого сала (СУМГ) 

- залитися дрібними, як горох, сльозами (СУМ) 

- залишати (залишити, лишати, лишити) на слизькому (СУМ) 

- запахуща квітка (СУМ) 

- запахуще повітря (СУМ) 

- запашна булочка (АЕ) 

- запашна весна (СУМ) 

- запашна випічка (АЕ) 

- запашна квітка (СУМ) 

- запашна мова (СУМ) 

- запашна рожа (СУМ) 

- запашна світлиця (СУМ) 

- запашна страва (АЕ) 
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- запашна трава (АЕ) 

- запашне літо (СУМ) 

- запашне сіно (СУМ) 

- запашне слово (СУМ) 

- запашне тепло (СУМ) 

- запашний вечір (СУМ) 

- запашний вітрець (СУМ) 

- запашний рай (СУМ) 

- запашний хліб (СУМ) 

- запашний чебрець (АЕ)  

- запашний, аж п’янить (СУМ) 

- запашний, як м’ята (АЕ) 

- запашні квіти (АЕ) 

- затвєрдѣлаѧ дүша (СлУМ) 

- затвєрдѣлоє ср(д)це (СлУМ)  

- збивати (збити) на слизьке (СУМ) 

- звалитися в смердючу яму (СУМ) 

- зводити (звести) на слизьке (СУМ) 

- згладжувати (згладити) гострі кути (СУМ) 

- здоровенні байраки (СУМГ) 

- здорові груші, як кулаки (СУМ) 

- зеле(н) сын (КСлУМ16-17) 

- зелена діброва (СУМГ) 

- зелена жаба (АЕ) 

- зелена китайка (СУМГ) 

- зелена ліщина (СУМГ) 

- зелена неділя (СУМГ) 

- зелена трава (АЕ) 

- зелене вино (СУМГ)  

- зелене жито (СУМГ) 

- зелене листя (АЕ) 

- зелене поле (АЕ) 

- зелене яблуко (АЕ) 

- зелененький явір (СУМГ) 

- зелений барвінок (СУМГ) 

- зелений борщ (СУМ) 

- зелений гай (СУМГ) 

- зелений дуб (СУМГ) 

- зелений змій (СУМ) 

- зелений кущ (АЕ) 

- зелений ліс (АЕ) 
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- зелений молодик (СУМ) 

- зелений огірок (АЕ) 

- зелений сад (СУМГ) 

- зелений хміль (СУМГ) 

- зелений юнак (СУМ) 

- зелений, як листя (АЕ) 

- зелений, як трава (АЕ) 

- зелені байраки (СУМГ) 

- зелені жупани (СУМГ) 

- зелені кашкети (СУМ) 

- зелені луки (СУМГ) 

- зелені очі (СУМ) 

- зелені свята (СУМГ) 

- зелені яри (СУМГ) 

- земля, як галка, чорна (СУМГ) 

- зєлє́ноє дєрєво (СлУМ) 

- зєлє́ноє зє́льє (СлУМ) 

- зєлєны(и) ко(л)пакъ (СлУМ) 

- зєлєны(и) лєтни(к) (СлУМ) 

- зєлє́ныи лүги (СлУМ) 

- зєлєныи по́лѧ (СлУМ) 

- Зєлєныи сты҃ (СлУМ) 

- зєлєныи т̾равы (СлУМ) 

- злота́ порода (СлУМ) 

- злы́й за́па(х) (СлУМ) 

- злы́й смро́дъ (СлУМ)  

- золота голова (СУМ) 

- золота дійсність (СУМ) 

- золота людина (СУМ) 

- золота молодь (СУМ) 

- золота пора (СУМ) 

- золота сторінка  (СУМ) 

- золотаве волосся (СУМ) 

- золотая бѣседа (СлУМ) 

- золоте волосся (СУМ) 

- золоте дитинство (СУМ) 

- золоте серце (СУМ) 

- золоте слово (СУМ) 

- золотий вік (СУМ) 

- золотий зять (СУМ) 

- золотий пісок (СУМ) 
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- золоті руки (СУМ) 

- золоты́и дни (СлУМ) 

- золоты́и оучи(н)ки (СлУМ) 

- золоты́и ча́сы (СлУМ) 

- зуби, як перли, білі (СУМ) 

- зүбы бѣлшє ни́жь молоко (СлУМ) 

 

Ї 

 

- їдкий запах (СУМ)  

- їдкуватий запах (СУМ)  

 

К 

 

- карі очі (СУМГ) 

- ква(с)ны(є) грѣхи (КСлУМ16-17) 

- келія тиха, як домовина (СУМ) 

- кирпатий, як картопля, ніс (СУМ) 

- кисла гримаса (СУМ) 

- кисла сіль (СУМ) 

- кисле в рот тисне (СУМГ) 

- кисле молоко (СУМ) 

- кислий голос (СУМ) 

- кислий ґрунт (СУМ) 

- кислий дух (СУМ) 

- кислий запах (СУМ) 

- кислий квас (СУМ) 

- кислий на смак (СУМ) 

- кислий настрій (СУМ) 

- кислий терен (СУМ) 

- кислий, як лимон (АЕ) 

- кислий, як оцет (АЕ) 

- кінь коневі не рівний (СУМГ) 

- козаченько, як лебідь білий (СУМГ) 

- коро(т)кіе сло́вы (СлУМ) 

- коротка звістка (СУМ) 

- коротка ніч (СУМ) 

- коротка пам’ять (СУМ) 

- коротка справа (СУМ) 

- коротке волосся (АЕ) 

- короткий день (АЕ) 
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- коро́ткаѧ мов́а (СлУМ) 

- коротке описання (СУМ) 

- короткий  роман (СУМ) 

- короткий розүмъ (КСлУМ16-17) 

- короткий, як заячий хвіст (АЕ) 

- короткий, як ніч (АЕ) 

- короткі жарти (СУМ) 

- короткі команди (СУМ) 

- короткі промови (СУМ) 

- короткі розмови (СУМ) 

- короткі руки (СУМ) 

- короткі слова (СУМ) 

- короткіе аркгүмєнты (СлУМ) 

- коса чорна, як гадюка (СУМГ) 

- кр(с҃)тная смє́рть (СлУМ) 

- кра(с)наѧ борода (СлУМ) 

- красен вік  (СУМ) 

- красє(н) ро(з)соу́до(к) (СлУМ) 

- красєнъ тѣломъ (СлУМ) 

- красна весна (СУМГ) 

- красна врода (СУМ) 

- красна дівиця (СУМ) 

- красна дівка (СУМ) 

- красна дівчина (СУМГ) 

- красна доля (СУМ) 

- красна калина (СУМГ) 

- красна країна (СУМГ) 

- красна лицє(м) (СлУМ) 

- красна надія (СУМГ) 

- красна невістиця (СУМГ) 

- красна образом (СлУМ) 

- красна риба (СУМ) 

- красна сусіда (СУМГ) 

- красна, яко мѣсяць (СлУМ) 

- красна, коби рожа (СУМГ) 

- красна, як з кров’ю молоко (СУМ) 

- красна, як сонечко (СУМ) 

- красная вєсна (СлУМ) 

- красная одежа (СлУМ) 

- краснаѧ згод́а (СлУМ) 

- красне личко (СУМГ) 
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- красне личко, як роженька уранці під росою  (СУМ) 

- краснє ωбли́ча (СлУМ) 

- красний боярин (СУМГ) 

- красний волос (СУМГ) 

- красний Київ (СУМГ) 

- красний легінь (СУМ) 

- красний молодець (СУМГ) 

- красний світ (СУМГ) 

- красний сон (СУМ) 

- красний хазяїн (СУМ) 

- красні дівки, як ластівки (СУМГ) 

- красні літа (СУМ) 

- красні молодята (СУМГ) 

- красні мрії (СУМ) 

- красні надії (СУМ) 

- красні слова (СУМГ) 

- красні уста (СУМГ) 

- красноє дѣло (СлУМ) 

- красноє мѣсто (СлУМ) 

- красноє спѣваньє (СлУМ) 

- красномовець (СУМГ) 

- краснописець (СУМГ) 

- красные басни (СлУМ) 

- красныє вра́та (СлУМ) 

- красныє писмєна (СлУМ) 

- кра́сныє спра(в)ы (СлУМ) 

- красный голосъ (СлУМ) 

- красный запах (СлУМ) 

- красныи шаты (СлУМ) 

- крива  лінія (СУМ) 

- крива кочерга (АЕ) 

- крива магістраль (СУМ) 

- крива стежка (СУМ) 

- крива усмішка (СУМ) 

- кривая дорога (КСлУМ16-17) 

- криве дерево (СУМГ) 

- криве дзеркало (СУМ) 

- криве око (СУМГ) 

- криве слово (СУМГ) 

- кривий крок (СУМ) 

- кривий на одне око (СУМ) 
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- кривий ніс (АЕ) 

- кривий писок (СУМГ) 

- кривий погляд (СУМ) 

- кривий усміх (СУМ) 

- кривий шлях (СУМ) 

- кривий, як кочерга (АЕ) 

- кривы(й) соудъ (КСлУМ16-17) 

- криві зуби (АЕ) 

- криві манівці (СУМ) 

- кривомордий (СУМ) 

- кривулясте, мов захаращене буреломом узлісся, життя (СУМ) 

- крилаті брови (СУМ) 

- крильчасті брови (СУМ) 

- криста́лєва прєзрочи́стость (СлУМ) 

- кругла, наче гарбуз, голова (СУМ) 

- кругла, як надутий пухир, мухоловка (СУМ) 

- кругла, як тарілка, камбала (СУМ) 

- кругла, як цибулька (СУМ) 

- кругла, як яблуко (СУМ) 

- кругленька і невеличка, як ошатна діжечка (СУМ) 

- кругле колесо (АЕ) 

- кругле обличчя (АЕ) 

- кругле сонце (АЕ) 

- кругле яблуко (АЕ) 

- круглий відмінник (СУМ) 

- круглий живіт (СУМ) 

- круглий кавун (АЕ) 

- круглий колобок (АЕ) 

- круглий м’яч (АЕ) 

- круглий нуль (СУМ) 

- круглий обман (СУМ) 

- круглий сирота (СУМГ) 

- круглий стіл (АЕ) 

- круглий хліб (АЕ) 

- круглі очі (АЕ) 

- круглий, витрішкуватий, схожий на сову (СУМ) 

- круглий, мов сите порося (СУМ) 

- круглий, як барильце (СУМ) 

- круглий, як гарбуз (СУМ) 

- круглий, як грудка масла (СУМ) 

- круглий, як жлукто (СУМ) 
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- круглий, як картопля, ніс (СУМ) 

- круглий, як качан, хлопчина (СУМ) 

- круглий, як колесо (АЕ) 

- круглий, як колобок (АЕ) 

- круглий, як м’яч (АЕ) 

- круглий, як сонце (АЕ) 

- круглі вікна, як ілюмінатори (СУМ) 

- круглі очі, як скалки сала у юшці (СУМ) 

- круглі, ніби в мишенят, оченята (СУМ) 

- круглі, як ґудзі, ґудзики  (СУМ) 

- круглі, як терен, очі (СУМ) 

- кругловидий (СУМГ) 

- крута лайка (СУМ) 

- крута  дівчина (СУМ) 

- крута  розмова (СУМ)  

- крута мова (СУМ) 

- крутая гора (СУМГ) 

- круте піднесення (СУМ) 

- крутий берег (СУМ) 

- крутий лоб (СУМ) 

- крутий підйом (АЕ) 

- крутий поворот (АЕ) 

- крутий спуск (АЕ) 

- крутий схил (СУМ) 

- крутий, як гора (АЕ) 

- крутий, як схил (АЕ) 

- крутый норовъ (КСлУМ16-17) 

- крутитися (покрутитися) на слизькому (СУМ) 

- круті дні (СУМ) 

- круті дотепи (СУМ) 

- круті заходи (СУМ) 

- круті зміни (СУМ) 

- круті мислі (СУМ) 

- круті стіни (СУМ) 

- круті хвилини (СУМ) 

- кубокъ горкого пелину выпити (СлУМ) 

- кумачева скатертина (СУМ) 

- куций, мов заячий хвіст, день (СУМ) 

- кучерявий волос (СУМГ) 
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- лазүровы(и) жүпанъ (СлУМ) 

- лакомий кусник (СУМ) 

- лакомий кусок (СУМ) 

- ласа штучка (СУМ) 

- ласе око (СУМ) 

- ласий кум (СУМ) 

- ласий світ (СУМ)  

- ласий шматок (СУМ) 

- липка вдача (СУМ) 

- липка рука (СУМ) 

- липкий до роботи (СУМ) 

- липкий до хазяйства (СУМГ) 

- липкі очі (СУМ) 

- личко, як яблучко (СУМ) 

- личком біленька, як чумацька сорочка (СУМ) 

- любимый запах (СлУМ) 

- люди голубої крові (СУМ) 

- ляский голос (СУМ) 

- льодова вода (СУМ)  

- льодове око (СУМ)  

- льодовий голос (СУМ) 

- льодовий спокій (СУМ) 

 

М 

 

- м’яка долонь (СУМ) 

- м’яка душа (СУМ) 

- м’яка земля (СУМ) 

- м’яка зима (СУМ) 

- м’яка іграшка (АЕ) 

- м’яка іронія (СУМ) 

- м’яка ковдра (АЕ) 

- м’яка людина (СУМ)  

- м’яка натура (СУМГ) 

- м’яка паляничка (СУМ)  

- м’яка перина (АЕ) 

- м’яка погода (СУМ) 

- м’яка посмішка (СУМ) 

- м’яка пшениця (СУМ) 

- м’яка хода (СУМ) 
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- м’яке ліжко (АЕ) 

- м’яка, як губка, земля (СУМ) 

- м’яке глидать (СУМГ) 

- м’якенький тропок (СУМГ) 

- м’якенький тропок, як мошок (СУМГ) 

- м’який вагон (СУМ) 

- м’який гомін (СУМ) 

- м’який диван (АЕ) 

- м’який клімат (СУМ) 

- м’який крок (СУМ)  

- м’який погляд (СУМ) 

- м’який рух (СУМ)  

- м’який характер (СУМ) 

- м’який хліб (СУМГ) 

- м’який чуб (СУМ) 

- мʼякий, як пір’їна (АЕ) 

- мʼякий, як подушка (АЕ) 

- мʼякий, як пух (АЕ) 

- м’який, як шуми весняної поводі, гомін (СУМ) 

- м’які кольори, як погляд карих очей (СУМ) 

- м’які контури обличчя (СУМ) 

- м’які меблі (СУМ)  

- м’які подушки (СУМГ) 

- м’які уста (СУМГ) 

- м’які уста, як масло (СУМГ) 

- м’яко стеле,та твердо спать (СУМГ) 

- мала  плата (СУМ) 

- мала вода (СУМ) 

- мала година (СУМ) 

- мала дитина (АЕ) 

- мала дружина (СУМ) 

- мала іскра (СУМГ) 

- мала миша (АЕ) 

- мала пташка, та кігті гострі (СУМГ) 

- мала щербина (СУМГ) 

- малаѧ вѣра (КСлУМ16-17) 

- мале вікно (АЕ) 

- мале зернятко (АЕ) 

- мале кошеня (АЕ) 

- маленька латка (СУМГ) 

- маленька рибка (СУМГ) 
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- маленька собачка (СУМГ) 

- маленька тема (СУМ) 

- маленька штучка (СУМГ) 

- маленька, як вузлик, бабуся (СУМ) 

- маленьке, як печена глива, лице  (СУМ) 

- маленький вус (СУМГ) 

- маленький збір (СУМГ) 

- маленький морозець (СУМГ) 

- маленький москалик (СУМГ) 

- маленький, з мізинець у довжину (СУМ) 

- малий мізинець (АЕ) 

- малий мураха (АЕ) 

- малий наїдок (СУМГ) 

- малий панок (СУМ) 

- малий розум (СУМ) 

- малий час (СУМГ) 

- малий, як дитина (АЕ) 

- малий, як макове зерно (АЕ) 

- малий, як мураха (АЕ) 

- малі гроші (СУМ) 

- малі досягнення (СУМ) 

- малі літа (СУМГ) 

- малі руки (СУМ) 

- малі сили (СУМГ) 

- малі силою (СУМ) 

- малоє ср(д)це (КСлУМ16-17) 

- малыє грошѣ (КСлУМ16-17) 

- малыи дороги (СлУМ) 

- малы́й свѣт̾ (СлУМ) 

- мармурове обличчя (СУМ) 

- мармурове чоло (СУМ) 

- масненький та солоденький (СУМГ) 

- медвянії пахощі (СУМ) 

- медова посмішка (СУМ)  

- медова ріка (СУМ) 

- медова розмова (СУМ) 

- медова ягода (СУМ) 

- медовая бражечка (СУМГ) 

- медовий аромат (СУМ) 

- медовий голос (СУМ) 

- медовий день (СУМ) 
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- медовий дух (СУМ) 

- медовий запах (СУМ) 

- медовий місяць (СУМ) 

- медовий плід (СУМ) 

- медовий сік (СУМ) 

- медові речі (СУМ) 

- медовії пахощі (СУМ) 

- медово-солодка смоква (СУМ) 

- медяний запах (СУМ)  

- мєдо́вый плѧстръ (СлУМ) 

- мєдосолω(д)киє слώвы (СлУМ) 

- ми́зє́рный чл҃къ (СлУМ) 

- милий, як стінонька білий (СУМГ) 

- мізерна  людина (СУМ) 

- мізерна душа (СУМ) 

- мізерна одіж (СУМ) 

- мізерне існування (СУМ) 

- мізерний ляшко (СУМГ) 

- мізерний маєток (СУМ) 

- мілка тема (СУМ) 

- мілкотемним твір (СУМ) 

- мов гарячого жару насипав (СУМ) 

- мокра курка (СУМ) 

- мокра осінь (СУМ)  

- мокроє дѣло  (КСлУМ16-17) 

- мокрыи очи (КСлУМ16-17) 

- мокра погода (СУМ) 

- мокра робота (СУМ) 

- мокра справа (СУМ) 

- мокре місце залишиться (зостанеться) (СУМ) 

- мокрий аж до кісток (СУМ) 

- мокрий вчинок (СУМ) 

- мокрий з голови до ніг (СУМ) 

- мокрий, як з води (АЕ) 

- мокрий, як курка (АЕ) 

- мокрий, як хлющ (СУМ) 

- мокрий, хоч викрути (СУМ) 

- мокрим рядном накрити (напастися, накинутися, напнути) (СУМ) 

- молоді та зелені, як оситняг (СУМ) 

- молочнії ріки (СУМ) 

- мѣдовныє слова (СлУМ) 
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- мѣлкии интересы (КСлУМ16-17) 

- мӕкиє словы (КСлУМ16-17) 

 

Н 

 

- на білому спати лягає (СУМГ) 

- на горячои кръви (СлУМ) 

- на горячомъ следу (СлУМ) 

- на горячомъ үчынкү (СлУМ) 

- на конє(х) бѣлы(х) ωболочєи лно(м) бѣлы(м) (СлУМ) 

- на мокрому місці очі (СУМ) 

- на мѧ(к)ки(х) постєлѧ(х) спи(т) (СлУМ) 

- на солодкім меду обізватися (СУМГ) 

- на сухому [здається] мокро (СУМ) 

- на теплого Олекси (СУМГ) 

- на широку ногу (СУМ) 

- наганяти (нагнати, заганяти, загнати) на слизьке (СУМ) 

- надія нова красна, як та зоря ясна (СУМГ) 

- найтвердіше серце (СУМ) 

- найчорніше  тіло (СУМ) 

- намітка, як дим тоненька (СУМГ) 

- не гостри зубів, бо не будеш їсти (СУМГ) 

- не залишилося (не зосталося і т. ін.) ні (й) рубця (руба) сухого (СУМ) 

- не мати собі рівного (СУМ) 

- не пиляй мене тупим, та ріж мене гострим (СУМГ) 

- невелика громадка (СУМ) 

- невелике горе (СУМ) 

- невеликі збори (СУМ) 

- невеликі сутички (СУМ) 

- невеличка річка (СУМГ) 

- неголосна розмова (СУМ) 

- неначе витесаний з білого каміння (СУМГ) 

- низкиє пропасти (СлУМ) 

- ни́зкїй үмыслъ (СлУМ) 

- низкого родү  (СлУМ) 

- нижшого стану (КСлУМ16-17) 

- низька свідомість (СУМ) 

- низький бал (СУМ) 

- низький гном (АЕ) 

- низький карлик (АЕ) 

- низький клас (СУМ) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


586 

 

- низький кущ (АЕ) 

- низький стілець (АЕ) 

- низький, як гном (АЕ) 

- низький, як карлик (АЕ) 

- низький, як ослон (АЕ) 

- низький, як пень (АЕ) 

- низький, як печериця (СУМ) 

- нитки (ниточки) сухої нема (не знайдеш) (СУМ) 

- ніжний дух прив’ялої суниці (СУМ) 

 

О 

 

- огненно-руде, як смолоскип, волосся (СУМ) 

- одного батька діти, та не рівні (СУМГ) 

- округле обличчя (СУМ) 

- окрүглыє словы (КСлУМ16-17) 

- орли-чорнокрильці (СУМГ) 

- осолодувата горілка (СУМГ) 

- о́стрый сма́къ (СлУМ) 

- очі чорні, як терночок (СУМГ) 

- очі, як два дрібних каштани (СУМ) 

- очі, як кавуни (СУМ) 

- очі, як сливи (СУМ) 

- ωгромный голос (СлУМ) 

- ωстроє слов́о (СлУМ) 

- ωстрѣйшїй роз́үмъ (СлУМ) 

 

П 

 

- п’янкий полудень (СУМ)  

- п’янкі пахощі (СУМ) 

- палка битва (СУМ)  

- палка віра (СУМ) 

- палка голова (СУМ) 

- палка дівчина (СУМ) 

- палка душа (СУМ) 

- палка кров (СУМ) 

- палка любов (СУМ) 

- палка людина (СУМ) 

- палка молодіж (СУМ)  

- палка нарада (СУМ) 
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- палка пісня (СУМ) 

- палка суперечка (СУМ)  

- палке літо (СУМ) 

- палке прагнення (СУМ) 

- палке серце (СУМ)  

- палке сонце (СУМ) 

- палке, як жар, серце (СУМ) 

- палкий бунтар (СУМ) 

- палкий мороз (СУМ) 

- палкий патріот (СУМ)  

- палкий поборник (СУМ) 

- палкий порив (СУМ) 

- палкий скакун (СУМ) 

- палкий учень (СУМ) 

- палкий час (СУМ) 

- палкий юнак (СУМ) 

- палкий, як порох (СУМГ) 

- палкий, як іскра (СУМ) 

- палкий, як той огонь (СУМ) 

- палкі очі (СУМ) 

- палкі рядки (СУМ) 

- палкі сльози (СУМ) 

- пахнүчее горло (КСлУМ16-17) 

- пахуча весна (СУМ) 

- пахуча гречка (СУМ) 

- пахуча квітка (АЕ) 

- пахуча любов (СУМ) 

- пахуча м’ята (СУМ) 

- пахуча ніч (СУМ) 

- пахуча трава (АЕ) 

- пахуча соснова стружка (СУМ) 

- пахуча, як південна рожа, любов (СУМ) 

- пахуче мило (АЕ) 

- пахуче повітря (СУМ)  

- пахучий, аж з ніг збиває (СУМ) 

- пахучий вінок (СУМ) 

- пахучий вітер (СУМ) 

- пахучий димок (СУМ) 

- пахучий ладан (СУМГ) 

- пахучий напій (СУМ) 

- пахучий платочок (СУМ) 
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- пахучий хліб (АЕ) 

- пахучий шампунь (АЕ) 

- пахучий, як буйна земля, вітрець (СУМ) 

- пахучий, як квіти, вітрець (СУМ) 

- пахучий, як мило (АЕ) 

- пахучий, як парфуми (АЕ) 

- пахучий, як троянда (АЕ) 

- пахучі духи (АЕ) 

- пахучі наїдки (СУМ) 

- пахучі парфуми (АЕ) 

- пахуща галява (СУМ) 

- пахуща пшениця (СУМ) 

- пахуща скиба (СУМ) 

- пахущиє рєчи (КСлУМ16-17) 

- пекуче сонце (СУМГ) 

- пекучий вітер (СУМГ) 

- пекучий погляд (СУМ) 

- пекучий сором (СУМ) 

- пити гірку чашу (СУМ) 

- під білі боки (СУМГ) 

- під гарячу руку (СУМГ) 

- підбивати (підбити, збивати, збити) на слизьке (СУМ) 

- плоска, як тарілка, камбала (СУМ) 

- по гарячих слідах (йти, відображати, творити і т. ін.) (СУМ)  

- повна, як гурочок (СУМ) 

- повновида, як повний місяць (СУМ) 

- пойманый на горѧчом (СлУМ) 

- половая шкапа (СлУМ) 

- половый конь (СлУМ) 

- полога впадина (СУМ) 

- полога гора (АЕ) 

- полога долина (СУМ) 

- полога рівнина (СУМ) 

- пологий берег (СУМ) 

- пологий спуск (АЕ) 

- пологий, як ковзанка (АЕ) 

- пологий, як рівнина (АЕ) 

- пологі луки (СУМГ) 

- пологі схили (СУМ)  

- попадати (попасти) на слизьке (на слизьку) (СУМ) 

- попелясте волосся (СУМ) 
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- потємнє́ныи ро́зүм (СлУМ) 

- прав̾ди́вый сма́къ дш҃и (СлУМ) 

- працювати, як чорний віл (СУМ) 

- пресные меды (СлУМ) 

- прєсла́вныє дом́ы (СлУМ) 

- приглушений гомін (СУМ) 

- принадний запах колосків (СУМ) 

- припертий (приперта, приперте) на слизьке (СУМ) 

- прісна бурда (СУМ) 

- прісна вода (СУМ) 

- прісна пора (СУМ) 

- прісне тісто (СУМ) 

- прісний корж (СУМ) 

- прісний смак (СУМ) 

- прісний хліб (СУМ)  

- прісні пестощі (СУМ) 

- просолена осятрина (СУМ) 

- просолене сало (СУМ) 

- просолений матрос (СУМ) 

- пряма  магістраль (СУМ) 

- пряма  стежка (СУМ) 

- пряма відповідь (СУМ) 

- пряма думка (СУМ) 

- пряма душа (СУМ) 

- пряма загроза (СУМ) 

- пряма користь (СУМ) 

- прѧмаѧ натоура (КСлУМ16-17) 

- пряма необхідність (СУМ) 

- пряма стрілка (АЕ) 

- пряма, як стрілка, дорога (СУМ) 

- пряма, як стрілочка, дівчина (СУМ) 

- пряме волосся (АЕ) 

- прямий  погляд (СУМ) 

- прямий курс (СУМ) 

- прямий кут (АЕ) 

- прямий обов’язок (СУМ) 

- прямий погляд (СУМ) 

- прямий поїзд (СУМ) 

- прямий провід (СУМ) 

- прямий, мов вежа, ніс (СУМ) 

- прямий, як дорога (АЕ) 
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- прямий, як сосна (СУМ) 

- прямий, як струна (СУМ) 

- прямий, як явор (СУМ) 

- прямі  почуття  (СУМ) 

- прямі люди (СУМ) 

- прямі слова (СУМ) 

- прямолінійне серце (СУМ) 

- пряний запах (СУМ) 

- пряний смак (СУМ) 

- пухка паляниця (СУМГ) 

- пухкий хліб (СУМГ) 

- пшенична коса (СУМ) 

- пшеничне волосся (СУМ) 

 

Р 

 

- рівна доля (СУМ) 

- рівна зима (СУМ) 

- рівна лінія (АЕ) 

- рівна поверхня (АЕ) 

- рівна струна (АЕ) 

- рівна, як береза, постава (СУМ) 

- рівна, як свічка (СУМ) 

- рівна, як стовбур, шия (СУМ) 

- рівне дихання (СУМ) 

- рівне життя (СУМ) 

- рівне поле, як те море (СУМ) 

- рівне становище (СУМ) 

- рівне, мов асфальт, поле (СУМ) 

- рівне, як промінь, поле (СУМ) 

- рівний біль (СУМ) 

- рівний голос (СУМГ) 

- рівний двобій (СУМ) 

- рівний ніс (АЕ) 

- рівний рахунок (СУМ) 

- рівний стовбур (АЕ) 

- рівний характер (СУМ) 

- рівний шлях  (СУМ) 

- рівний щот (СУМ)  

- рівний, як дошка (АЕ) 

- рівний, як лінійка (АЕ) 
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- рівний, як море, степ (СУМ) 

- рівний, як стіна (АЕ) 

- рівний, як струна (АЕ) 

- рівний, як у грецьких статуй, ніс (СУМ) 

- рівний, як шовкова нитка, голос (СУМГ) 

- рівні брови (СУМ) 

- рівні вибори (СУМ) 

- рівні звання (СУМ) 

- рівні кути (СУМ) 

- рівні ноги (СУМ) 

- рівні сили (СУМ) 

- рівні слова (СУМ) 

- рівні частини (СУМ) 

- рівні часті (СУМ) 

- рівні, як стіни, кам’яні скелі (СУМ) 

- ровноє повожєнє (КСлУМ16-17) 

- рівного собі не маю (СУМ) 

- рожеве світло (СУМ) 

- рожеве, мов пелюстки в росі, обличчя (СУМ) 

- рожевий день (СУМ) 

- рожевий настрій (СУМ) 

- рожевий сміх (СУМ) 

- рожевими фарбами малювати (СУМ) 

- рожеві мрії (СУМ) 

- рожеві надії (СУМ) 

- рожеві плани (СУМ) 

- рожеві сни (СУМ) 

- руда глина (АЕ) 

- руда лисиця (АЕ) 

- руде волосся (СУМ) 

- рудий біс (СУМ) 

- рудий дідько (СУМГ) 

- рудий ніс (СУМ) 

- рудий пес (АЕ) 

- рудий старий (СУМ) 

- рудий та поганий (СУМГ) 

- рудий, як лис (АЕ) 

- рудий, як собака (СУМГ) 

- рудоволоса голова (СУМ) 

- рум’яне личко (СУМ) 

- рум’яненька, як зоренька перед сход сонця (СУМ) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


592 

 

- рум’яні уста (СУМ) 

- рум’яні уста, як вишня (СУМ) 

- руса коса (СУМГ) 

- русе волосся (СУМ) 

- русяве волосся, мов кукурудзяна волоть (СУМ) 

- рухи м’які, мов кажановий літ (СУМ) 

- рясен жупан (СУМГ) 

 

С 

 

- сахарнії уста (СУМГ) 

- світла  людина (СУМ) 

- світла  мета (СУМ) 

- світла будучність (СУМ) 

- світла голова (СУМ) 

- світла задума (СУМ) 

- світла любов (СУМ) 

- світла мета (СУМ) 

- світла пам’ять (СУМ) 

- світла посмішка (СУМ) 

- світла радість (СУМ) 

- світла туга (СУМ) 

- світле майбутнє (СУМ) 

- світле око (СУМ) 

- світлий день (СУМ) 

- світлий народ (СУМ) 

- світлий настрій (СУМ) 

- світлий спомин (СУМ) 

- світлі марева (СУМ) 

- світлі очі (СУМ) 

- світлі сторінки життя (СУМ) 

- свѣ(т)лый  ро́зү(м) (СлУМ) 

- свѣтлая дүша҃ (СлУМ) 

- свѣтлоє срдцє (СлУМ) 

- свѣтлыє ры́зы (СлУМ) 

- свѣтлыє цно(т)ы (СлУМ) 

- сермяга (СлУМ) 

- сива голова (СУМ) 

- сива жінка (СУМ) 

- сива коса (СУМ) 

- сива чуприна (СУМ) 
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- сива шапка (СУМГ) 

- сива, як голубка (СУМ) 

- сиваве волосся (СУМ) 

- сивая зозуленька (СУМГ) 

- сивая кляча (СлУМ) 

- сивая кукуліжка (СУМГ) 

- сиве волосся (СУМ) 

- сиве пасмо (СУМ) 

- сиве, як протертий мак, волосся (СУМ) 

- сиве, як сніг, волосся (СУМ) 

- сивенька голубка (СУМГ) 

- сивизна (СлУМ) 

- сивий  погонич (СУМ) 

- сивий бондар (СУМ) 

- сивий волос (СУМ) 

- сивий голуб (СУМГ) 

- сивий кінь (СУМГ) 

- сивий музика (СУМ) 

- сивий, як голуб (СУМ) 

- сиві бороди (СУМ) 

- сиві волосини, неначе срібні нитки (СУМ) 

- сиві вуса (СУМ) 

- сиві коси (СУМ) 

- сиві матроси (СУМ) 

- сиві оселедці (СУМ) 

- сиві очі (СУМГ) 

- сиві, як повісмо коси (СУМ) 

- сивобородий дід (СУМ) 

- сивоброві гуцули (СУМ) 

- сивоволоса  жінка (СУМ) 

- сивовусі боцмани (СУМ) 

- сивокоса жінка (СУМ) 

- сивокрилий орел (СУМГ) 

- сивочолі друзі (СУМ) 

- сивый конь (СлУМ) 

- сидить на сухому (СУМ) 

- сизий голуб (СУМГ) 

- сизий орел  (СУМГ) 

- сизокрила голубка (СУМГ) 

- сизокрилий орел (СУМГ) 

- синє море (СУМГ) 
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- синє озеро (АЕ) 

- си́нии ра́ны (СлУМ) 

- синий, якъ колода (СлУМ) 

- сині волошки (АЕ) 

- сині губи (СУМ) 

- сині джинси (АЕ) 

- сині комірці (СУМ) 

- сині мундири (СУМ) 

- сині руки (СУМГ) 

- синій жупан (СУМГ) 

- синій з натуги (СУМ) 

- синій каптан (СУМГ) 

- синій мундир (СУМГ) 

- синій, як волошки (АЕ) 

- синій, як море (АЕ) 

- синій, як небо (АЕ) 

- синя китайка (СУМГ) 

- синя ручка (АЕ) 

- синя панчоха (СУМ) 

- синя, як бубон (СУМ) 

- синяя кровъ (СлУМ) 

- сира земля (СУМ)  

- сира могила (СУМ) 

- сирий матеріал (СУМ) 

- сірий асфальт (АЕ) 

- сіра  людина (СУМ) 

- сіра миша (СУМ) 

- сіра свитка (СУМГ) 

- сіра спідниця (СУМ) 

- сіра хата (СУМ) 

- сіре  життя (СУМ) 

- сіре животіння (СУМ) 

- сіре, як земля, селище (СУМ) 

- сірий день (АЕ) 

- сірий дим (АЕ) 

- сірий заєць (АЕ) 

- сірий кардинал (СУМ) 

- сірий костюм (СУМ) 

- сірий люд (СУМ) 

- сірий мужик (СУМ) 

- сірий попіл (АЕ) 
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- сірий туман (АЕ) 

- сірий, як вовк (АЕ) 

- сірий, як миша (АЕ) 

- сірий, як попіл (АЕ) 

- сірі твори (СУМ) 

- сірі воли (СУМГ) 

- сірі гречкосії (СУМ) 

- сірі думки (СУМ) 

- сірі з легенькою просинню очі (СУМ) 

- сірі замітки (СУМ) 

- сірі, як полуда, очі (СУМ) 

- сірі, як холодна осіння вода, очі (СУМ) 

- сіро-блакитні очі (СУМ) 

- сіро-зелені очі (СУМ) 

- сірома (СУМГ) 

- сіромаха (СлУМ) 

- сіряк (СУМГ) 

- сірячина (СУМГ) 

- скочити (наскочити) на слизьке (СУМ) 

- сла(д)каѧ пѣснь (СлУМ) 

- сла(д)кии запахи (СлУМ) 

- сла(д)кїє надъ солодко(ст) мє́дү слова (СлУМ) 

- сла(д)кїй поча́токъ (СлУМ) 

- сла(д)коє говорѣниє (СлУМ) 

- сла(д)коє пѣнїє (СлУМ) 

- сладка, якоже то оуломокъ райского яблока (СлУМ) 

- сла́дкаѧ похвала (СлУМ) 

- сладкие рѣчи (СлУМ) 

- сла́дкиє стишки (СлУМ) 

- сладкіи голосъ (СлУМ) 

- сла́дъкаѧ вон̾ность (СлУМ) 

- слизька дорога (СУМ) 

- слизька тема (СУМ) 

- слизький чоловік (СУМ) 

- слизький шлях (СУМ) 

- слизький, як в’юн (СУМГ) 

- слизькі очі (СУМ) 

- слизькі, як з нірок ховрахи, очі (СУМ) 

- сло́въ горѧчи(х) мєлодїа (СлУМ) 

- смагле тіло (СУМ) 

- смаглява шкіра (СУМ) 
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- смагляве лице (СУМ) 

- смагляве обличчя (СУМ) 

- смаковита горілка (СУМГ) 

- смачна унѣѧ (КСлУМ16-17)  

- смачная мова (КСлУМ16-17)  

- смачный сон (КСлУМ16-17) 

- смачна вечеря (СУМ) 

- смачна вода (СУМ) 

- смачна лапша (СУМ) 

- смачна риба (СУМ) 

- смачна страва (СУМ) 

- смачна юшка (СУМ)  

- смачна, як на вершковім маслі, риба (СУМ) 

- смачная молодиця (СУМ) 

- смачне зітхання (СУМ)  

- смачний борщ (СУМ) 

- смачний бублик (СУМ) 

- смачний дух (СУМ) 

- смачний мед (СУМ) 

- смачний обід (СУМ) 

- смачний пиріг (СУМ) 

- смачний пряник (СУМ) 

- смачний сік (СУМ) 

- смачний сміх (СУМ) 

- смачний сніданок (СУМ) 

- смачний узвар (СУМ) 

- смачний хліб (СУМ) 

- смачний храп (СУМ) 

- смачний, аж в рот проситься (СУМ) 

- смачні киї (СУМ) 

- смачні, як кислиці, веселощі (СУМ) 

- смачный бенкетъ (СлУМ) 

- смачнюча цукерка (СУМ) 

- смердюча багнюка (АЕ) 

- смердюча баланда (СУМ) 

- смердюча болячка (СУМ) 

- смердюча горілка (СУМГ) 

- смердюча казарма (СУМ) 

- смердюча конура (СУМ) 

- смердюча махорка (СУМ) 

- смердюча мочар (СУМ) 
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- смердюча пара (СУМ) 

- смердюча шліхта (СУМ) 

- смердюча яма (СУМ) 

- смердюче мужицтво (СУМ) 

- смердюче пекло (СУМ) 

- смердюче шмаття (СУМ) 

- смердючий дим (СУМ) 

- смердючий напій (СУМ)  

- смердючий п’янюга (СУМ) 

- смердючий пес (СУМ) 

- смердючий покидьок (СУМ) 

- смердючий самосад (СУМ) 

- смердючий смог (АЕ) 

- смердючий соляр (СУМ) 

- смердючий хлоп (СУМ) 

- смердючий, як козел (АЕ) 

- смердючий, як скунс (АЕ) 

- смєрдѧчиє оуста (КСлУМ16-17) 

- смро(д)ливый свѣтъ (КСлУМ16-17) 

- смердючий, як тухле яйце (АЕ) 

- смердючий, як тхір (АЕ) 

- смердючі шкарпетки (АЕ) 

- смердяча клітка (СУМ) 

- смердяче багно (СУМ) 

- смердяче кодло (СУМ) 

- смердячий маслак (СУМГ) 

- смердячий одуд (СУМ) 

- смєр̾дѧ́щий грѣшникъ (СлУМ) 

- смєрдѧ́щий козєлъ (СлУМ) 

- смолиста борода (СУМ) 

- смолисте волосся (СУМ) 

- смолистий дух (СУМ) 

- смолисті брови (СУМ) 

- смолисті коси (СУМ) 

- смоляная рученька (СУМГ) 

- смоляно-чорні брови (СУМ) 

- сморідна каналізація (АЕ) 

- сморідне сміттєзвалище (АЕ) 

- сморідний барак (СУМ)  

- сморідний дим (АЕ) 

- сморідний запах (АЕ) 
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- сморідний, як дим (АЕ) 

- сморідний, як помиї (АЕ) 

- сморідний, як сміття (АЕ) 

- сморідні помиї (АЕ) 

- смра(д)ная см҃рть (СлУМ) 

- смра(д)ныи оучинкы (СлУМ) 

- смродливыи злости (СлУМ)  

- смро́дныє грѣхы (СлУМ) 

- смугле лице (СУМ) 

- смуглий вид (СУМ) 

- смуглий лейтенант (СУМ) 

- смуглявка-сестра (СУМ) 

- соленая комора (КСлУМ16-17) 

- соленоє мыто (КСлУМ16-17) 

- солодкая лесть (КСлУМ16-17) 

- солодкиє словы (КСлУМ16-17)  

- солодкоє ӕрмо (КСлУМ16-17) 

- соло(д)кая вода (СлУМ) 

- соло(т)кїй оучи́тєлъ (СлУМ) 

- солов’їний голос (СУМГ) 

- солоденька горілочка (СУМГ) 

- солоденька кваша (СУМ) 

- солоденька мова (СУМ) 

- солоденька усмішка (СУМ) 

- солоденький голос (СУМ)  

- солоденький муж (СУМ) 

- солоденький панок (СУМ) 

- солоденький погляд (СУМ) 

- солодка вода (СУМ)  

- солодка втома (СУМ) 

- солодка груша (СУМ)  

- солодка ґаздиня (СУМ) 

- солодка заплата (СлУМ) 

- солодка знемога (СУМ) 

- солодка кохана (СУМ) 

- солодка любов (СУМ) 

- солодка мрія (СУМ) 

- солодка наука (СУМ) 

- солодка осмішка (СУМ) 

- солодка робота (СУМ) 

- солодка розмова (СУМ) 
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- солодка турбота (СУМ) 

- солодка усмішка (СУМ) 

- солодка, як південна рожа, любов (СУМ) 

- солодкая пам’ять (СлУМ) 

- соло́дкаѧ запра́вда (СлУМ) 

- солодке вино (СУМ) 

- солодке життя (СУМ) 

- солодке забуття (СУМ) 

- солодке молоко (СУМ) 

- солодке око (СУМ)  

- солодке тістечко (СУМ) 

- солодкиє словы (СлУМ) 

- солодкий аромат (СУМ) 

- солодкий виноград (СУМ) 

- солодкий голосок (СУМ) 

- солодкий горох (СУМ) 

- солодкий запах (СУМ)  

- солодкий звук (СУМ) 

- солодкий качан (СУМ) 

- солодкий квас (СУМ)  

- солодкий корінь (СУМ) 

- солодкий мед (СУМГ) 

- солодкий перець (СУМ) 

- солодкий пиріг (СУМ)  

- солодкий поцілунок (СУМ) 

- солодкий пряник-медовик (СУМ) 

- солодкий рік (СУМ)  

- солодкий сік (СУМ) 

- солодкий сон (СУМ) 

- солодкий торт (АЕ) 

- солодкий, що аж страх (СУМГ) 

- солодкий, як мед (СУМ) 

- солодкий, як цукор (СУМГ) 

- солодкий, як цукерка (АЕ) 

- солодкий, як шоколад (АЕ) 

- солодкі години (СУМГ) 

- солодкі пахощі (СУМ) 

- солодкі речі (СУМ) 

- солодкі уста (СУМГ) 

- соло́дкїй  конє́цъ (СлУМ) 

- солодкії слова (СУМ) 
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- солодко жити (СУМГ) 

- соло́дкогω морѧ крини́цы (СлУМ) 

- солодкый гласъ (СлУМ) 

- соло́дшагω над̾ мєдъ (СлУМ) 

- солодшого коріння (СУМГ) 

- солона вода (СУМ) 

- солона кров (СУМ) 

- солона риба (АЕ) 

- солона робота (СУМ) 

- солона ропа (АЕ) 

- солона сльоза (СУМ) 

- солона тараня (СУМ) 

- солона хвиля (СУМ) 

- солона, як сіль, правда (СУМ) 

- солоне життя (СУМ) 

- солоне море (СУМ) 

- соло́не мор́и житїѧ (СлУМ) 

- солоне озеро (СУМ) 

- солоне слово (СУМ) 

- солоний вітер (СУМ) 

- солоний дотеп (СУМ) 

- солоний жарт (СУМ) 

- солоний огірок (СУМ) 

- солоний оселедець (СУМ) 

- солоний піт (СУМ) 

- солоний присмак (СУМ) 

- солоний сир (СУМ) 

- солоний, як ропа (АЕ) 

- солоний, як тарань (АЕ) 

- солоні уста (СУМ) 

- солонуватий жарт (СУМ) 

- соль зємли (СлУМ) 

- специфічний дух (СУМ) 

- списав чорні очі (СУМГ) 

- співати по білому (СУМГ) 

- срібляста борода (СУМ) 

- ставати на слизький шлях (СУМ) 

- ступати на слизьку дорогу (СУМ) 

- струйний голос (СУМГ) 

- струнка, як тополя (СУМ) 

- студенаго прироженя (СлУМ) 
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- стухлѣлоє сєрдцє (КСлУМ16-17) 

- суха гірчиця (СУМ)  

- суха губа (СУМ)  

- суха духота (СУМ) 

- суха жінка (СУМ)  

- суха замітка (СУМ)  

- суха ковбаса (СУМ)  

- суха людина (СУМ)  

- суха мова (СУМ) 

- суха молода (СУМ) 

- суха на виду (СУМ) 

- суха нічия (СУМ) 

- суха нога (СУМ) 

- суха справа (СУМ) 

- суха тараня (СУМ) 

- суха трава (АЕ) 

- суха шкіра (АЕ) 

- суха щока (СУМ) 

- соухаѧ зємлѧ (КСлУМ16-17)  

- сүхаѧ рүка (КСлУМ16-17) 

- суха, як кістка (СУМ) 

- суха, як сухар, сестра (СУМ) 

- сухе вино (СУМ) 

- сухе волосся (АЕ) 

- сухе лице (СУМ) 

- сухе молоко (СУМ) 

- сухе око (СУМ) 

- сухе приміщення (СУМ) 

- сухе прощання (СУМ) 

- сухе ридання (СУМ) 

- сухе та зелене, як чай, сіно (СУМ) 

- сухе, як кістка, обличчя (СУМ)  

- сухий будинок (СУМ) 

- сухий вираз (СУМ) 

- сухий голос (СУМ) 

- сухий документ (СУМ) 

- сухий жовток (СУМ) 

- сухий закон (СУМ) 

- сухий кисіль (СУМ) 

- сухий кулак (СУМ)  

- сухий лист (СУМ) 
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- сухий лід (СУМ) 

- сухий пайок (СУМ) 

- сухий перелік (СУМ) 

- сухий плач (СУМ) 

- сухий плескач (СУМ) 

- сухий постріл (СУМ) 

- сухий прийом (СУМ) 

- сухий рахунок (СУМ) 

- сухий сміх (СУМ) 

- сухий спирт (СУМ) 

- сухий стиль (СУМ) 

- сухий фрукт (СУМ) 

- сухий хліб (СУМ) 

- сухий хліб їсти (СУМ) 

- сухий, як кістка (СУМ) 

- сухий, як перець (СУМ) 

- сухі груди (СУМ) 

- сухі дріжджі (СУМ) 

- сухі мисливські сосиски (СУМ) 

- сухі науки (СУМ) 

- сухофрукти (АЕ) 

- сѣрыє думки (КСлУМ16-17) 

- сѣрыє мысли (КСлУМ16-17) 

 

 

Т 

 

- такий злий, аж у роті чорно (СУМГ) 

- такий, як тополя (СУМГ) 

- тверда відповідь (СУМ) 

- тверда влада (СУМ) 

- тверда опора (СУМ) 

- тверда хода (СУМ) 

- тверда ціна (СУМ) 

- тверда воля (СУМ) 

- тверда гарантія (СУМ) 

- тверда думка (СУМ)  

- тверда душа (СУМ)  

- тверда земля, мов камінь (СУМ) 

- тверда пшениця (СУМ) 

- тверда рука (СУМ) 
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- тверда, мов камінь, дорога (СУМ) 

- тверда, як бетон, земля (СУМ) 

- твє(р)даѧ мова (КСлУМ16-17) 

- тверде залізо (АЕ) 

- тверде керівництво (СУМ) 

- тверде ложе (СУМ)  

- тверде підборіддя (СУМ) 

- тверде правило (СУМ) 

- тверде слово (СУМ) 

- тверде ярмо (СУМ) 

- тверденький огірок (СУМ)  

- твердий курс (СУМ) 

- твердий наказ (СУМ) 

- твердий намір (СУМ) 

- твердий порядок (СУМ) 

- твердий почерк (СУМ) 

- твердий голос (СУМ) 

- твердий горішок (СУМ) 

- твердий ґрунт (СУМ) 

- твердий дуб (СУМГ) 

- твердий дух (СУМ) 

- твердий камінь (АЕ) 

- твердий на слово (СУМ) 

- твердий погляд (СУМГ) 

- твердий сир (СУМ) 

- твєрдый сонъ (КСлУМ16-17) 

- твердий старик (СУМ) 

- твердий сухар (СУМ) 

- твердий, мов кремінь (АЕ) 

- твердий так, як дуб, в правді (СУМ) 

- твердий характер (СУМ) 

- твердий хліб (СУМ) 

- твердий чоловік (СУМ) 

- твердий, як цвях, олівець (СУМ) 

- тверді знання (СУМ) 

- тверді кроки (СУМ) 

- тверді очі (СУМ) 

- тверді руки (СУМГ) 

- тверді, мов кремінь, наші старики (СУМ) 

- тверді, як кора, штани (СУМ) 

- тверді, як сталь, слова (СУМ) 
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- твердоє вы(з)нанїє (СлУМ) 

- твердый разумъ (СлУМ) 

- твє(р)дый кү плачү  (СлУМ) 

- твєрдо́го ка́ркү (СлУМ) 

- твєрдѣйшєє слово (СлУМ) 

- твръдаѧ вѣра (СлУМ) 

- твръдаѧ дүша (СлУМ) 

- твръдаѧ злώсть (СлУМ) 

- твръдаѧ злоба (СлУМ) 

- твръдоє оупова́нїє (СлУМ) 

- твръдоє ср(д)цє (СлУМ) 

- твръдый записъ (СлУМ) 

- темна ненависть (СУМ) 

- темна нічка (СУМГ) 

- темна особа (СУМ) 

- темна справа (СУМ) 

- темна туга (СУМ) 

- темне діло (СУМ) 

- темне лихоліття (СУМ) 

- темне минуле (СУМ) 

- темне почуття (СУМ) 

- темне царство (СУМ) 

- темне, як головешка, лице (СУМ) 

- темний гай (СУМГ) 

- темний ліс (СУМГ) 

- темний луг (СУМГ) 

- темний люд (СУМ) 

- темний погляд (СУМ) 

- темний розум (СУМ) 

- темний сум (СУМ) 

- темні думки (СУМ) 

- темні люди (СУМ) 

- темні махінації (СУМ) 

- темні очі (СУМ) 

- темні сторони життя (СУМ) 

- темні, як нічка (СУМГ) 

- темнії діла (СУМ) 

- темно-червоні кармазини (СУМГ) 

- тепла зустріч (СУМ) 

- тепла компанія (СУМ) 

- тепла осінь (СУМ) 
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- тепла порада (СУМГ) 

- тепла розмова (СУМ) 

- тепла турбота (СУМ) 

- тепла хата (СУМГ) 

- тепла хустка (СУМ) 

- тєплаѧ молитва (КСлУМ16-17) 

- тепле (тепленьке) місце (СУМ) 

- тепле молоко (СУМ) 

- тепле почуття (СУМ) 

- тепле серце (СУМГ) 

- тепле слово (СУМ) 

- тепле тіло (СУМ) 

- теплий голос (СУМ) 

- теплий день (СУМ) 

- теплий дух (СУМ) 

- теплий закуток (СУМГ) 

- теплий край (СУМ) 

- теплий погляд (СУМ) 

- теплий хліб (СУМ) 

- теплі відносини (СУМ) 

- теплі рядки (СУМ) 

- теплі сльози (СУМГ) 

- теплое визнане (СлУМ) 

- терпкий запах (СУМ) 

- терпкий смак (СУМ) 

- тє(м)ныє оучи(н)ки (СлУМ)   

- тє́мниє мѣста (СлУМ) 

- тємноє морє (СлУМ) 

- тє́мныє хма́ры (СлУМ) 

- тєплаѧ вѣра (СлУМ) 

- тєплыє страны (КСлУМ16-17) 

- тиха вдача (СУМ) 

- тиха вода (СУМГ) 

- тиха вода греблі (береги) рве (СУМ) 

- тиха вода береги рве (СУМ) 

- тиха вода, хоч вигляньсь як у дзеркало  (СУМГ) 

- тиха воля-воленька (СУМ) 

- тиха вулиця (СУМ) 

- тиха гавань (СУМ) 

- тиха година (СУМ) 

- тиха горничка (СУМ) 
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- тиха доля (СУМ) 

- тиха жалоба (СУМ) 

- тиха жінка (СУМ) 

- тиха заводь (СУМ) 

- тиха затока (СУМ) 

- тиха змова (СУМ) 

- тиха їзда (СУМ) 

- тиха кімнатка (СУМ) 

- тиха лагуна (СУМ) 

- тиха мова, наче вітерець шелесне в листі (СУМГ) 

- тиха ніч (СУМГ) 

- тиха обитель (СУМ) 

- тиха одрада (СУМ) 

- тиха осінь (СУМ) 

- тиха радість (СУМ) 

- тиха річка (СУМ) 

- тиха розмова (СУМ) 

- тиха сапа (СУМ) 

- тиха старість, як погожа вода в криниці (СУМ) 

- тиха ступа (СУМГ) 

- тиха усмішка (СУМ) 

- тиха хата (СУМГ) 

- тиха хода (СУМГ) 

- тиха, як голубка (СУМГ) 

- тиха, як те ягня (СУМ) 

- ти́хаѧ приста́нъ (СлУМ) 

- тихе життя (СУМ) 

- тихе зітхання (СУМГ) 

- тихе море (СУМГ) 

- тихе небо (СУМ) 

- тихе повітря (СУМ) 

- тихе поле (СУМ) 

- тихе село (СУМ) 

- тихе слово (СУМ) 

- тихий шепіт (АЕ) 

- тихе ср(д)цє (КСлУМ16-17) 

- тихе словонько (СУМГ) 

- тихе спочивище (СУМГ) 

- тихе узбережжя (СУМ) 

- тихе хвилювання (СУМ) 

- тихе хлипання (СУМ) 
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- тихенький куточок (СУМГ) 

- тихий вечір (СУМ) 

- тихий вітер (СУМГ) 

- тихий двір (СУМ) 

- тихий день (СУМ) 

- тихий дім (СУМ) 

- тихий Дніпро (СУМГ) 

- тихий досвід (СУМГ) 

- тихий дощик (СУМ) 

- тихий Дунай (СУМГ) 

- тихий задушливий, як кашель сухотника, сміх (СУМ) 

- тихий край (СУМ) 

- тихий кут (СУМ) 

- тихий лиман (СУМ) 

- тихий ліс (СУМ) 

- тихий місяць (СУМ) 

- тихий плач (СУМ) 

- тихий політ (СУМГ) 

- тихий рай (СУМГ) 

- тихий ранок (СУМ) 

- тихий рух (СУМ) 

- тихий свист (СУМ) 

- тихий світ (СУМ) 

- тихий світанок (СУМ) 

- тихий сніг (СУМ) 

- тихий сон (СУМ) 

- тихий спів (АЕ) 

- тихий став (СУМ) 

- тихий степ (СУМ) 

- тихий хутір (СУМ) 

- тихий чоловік (СУМГ) 

- тихий, як миша (АЕ) 

- тихий, як ніч (АЕ) 

- тихі герої (СУМГ) 

- тихі застуми (СУМГ) 

- тихі зорі (СУМ) 

- тихі кроки (СУМ) 

- тихі очі (СУМ) 

- тихі сльози (СУМ) 

- тихоє лицє (КСлУМ16-17)  

- тихое пристанище (СлУМ)  
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- ти́хаѧ приста́нъ (СлУМ) 

- тіло, як папір біле (СУМГ) 

- тільки (ледве) живий та теплий (СУМ) 

- Товариство Червоного хреста (СУМ) 

- товста діжка (АЕ) 

- товста жінка (АЕ) 

- товста людина (АЕ) 

- товста свиня (АЕ) 

- товстий гаманець (АЕ) 

- товстий голос (СУМГ) 

- товстий мільйонер (АЕ) 

- товстий чоловік (АЕ) 

- товстий, як кабан (АЕ) 

- товстий, як свиня (АЕ) 

- то(л)стый вѣкъ (КСлУМ16-17) 

- тоненька намітка (СУМГ) 

- тоненька сорочка (СУМГ) 

- тоненький стан (СУМГ) 

- тоненькі брови звивалися гадючками (СУМ) 

- тонесенька в талії (СУМ) 

- тонка нитка (АЕ) 

- тонка талія (АЕ) 

- тонке волосся (АЕ) 

- то(н)кии голосъ (КСлУМ16-17) 

- то(н)кии розүмѣ (КСлУМ16-17)  

- тонкий стан (СУМ) 

- тонкий, як волосина (АЕ) 

- тонкий, як голка (АЕ) 

- тонкий, як дошка (СУМ) 

- тонкий, як жердка (СУМ) 

- тонкий, як шовкова нитка, голос (СУМГ) 

- тонкі брови (СУМ) 

- тонкі вуса (СУМ) 

- тонкі пальці (АЕ) 

- тонкі риси (СУМГ) 

- тремкий голос, як найтонший кришталь (СУМГ) 

- тремкий голос, як тонке срібло (СУМГ) 

- тримати (держати) порох сухим (СУМ) 

- трүбныи гласъ (СлУМ) 

- тупа голова (СУМ) 

- тупа жорстокість (СУМ) 
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- тупа пиха (СУМ) 

- тупе обличчя (СУМ) 

- тупе створіння (СУМ) 

- тупий біль (СУМ) 

- тупий відчай (СУМ) 

- тупий деспотизм (СУМ) 

- тупий до книжки (СУМ) 

- тупий зір (СУМ) 

- тупий погляд (СУМ) 

- тупий слух (СУМ) 

- тупий чиновник (СУМ) 

- тупі, як камінь, мізки (СУМ) 

- тухла риба (АЕ) 

- тухле м’ясо (СУМ) 

- тухле пшоно (СУМ) 

- тухле яйце (АЕ) 

- тѣсныи вороты (СлУМ) 

- тѧжкий во́пль (СлУМ) 

 

У 

 

- у тихому болоті чорти водяться (СУМ) 

- у тихому болоті чорти плодяться (СУМ) 

- у гарячім тоні (СУМГ) 

- уста рум’яні, як вишня (СУМГ) 

 

Х 

 

- хлопці чорнобривці (СУМГ) 

- хмільний запах (СУМ) 

- холодна байдужість (СУМ)  

- холодна бистрина (СУМ) 

- холодна війна (СУМ)  

- холодна вода (СУМ) 

- холодна дотепність (СУМ) 

- холодна дрож (СУМ) 

- холодна думка (СУМ) 

- холодна душа (СУМ)  

- холодна жаба сидить під серцем (СУМ) 

- холодна журба (СУМ)  

- холодна зброя (СУМ) 
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- холодна зима (СУМ) 

- холодна зустріч (СУМ) 

- холодна крига (АЕ) 

- холодна ласка (СУМ) 

- холодна любов (СУМ)  

- холодна ніч (СУМ) 

- холодна повага (СУМ) 

- холодна самотність (СУМ)  

- холодна хвиля (СУМ) 

- холодна, як залізо, любов (СУМ) 

- холодна, як лід, вода (СУМ) 

- холодна, як лід, рука (СУМ) 

- холодна, як медуза (СУМ) 

- холодне життя (СУМ) 

- холодне лице (СУМ) 

- холодне морозиво (АЕ) 

- холодне надвечір’я (СУМ) 

- холодне око (СУМ)  

- холодне повітря (СУМ) 

- холодне прощання (СУМ) 

- холодне серце (СУМ) 

- холодний дрож (дріж) пробігає (пробіг) по тілу (СУМ) 

- холодний борщ (СУМ) 

- холодний вітер (СУМ) 

- холодний день (СУМ) 

- холодний дрож (СУМ) 

- холодний жах (СУМ) 

- холодний лід (АЕ) 

- холодний піт (СУМГ) 

- холодний погляд (СУМ) 

- холодний прийом (СУМ) 

- холодний сніг (АЕ) 

- холодний тон (СУМ) 

- холодний трагізм (СУМ) 

- холодний туман (СУМ) 

- холодный часъ (КСлУМ16-17) 

- холодний, неначе мертвий (СУМ) 

- холодний, як крига (СУМГ) 

- холодний, як лід (АЕ) 

- холодний, як мармур (СУМ) 

- холодний, як сніг (АЕ) 
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- холодні закуски (СУМ)  

- холодні мурахи (СУМ) 

- холодні обійми (СУМ) 

- холодні страви (СУМ) 

- холодні припущення (СУМ) 

- холодні, як Чумаченкові рапорти, листи (СУМ) 

- холодною водою облити (обдати) (СУМ) 

 

Ч 

 

-  чадна атмосфера (СУМ) 

- чадна весна (СУМ) 

- чадна машина (СУМ) 

- чадний дух (СУМ) 

- чадний запах (СУМ) 

- чебрецевий дух (СУМ)  

- Червона  Армія (СУМ) 

- червона валка (СУМ) 

- Червона Гвардія (СУМ) 

- червона вишня (АЕ) 

- червона дошка (СУМ) 

- червона калина (СУМГ) 

- червона китайка (СУМГ) 

- червона кіннота (СУМ) 

- червона плахта (СУМГ) 

- червона полуниця (АЕ) 

- червона помада (АЕ) 

- червона стьожка (СУМГ) 

- червона субота (СУМ) 

- червона юпка (СУМГ) 

- червона юшка (СУМ) 

- Чєрвоноє морє (КСлУМ16-17)  

- червоныи словы (КСлУМ16-17) 

- червона, як жар (СУМ) 

- червона, як мак (СУМ) 

- червона, як півонія (СУМ) 

- червона, як шмат полум’я, косинка (СУМ) 

- червоне козацтво (СУМ) 

- червоне сукно (СУМ) 

- червоне, як калина, лице (СУМ) 

- червоне, як перчиця, обличчя (СУМ) 
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- червоний борщ (СУМ) 

- червоний від біганини (СУМ) 

- червоний жупан (СУМГ) 

- червоний з напруги (СУМ) 

- червоний каптан (СУМГ) 

- червоний каптурок (СУМГ) 

- червоний куток (СУМ) 

- червоний мак (АЕ) 

- червоний півень (СУМ) 

- червоний помідор (АЕ) 

- червоний терор (СУМ) 

- Червоний Хрест (СУМ) 

- червоний, як буряк (СУМ) 

- червоний, як варений (парений) рак (СУМГ) 

- червоний, як жар (СУМ) 

- червоний, як калина, вид (СУМ) 

- червоний, як каплун, козак (СУМ) 

- червоний, як кров (АЕ) 

- червоний, як мак (АЕ) 

- червоний, як після лазні (СУМ) 

- червоний, як після чарки (СУМ) 

- червоний, як помідор (АЕ) 

- червоний, як рижок (СУМГ) 

- червоні бійці (СУМ) 

- червоні козаки (СУМ) 

- червоні партизани (СУМ) 

- червоні слідопити (СУМ) 

- червоні уста (СУМГ) 

- червоні чоботи (СУМГ) 

- червоні, як калина, губи  (СУМ) 

- червоні, як калина, уста  (СУМ) 

- червоні, як калина, штани (СУМ) 

- червоні, як кармазин, уста (СУМ) 

- червоні, як у кроля, очі (СУМ) 

- червонії корогви (СУМГ) 

- чє(р)воны(и) лє(т)ники (СлУМ) 

- чє(р)ны, яко врон́ъ, вла́сы (СлУМ) 

- чє(р)ный хлѣбъ (СлУМ) 

- чєрво́наѧ нє́мочъ (СлУМ) 

- чи(р)воныє юхты (СлУМ) 

- чиста дівчина (СУМ) 
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- чиста мета (СУМ) 

- чиста мрія (СУМ) 

- чиста половина (СУМ) 

- чиста правда (СУМ) 

- чиста робота (СУМ) 

- чиста словеса (СлУМ) 

- чиста справа (СУМ) 

- чиста, як сльоза, правда (СУМ) 

- чи́стаѧ кръ́вь (СлУМ) 

- чисте кохання (СУМ) 

- чисте почуття (СУМ) 

- чисте сумління (СУМ) 

- чистий, як скло (СУМ) 

- чисті  мрії (СУМ) 

- чисті думки (СУМ) 

- чистое серце (СлУМ) 

- чи́стоє житіє (СлУМ) 

- чыстоє сүм(л)єнїє (СлУМ) 

- чо(р)ный  ара́бчикъ (СлУМ) 

- чорна  амазонка (СУМ) 

- чорна безнадія (СУМ) 

- чорна білизна (СУМ) 

- чорна біржа (СУМ) 

- чорна борода (СУМ) 

- чорна врана (СУМГ) 

- чорна гризота (СУМ) 

- чорна доля (СУМ) 

- чорна дошка (СУМ) 

- чорна душа (СУМ) 

- чорна жура (СУМ) 

- чорна земля (СУМГ) 

- чорна злість (СУМ) 

- чорна злоба (СУМ) 

- чорна кава (СУМГ) 

- чорна кирея (СУМГ) 

- чорна кістка (СУМ) 

- чорна коса (СУМГ) 

- чорна косинка (СУМ) 

- чорна кухня (СУМ) 

- чорна магія (СУМ) 

- чорна мука (СУМГ) 
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- чорна невдячність (СУМ)  

- чорна невільниця (СУМ) 

- чорна ніч (АЕ) 

- чорна пам’ять (СУМ) 

- чорна пляма (СУМ) 

- чорна постіль (СУМ) 

- чорна рада (СУМГ) 

- чорна реакція (СУМ) 

- чорна редька (АЕ) 

- чорна робота (СУМ) 

- чорна сила (СУМ)  

- чорна смола (АЕ) 

- чорна совість (СУМ) 

- чорна сорочка (СУМГ) 

- чорна сотня (СУМ) 

- чорна справа (СУМ) 

- чорна сукня (АЕ) 

- чорна туга (СУМ) 

- чорна хата (СУМ) 

- чорна хламида (СУМГ) 

- чорна хмара (СУМГ) 

- чорна хустка (СУМ) 

- чорна шаль (СУМ) 

- чорна шапка  (СУМГ) 

- чорнаѧ книга (КСлУМ16-17) 

- чорна, мов земля, сорочка (СУМ) 

- чорна, мов кузня, хата (СУМ) 

- чорна, як гадюка, коса (СУМГ) 

- чорна, як гайворон, коса (СУМ) 

- чорна, як жук, дівчина (СУМ) 

- чорна, як каглянка, сорочка (СУМ) 

- чорна, як рілля, сорочка  (СУМ) 

- чорна, як сажа, сорочка  (СУМ) 

- чорна, як сім галок, дочка (СУМ) 

- чорна, як смола, голова (СУМ) 

- чорна, як сопуха, сорочка  (СУМ) 

- чорна, як стеля в курній хаті, сорочка (СУМ) 

- чорная изба (издебка) (СлУМ) 

- чорная икра (СлУМ) 

- чорная келия (СлУМ) 

- чорная печ (СлУМ) 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


615 

 

- чорне волосся (СУМГ) 

- чорне вугілля (АЕ) 

- чорне горе (СУМ) 

- чорне дворище (СУМ) 

- чорне діло (СУМ) 

- чорне духівництво (духовенство) (СУМ) 

- чорне обличчя (СУМ) 

- чорне слово (СУМ) 

- чорне стало білим (СУМГ) 

- чорне сумління (СУМ) 

- чорне убрання (СУМ) 

- чорне, як дьоготь, болото (СУМ) 

- чорне, як той чобіт, лице (СУМ) 

- чорне, як халява, обличчя (СУМ) 

- чорний автомобіль (АЕ) 

- чорний квадрат (АЕ) 

- чорний африканець (СУМ) 

- чорний барон (СУМ) 

- чорний ворон (СУМГ) 

- чорний двір (СУМ) 

- чорний директор (СУМ) 

- чорний жах (СУМ) 

- чорний капотець (СУМГ) 

- чорний кіт (АЕ) 

- чорний крук (СУМГ) 

- чорний маркер (АЕ) 

- чорний невільник (СУМ) 

- чорний одяг (АЕ) 

- чорний плащ (АЕ) 

- чорний прокурорський ковпак (СУМ) 

- чорний раб (СУМ) 

- чорний ринок (СУМ) 

- чорний сардак (СУМГ) 

- чорний страх (СУМ) 

- чорний телефон (АЕ) 

- чорний тин (СУМ) 

- чорний хід (СУМ) 

- чорний хліб (СУМГ) 

- чорний чуб (СУМ) 

- чорний шоколад (АЕ) 

- чорний, як вугілля (АЕ) 
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- чорний, як галка (СУМГ) 

- чорний, як дьоготь, оселедець (СУМ) 

- чорний, як земля (СУМ) 

- чорний, як земля, хліб (СУМ) 

- чорний, як циган (СУМГ) 

- чорниш (СУМГ) 

- чорні  бушлати (СУМ) 

- чорні вії (АЕ) 

- чорні  мундири (СУМ) 

- чорні берети (СУМ) 

- чорні брови (СУМГ) 

- чорні брови, мов чорні п’явки (СУМ) 

- чорні брови, як шовкові шнурки (СУМ) 

- чорні брюки (СУМ) 

- чорні будинки (СУМ) 

- чорні воли (СУМГ) 

- чорні вуса (СУМ) 

- чорні вуста (СУМ) 

- чорні дні (СУМ) 

- чорні думи (СУМ) 

- чорні кучері (СУМГ) 

- чорні люди (СУМ) 

- чорні наговори (СУМ) 

- чорні ноги (СУМ) 

- чорні очі (СУМГ) 

- чорні очі, ще чорніші осінньої ночки (СУМ) 

- чорні очі, як … зорі опівночі (СУМ) 

- чорні очі, як терночок (СУМГ) 

- чорні руки (СУМГ) 

- чорні сили (СУМ) 

- чорні сіни (СУМ) 

- чорні слова (СУМГ) 

- чорні сотні (СУМ) 

- чорні брови (СУМ) 

- чорні брови, як дві довгі чорні  стрілки (СУМ) 

- чорні брови, як ужі (СУМ) 

- чорні списки (СУМ) 

- чорні уста (СУМ) 

- чорні з синьою поволокою очі (СУМ) 

- чорні, як вугіль, очі (СУМ) 

- чорні, як дьоготь, коси (СУМ) 
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- чорні, як дьоготь, штани (СУМ) 

- чорні, як кора, штани (СУМ) 

- чорні, як смоль, брови (СУМ) 

- чорні, як смоль, коси (СУМ) 

- чорні, як смоль, очі (СУМ) 

- чорні, як смородина, очі (СУМ) 

- чорні, як терночок, очі (СУМ) 

- чорнійша від землі (СУМГ) 

- чорнії, як нічка, брови (СУМГ) 

- чорнії, як нічка, очі (СУМГ) 

- чорнії темниці (СУМ) 

- чорніший ночі (СУМ) 

- чорнобрива (чорнобривий) (СУМГ) 

- чорнобриві, як гвоздики (СУМ) 

- чорновусий козаченько (СУМГ) 

- Чорноє морє (КСлУМ16-17) 

- чорнокоса мати (СУМГ) 

- чо́рный конь (СлУМ) 

- чорнявая дівчинонька (СУМГ) 

- чорнявенька, як циганочка (СУМ) 

- чорнявий, як грак (СУМ) 

 

Ш 

 

- шерсткі руки  (СУМГ) 

- широка вдача (СУМ)  

- широка кість (СУМ) 

- широка ріка (АЕ) 

- широка можливість (СУМ) 

- широка натура (СУМГ) 

- широка нива (СУМГ) 

- широка посмішка (усмішка) (СУМ) 

- широка слава (СУМ) 

- широка спеціальність (СУМ) 

- широка спина (СУМ) 

- широка Україна (СУМГ) 

- широка, мов повінь, мелодія (СУМ) 

- широка, мов ступа, дівка (СУМ) 

- широкая дорога (СлУМ) 

- широкая мова (СлУМ) 

- широке поле (СУМГ) 
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- широке серце (СУМ) 

- широке чоло (СУМ) 

- широке щастя (СУМ) 

- широкоє  писаньѧ (КСлУМ16-17) 

- широкий гостинець (СлУМ) 

- широкий діапазон (СУМ) 

- широкий Дніпро (СУМГ) 

- широкий жест (СУМ) 

- широкий крок (СУМ) 

- широкий лоб (СУМ) 

- широкий обрій (АЕ) 

- широкий розголос (СУМ) 

- широкий розмах (СУМ) 

- широкий світ (СУМГ) 

- широкий у кості (СУМ) 

- широкий успіх (СУМ) 

- широкий шлях (СУМ) 

- широкий, аж до самого обрію, степ (СУМ) 

- широкий, як життя (АЕ) 

- широкий, як море (АЕ) 

- широкий, як небо (АЕ) 

- широкий, як степ (АЕ) 

- широкі брови (СУМ) 

- широкі груди (СУМ) 

- широкі перелоги (СУМГ) 

- широкі плечі (СУМГ) 

- широкі подоли (СУМГ) 

- широкі права (СУМ) 

- широкі сіножаті (СУМГ) 

- широкі степи (СУМГ) 

- широкі, як покоси, брови (СУМ) 

- широ́кіе вла́сы (СлУМ) 

- широ́кіе сло́вы (СлУМ) 

- широкїй до́во(д) (СлУМ) 

- широкїи нивы (СлУМ) 

- широ́кїи пагорки (СлУМ) 

- широкоє море (СлУМ) 

- широкоє нбо҃ (СлУМ) 

- широ́коє полє (СлУМ) 

- широкополі лани (СУМГ) 

- широко-просторе море (СУМГ) 
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- широкыи ворота (СлУМ) 

- широкыи путъ (СлУМ) 

- ширший океану (СУМГ) 

- шия ж білесенька, от як би з крейди (СУМГ) 

- шорстка губа (СУМ)  

- шорстка долоня (СУМ) 

- шорстка рука (СУМ) 

- шорстке обличчя (СУМ) 

- шорстке слово (СУМ) 

- шорсткий голос (СУМ) 

- шорсткий палець (СУМ)  

- шорсткий сміх (СУМ) 

- шорсткий язик (СУМ) 

- шорсткі очі (СУМ) 

- шорсткі, як рашпіль, губи (СУМ) 

- шукати глибокої води, високої гиллі (СУМГ) 

- шумлива діяльність (СУМ) 

 

Щ 

 

- щоки, неначе жар (СУМ) 

 

Я 

 

- я(к) снѣгъ бѣлогω во́лоса  (СлУМ) 

- як біль білий (СУМГ) 

- як бубон синя   (СУМ) 

- як в сови очі (СУМ)  

- як вишні на білій тарілці губи (СУМ) 

- як жар червонолиця (СУМГ) 

- як з гебану чорний (СУМГ) 

- як зіронька ясна (СУМГ) 

- як калина жаркая (СУМ) 

- як крейда біла (СУМГ) 

- як лебідь білий (СУМГ) 

- як лід холодна рука (СУМ) 

- як мед смачний горіх (СУМ) 

- як мокре горить (СУМ) 

- як молоко білий (СУМ) 

- як папір біле (СУМГ) 

- як пуп синій (СУМ) 
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- як рівне золото поле (СУМ) 

- як роса біла (СУМГ) 

- як сніг біленьке лице (СУМГ) 

- як солоного зайця ганяти (СУМ) 

- як стиглий кавун лице (СУМ) 

- як стіна біла (СУМГ) 

- як твердий дуб (СУМГ) 

- як терночок очі (СУМ) 

- як холодний душ на голову (СУМ) 

- як червона маківка (СУМГ) 

- як червонобокі яблука губи (СУМ) 

- як червонобокі яблука щоки (СУМ) 

- як чорне сукно небо (СУМ) 

- як яєчний жовток лице (СУМ) 

- яќω бѣлого хлѣба з мє́домъ (СлУМ) 

- якω ка́мєнємъ твє(р)дою вѣрою (СлУМ) 

- яќω натүра оужа́ го(р)ка (СлУМ) 

- яко бы снѣгь бѣло (СлУМ) 

- яко во(л)на бѣла (СлУМ) 

- я(к) снѣ(г) голова єго и волосы (СлУМ) 

- яко є(ст) красє(н) сѣди́на(м) ро(з)соу́до(к) (СлУМ) 

- яко полы́нь горко  (СлУМ) 

- якъ колода синий (СлУМ) 

- ясен місяць (СУМГ) 

- ясна  днина (СУМ) 

- ясна голова (СУМ) 

- ясна зіронька (СУМГ) 

- ясна посмішка (СУМ) 

- ясне, як льон, волосся (СУМ) 

- ясний розум (СУМ) 

- ясний світ (СУМГ) 

- ясний сокіл (СУМГ) 

- ясний, як сонечко (СУМГ) 

- ясні очі (СУМ)  
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Додаток Е 
Результати спрямованого асоціативного експерименту щодо відтворення 

стереотипів чуттєвого сприйняття в мовній свідомості носіїв української 

лінгвокультури з різних регіонів України  

ЧАСТИНА I 

 

Об’єкти, які визначають еталони сенсорних вербалізацій 

 

  

тотожні асоціації 

 

відмінні асоціації 

 

 українофони / 

русофони 

українофони русофони 

 

чорний 

автомобіль (4/6), брови (31/28), 

взуття (1/2), вії (8/2), волосся 

(30/32), ворон (31/27), вугілля 

(5/37), земля (38/7), кава (1/6),  

квадрат (3/13), кінь (4/6), кіт 

(15/8), колір (3/2), крук (12/9), лак 

(2/2), маркер (3/6), нафта (1/1), ніч 

(20/27), одяг (6/7), очі (22/23), 

пальто (4/2),  пес (1/1), птах (1/1), 

редька (3/7), ручка (4/1), сажа 

(1/1), смола (8/9), смородина (1/2), 

сукня (3/11), сумка (5/1), телефон 

(4/3), тінь (1/1), туш (2/3), хмара 

(5/3), фарба (2/2), чоботи (2/3), 

плащ (11/1), шоколад (5/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

378/363 

асфальт (4), блузка 

(2), бровенята (3), 

вдова (1), ґрунт (3), 

гаманець (1), гумка 

(1), душа (1), килим 

(1), кріт (1), коник 

(9), куртка (1), ліс 

(2), море (2), 

машина (1), ніс (5), 

павук (1), пантера 

(1), папка (1), піч 

(2), плаття (1), 

пляма (1), помада 

(1), полотно (1), 

пояс (1), праця (1), 

резинка (1), скриня 

(1), смужка (1), 

собака (2), спідниця 

(1), стіна (2), 

тканина (1), хліб (3), 

хустка (2), чай (1), 

чорнило (2), шарф 

(1), штани (2), 

шляпа (1) 

брюки (1), 

велосипед (1), вуаль 

(1), двері (1), дим (6), 

дошка (1), екран (2), 

жакет (1), попіл (2), 

камінь (1), кімната 

(1), коняка (2), кішка 

(5), крісло (1), лебідь 

(3), меса (1), нитка 

(1), нігті (1), обличчя 

(1), пар (1), парта (1),  

паста (1), перстень 

(1), підводка (2), 

підошва (1), плівка 

(1), пляма (1), 

портфель (1), раб (1), 

смуга  (4), стіл (1), 

стілець (1), телевізор 

(1), туфлі (1), 

черевики (1) 

білий аркуш (4/6), білок (11/14), 

борошно (1/6), ведмідь (4/3), вікно 

(2/3), волосся (3/2), глина (2/1), 

день (7/4), зошит (1/1), зуби (9/10),  

квіти (2/3), кіт (3/3), крейда 

(18/20), лебідь (4/5), машина (1/1), 

молоко (31/21), морозиво (1/2), 

мука (2/2), ніч (1/4), одяг (4/3), 

папір (11/9), парус (1/1), прапор 

автомобіль (2), 

альбом (1), батарея 

(1), вежа (1), вино 

(1), голуб (2), гриб 

(1), двері (1), дім 

(1), заєць (3), звіт 

(1), зефір (2), зима 

(2), капелюх (1), 

колір (1), кофта (1), 

альбінос (1), білизна 

(1), вапняк (1), 

вершки (1), вугілля 

(1), гумка (1), дим 

(1), золото (2), іній 

(1), кефір (3), 

кімната (1), кістка 

(1), козел (1), 

конвалія (1), 
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(1/1), простирадло (1/3), птах (1/1), 

пух (1/4), светр (2/1), сіль (4/12), 

скатертина (1/2), сметана (6/7), 

сніг (58/18), стіна (13/10), сторінка 

(2/1), сукня (6/2), троянда (2/2), 

фарба (1/1), хліб (3/5), хмара 

(3/10), цукор (4/13), шафа (1/1), 

шкіра (2/1), шоколад (3/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

308/299 

кріль (1), лак (1), 

листок (3), майка 

(1), майонез (1), 

миша (2), німб (1), 

носки  (1), олівець 

(1), очі (1), підлога 

(1), пінгвін (1), пір’я 

(5), пляма (1), 

полотно (2), рука 

(4), рушник (2), 

сорочка (3), 

спідниця (1), 

тканина (1), туфлі 

(2), тюль (4), хата 

(1), хмарина (1), 

холодильник (4), 

шкарпетки (1), 

фарба (1) 

коректор (1), крига 

(1), лист (15), лілія 

(1), лімузин (1), 

людина (1), 

мереживо (1), небо 

(2), обличчя (1), 

пенал (1), перлина 

(4), піна (1), плаття 

(1), плід (1), 

порошок (1), постіль 

(1), ромашка (1), 

руки (1), ручка (1), 

світ (1), світло (1), 

смуга (3), стеля (1), 

стіл (1), стілець (1), 

сторінка (1), телефон 

(2), туман (2), 

хустина (2), чашка 

(2), яйце (1), 

янгол (1) 

сірий асфальт (11/8), будинок (1/1), вовк 

(32/3), голуб (3/2), день (6/3), дим 

(1/8), заєць (24/21), кіт (3/3), метал 

(2/1), миша (35/34), небо (4/3), 

одяг (4/1), олівець (2/5), очі (1/5), 

пальто (1/1), попіл (10/7), 

речовина (1/1), светр (2/1), слон 

(5/3), стіл (2/2), сукня (1/1), туман 

(4/10), хмара (2/4), цемент (1/1), 

шарф (3/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

215/176 

автомобіль (1), бруд 

(1), ведмідь (1), 

гольф (2), дельфін 

(1), дорога (1), 

камінь (2), кахель 

(1), кінь (1), кожух 

(1), колір (2), 

коробка (1), костюм 

(1), кофта (4), лис 

(1), настрій (1), нігті 

(1), пенал (1), 

підручник (1), плащ 

(2), пліснява (1), 

погода (2), полотно 

(1), птаха (1), светр 

(1), свита (1), 

стілець (2), телефон 

(1), тканина (1), 

хом’як  (1),  шапка 

(1),  черевики (1), 

шипшина (1), 

шкарпетки (1) 

батон (1), бетон (1), 

будівля (1), вовченя 

(4), волокно (1), гори 

(1), город (1), гуска 

(1), дім (1), журавель 

(1), зошит (1), 

каміння (5), качка 

(1), комора (1), 

машина (2), ніч (1), 

паркан (1), пацюк 

(5), пес (1), пил (1), 

пташка (4), риба (1), 

ртуть (1), собака (1), 

сорока (1), стовп (2), 

фарба (2), чоботи (1), 

човен (1) 

 

червоний буряк (10/17), вино (3/3), вишня 

(17/18), губи (16/12), горобина 

(1/2), захід сонця (1/3), калина 

(31/6), капелюх (1/1), квітка (4/2), 

кров (51/40), лак (2/2), мак (10/25), 

малина (1/2), намисто (4/1), нігті 

(1/1), плаття (6/1), полуниця 

бант (1), варення 

(1), вогонь (1), 

граната (1), дерево 

(1), диплом (1), 

доріжка (1), камінь 

(1), картка (1), книга 

(1), коралі (2), 

автомобіль (1), 

білизна (1), блокнот 

(1), борщ (1), 

волосся (1), десна 

(1), диван (1), долоні 

(1), жакет (1), листя 

(4), мальви (1), 
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(5/11), помада (6/1), помідор 

(6/24), рак (21/23), светр (1/2), 

сонце (2/1), сукня (4/3), суниця 

(3/1), троянда (3/7), туфлі (2/1), 

тюльпан (2/3), черешня (1/3), 

щоки (2/3), яблуко (9/7), 

ягоди (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

277/274 

кофта  (1), 

купальник (4), 

нитка (3), ніс (1), 

пальто (2), 

парасолька (1), 

пенал (1), півень (1), 

піджак (1), планшет 

(1), плахта (1),  

світло (2), порічки 

(1), роза  (4), ручка 

(2), світлофор (1), 

сорочка (1), сумка 

(1), тканина (1), 

уста (1), фарба (2), 

хустка (1), чорнило 

(2), шуба (1), щічки 

(1) 

машина (1), місяць 

(1), небо (1), олівець 

(1), очі (1), пелюстки 

(1), перець (2), пляма 

(1), полум’я (3), 

прапор (2), рута (3), 

серце (4), спідниця 

(1), стрічка (3), 

язик (1), телефон (1), 

чашка (1), шапка (2), 

шипшина (1)  

синій волошки (34/2), джинси (7/6), кит 

(2/2), льон (2/4), віти (2/1), море 

(13/33), небо (37/39), одяг (2/1), очі 

(12/7), океан (1/3), озеро (16/2), 

паста (1/5), птах (1/1), ручка (9/8), 

светр (1/1),   сливи (2/4), сукня 

(2/1), шапка (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

188/148 

 автомобіль (1), 

вогонь (2), вода (5), 

далечінь (1), даль 

(1), диван (1), 

Дністер (1), іриси 

(1), лак (1), лице (1), 

машина (2,) ніс (1), 

олівець (2), пальто 

(1), піджак (1), 

сумка (1), підлога 

(1), плаття (1), 

полинь (1), прапор 

(2), синець (1), 

стрічка (2),  

спідниця (1), 

тканина 

авто (3), білизна (1), 

вагон (1), виноград 

(1), гаманець (1), 

губи (1), двері (1), 

екран (1), етюди (1), 

жакет (1), зошит (3), 

іній (1), книжечка 

(1), метелик (1), 

панчохи (2), 

прапорець (2), туфлі 

(1), фарба (1), ягода 

(1) 

голубий вода (2/4), волошки (2/1), джинси 

(1/1), зошит (2/2), море (3/5), небо 

(36/32), озеро (3/6), очі (24/21), 

річка (15/18), сорочка (1/1), 

стрічка (3/3), струмок (1/1), фарба 

(3/3), хмара (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

аквамарин (1), 

блуза (2), волосся 

(1), глина (1), голуб 

(1), гуаш (1), іній 

(1), квіти (3), кит 

(1), кімната (1), 

ковдра (1), колір (1), 

кофта (1), куртка 

(2), лак (1), льон (1), 

нігті (1),  незабудки 

(3), одяг (2), океан 

(2), ручка (2), светр 

(1), стеля (1), стіна 

(1), сукня (1), сумка 

(2), топаз (1), туман 

(1) хвилі (1) 

атлас (1), бант (1), 

блакить (1),  вени (1), 

блокнот (1), вагон 

(1), годинник (1), 

горщик (1), зірка (1), 

іграшка (1), кофтина 

(1), кулька (2), 

лагуна (5), лід (1), 

олівець (1), палатка 

(1), пенал (2), перука 

(1) прапор (1), слива 

(1), сніг (1), ставок 

(1), стіна (2), ялинка 

(1) 
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138/130 

блакитний небо (52/40), озеро (4/4), океан 

(1/1), очі (20/28), ріка (1/2), светр 

(1/1), сукня (1/2), стрічка (2/2), 

сяйво (1/1), хмари (3/1), льон (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

125/104 

акварель (1), басейн 

(1), блокнот (1), 

вогонь (1), вода (5), 

волошки (1), 

горизонт (1), кактус 

(1), квітка (1), кит 

(1), костюм (1), 

лагуна (3), море (4), 

незабудки (2), 

плаття (1), постіль 

(1), прапор (2), 

річка (2), спідниця 

(1), стіни (1), стяг 

(1), фартух (1), 

фіалка (1) 

ваза (1), волосся (1), 

джинси (1), зорі (1), 

квіти (2), книга (1), 

метелик (1), міст (1), 

місяць (1), олівець 

(1), папуга (1), 

парасолька (1), 

прапор (2), струмок 

(1), сумка (1), 

тканина (2), фарба 

(1), хвиля (1) 

 

зелений гай (3/1), горох (2/1), жаба (7/6), 

дерево (29/34), змія (2/1), 

крокодил (6/3), кущ (1/6), лайм 

(2/3), листя (17/25), ліс (5/6), 

листок (3/6), луки (4/4), мʼята 

(1/4), огірок (1/6) очі (3/6), 

петрушка (1/2), поле (3/10), салат 

(2/2), трава (78/66), фарба (1/3), 

чай (2/2), цибуля (3/2), яблуко 

(8/14), ялинка (1/4), ящірка (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

220/230 

авокадо (3), борщ 

(1), броколі (1), 

вазон (1), велосипед 

(1), вода (1), 

заздрість (1), кактус 

(1), капуста (1), 

карта (1), квасоля 

(1), квітка (1), колір 

(1), коник-

стрибунець (1), 

кофта (1), майка (1), 

одяг (3), пальма (1), 

парта (2), перець 

(1), плющ (1), степ 

(1), футболка (1), 

шорти (1), шпинат 

(1), щавель (2) 

ялина (1) 

аґрус (1), богомол 

(1), виноград (1), 

водорості (1), 

галявина (1), гарбуз 

(1), груша (1), 

долина (1), дошка 

(6), дуб (1), журнал 

(1), зеленка (1), 

коник (1), кріп (5), 

куртка (2), лавка (1), 

лист (4), мох (1), 

олівець (5), папороть 

(1), паркан (1), ряска 

(1), сад (2), светр (1), 

селера (1), 

стрибунець (1) 

жовтий банан (4/3), віск (11/12), груша 

(2/2), диня (1/2), жовток (16/14), 

золото (4/2), квіти (6/2), колосся 

(1/3), кульбаба (12/16), курча 

(15/18), лимон (7/8), листя (1/3), 

мед (2/1), місяць (3/2), олія (3/1), 

поле (2/3), пшениця (17/16), сонце 

(61/58), соняшник (29/46), стрічка 

(1/1), яблуко (1/2) 

 

 

 

 

 

берег (1), жоржини 

(1), зерно (1), зорі 

(3), колір (1), куртка 

(1), лисиця (1), лице 

(1), ліс (1), майка 

(1), мімоза (1), 

нарцис (1), одяг (1), 

олівець (1), осінній 

листок (3), очі змії 

(1), пісок (1), плащ 

(1), пляма (1), 

помідори (2), 

прапор (1), преса 

(1), проміння (1), 

автобус (1), 

автомобіль (1), 

бджола (1), вогник 

(1), вода (1), волосся 

(7), гриб (1), жито 

(2), канапа (1), 

каченя (1), квітка (2), 

килим (1), кукурудза 

(1), кулька (1), купол 

(1), лак (1), лампочка 

(1), обличчя (1), 

олівець (10), очі (1), 

папір (1), перець (1), 

підлога (1), пісок 
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кількість реакцій 

234/212 

ромашки (1), світло 

(1), смуга (1), тісто 

(1), трава (1), 

тюльпан (2) 

 

(12), птах (1), свічка 

(1), сир (1), стіл (1), 

стілець (1), сукня (2), 

сумка (1), троянда 

(1), фарба (2), 

шпалери (1), ягоди 

(1) 

рудий білка (1/1), ведмідь (1/1), веснянки 

(4/1), волосся (39/25), глина 

(11/13), іржа (1/4), кіт (7/5), лисиця 

(32/29), лист (3/2), пес (24/15), 

хлопець (5/2) 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

161/127 

апельсин (5), брови 

(1), вогонь (1), 

дитина (1), дівчина 

(5), жінка (2), жук 

(1), камінь (1), качка 

(1), кошеня (3), 

малюк (1), 

мандарин (3), очі 

(1), пояс (1), сумка 

(1), фарба (1), цегла 

(5), цуценя (1), 

чоловік (1) 

борода (2), вогонь 

(1), вода (3), залізо 

(1), кенгуру (1), кінь 

(2), кішка (1), кора 

(2), листок (1), метал 

(3), мідь (1), мураха 

(1), овчина (1), светр 

(1), сонце (1), хвіст 

(2), хом’як (1), хутро 

(1) 

великий будинок (34/3), будівля (1/5), 

ведмідь (7/1), вуха (1/6), галерея 

(3/2), гора (6/4), губи (1/2), дерево 

(3/2), земля (2/1), кит (2/2), кімната 

(3/3), книга (2/2), копиця (21/2), 

кругозір (1/1), людина (2/6), море 

(2/1), ніс (9/12), нога (2/1), машина 

(4/3), місто (5/4), океан (3/1), очі 

(29/18), пес (2/2), планета (1/2), 

площа (1/1), простір (1/2), розмір 

(4/4), руки (2/6), світ (17/1), слон 

(17/11), собака (3/1), стіл (1/1), 

хліб (2/1), чоловік (2/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бегемот (1), брехня 

(1), валун (1), 

ведмедиця (1), 

всесвіт (1), 

галактика (1), 

годинник (1), 

голова (1), горе (1), 

гроші (1), день (2), 

динозавр (1), досвід 

(1), душа (1), жираф 

(1), зал (1), 

заробіток (1), зошит 

(1), камінь (1), 

квартира (1), 

кишеня (1), 

кінотеатр (1), кіт 

(2), коло (1), 

комбайн (1), 

корабель (1), лев 

(1), материк  (1), 

можливості (1), ніж 

(1), об’єм (2), 

палець (2), 

памʼятник (1), парк 

(1), підбори (1), 

поле (1), портфель 

(1), приміщення (1), 

автобус (1), 

аудиторія (2), бюст 

(1), вежа (2), двері 

(1), дощ (1), завод 

(1), зріст (4), 

каструля (1), квітка 

(1), кінь (1), кущ (1), 

ліжко (1), ліс (1), 

літера (1), ложка (1), 

мамонт (1), материк 

(1), нігті (1), обсяг 

(1), острів (1), пагорб 

(1), перерва (1), 

пишнота (1), пліт (1), 

порція (1), потяг (1), 

простирадло (1), 

реферат (1), ріка (1), 

рід (1), родина (1), 

скеля (2), сцена (2), 

телевізор (1), хвиля 

(1), хмара (1), чоло 

(1) 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


626 

 

 

 

 

 

 

 

 
кількість реакцій 

215/167 

пробка (1), ріст (1), 

розум (1), рот (3), 

село (1), сімʼя (1) 

сонце (1) сорочка 

(1), стіна (1), стовп 

(1), страх (1), сумка 

(1), тіло (1), успіх 

(1), футбол (1), 

хлопець (3), шафа 

(1), щастя (6) 

малий брат (1/1), будинок (2/1), вікно 

(11/1), губи (1/1), дерево (1/2), 

дитина (25/18), зернятко (14/2), 

зріст (3/2), кошеня (1/5), листок 

(1/2), миша (13/11), мізинець 

(11/10), мікроби (4/2), місто (2/1), 

мураха (6/4), насіння (3/3), 

немовля (1/1), ніс (4/1), одяг (1/2), 

олівець (1/2), очі (1/2), рука (2/3), 

світ (1/6), тварина (1/1), хлопець 

(1/3), чоловік (1/1), шматок (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апельсин (1), атом 

(1), бізнес (1), 

бісеринка (1), буряк 

(1), бюджет (1), 

ведмедиця (1), 

взуття (2), вівця (1), 

відсоток (1), всесвіт 

(1), вушко голки (1), 

горнятко (1), 

горобець (3), 

горошина (1), двір 

(1), дрібка (1), 

Дюймовочка (1), 

заєць (2), зарплата 

(2), звірина (1), 

зерно (2), кажан (1), 

камінець (1), камінь 

(1), кільце (1), 

кімната (6), кіт (3), 

кліщ (1), книга (1), 

колібрі (1), комахи 

(2), коробка (1), 

котик (1), кришечка 

(1), кріт (1), кухня 

(1), липа (1), мак (1), 

нічник (1), нога (1), 

обʼєм (3), парубок 

(1), перерва (1), 

печера (1), пиріжки 

(1), піксель (1), 

приміщення (1), 

промінь (1), птах 

(2), розмір (1), рот 

(1), село (2), серце 

(1), сніжинка (1), 

стіл (1), стільчик 

(1), форма (1), 

хлопча (2), хомʼяк 

(1), цукерок (1), 

частка (1), школяр 

(1), шоколадка (1) 

аркуш (1), браслет 

(1), бусинка (1), 

відерко (1), віз (1), 

вуха (1), ґудзик (1), 

дівчина (1), діти (1), 

дощ (1), зірка (1), 

іграшка (1), карман 

(1), каченя (1), 

квартира (2), 

квітка (3), кімната 

(3), комп’ютер (1), 

копійка (1), кулька 

(1), курча (1), 

машина (1), 

молекула (1), 

огорожа (1), палець 

(2), пеньок (1), пес 

(2), риба (1), річка 

(1), родинка (1), 

розмір (4), руки (2), 

ручка (1), сад (1), 

сестра  (1), сорочка 

(1), спідниця (1), 

сузір’я (1), сумка (1), 

сцена (1), теля (1), 

тигр (1), цуценя (1), 

чаша (1), шлях (1), 

ягода (1) 
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кількість реакцій 

196/147 

високий будинок (11/7), будівля (4/3), вежа 

(4/6), гора (20/11), дерево (27/26), 

дівчина (5/4), дім (2/6), жирафа 

(18/16), зріст (4/6), людина (19/20), 

міст (3/1), небо (1/1), пагорб (1/1), 

паркан (1/2), парубок (1/1), 

підбори (1/2), стеля (2/7), стіл 

(1/2), стовп (6/10), температура 

(1/1), тичка (32/4), топ-модель 

(5/3), тополя (5/1), хлопець (17/6), 

хмарочос (6/7), чоловік (5/7), юнак 

(1/1), ялинка (1/2) 

 

 

кількість реакцій 

217/199 

бал (1), башта (1), 

береза (2), бузина 

(1), велетень (2), 

верба (1), горбок 

(2), Гулівер (1), 

дитина (1), драбина 

(2), дуб (5), замок 

(3), каблуки (1), 

колона (1), люди 

(1), матерії (1), мрії 

(1), підйом (1), поріг 

(1), смерека (1), 

споруда (2),  ставка 

(1), трава (1), чоло 

(1) 

багатоповерхівка 

(1), багаття (1), 

башта (1), вал (1), 

ворота (1), двері (1), 

діброви (1), домівка 

(4), дзвоник (1), кран 

(1), кручі (1), 

пам’ятник (1), 

підліток (1), посада 

(1), скеля (5), статуя 

(3), стіна (1), стовбур 

(3), сходинка (1), 

тиск (1), хвиля (1), 

шафа (1) 

 

низький гном (12/11), гриб (1/1), дитина 

(2/1), дівчина (9/2), зріст (31/27), 

кущ (9/7), карлик (5/1), людина 

(3/7), оцінка (2/1), паркан (3/4), 

парта (1/1), поріг (3/3), посадка 

(1/1), самооцінка (1/1), споруда 

(1/1), старець (1/1), стіл (6/10), 

стілець (16/15), стеля (3/3), трава 

(2/3), хлопець (5/4),  сходинка 

(1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

157/132 

будинок (2), 

гемоглобін (1), 

гойдалка (1), голос 

(2), дерево (2), дуб 

(1), думки (1), жінка 

(1), крісло (1), міст 

(1), ослон (1), пес 

(1), підвал (1), 

підйом (1), пекінес 

(1), поличка (1), 

рейтинг (2), рів (1), 

рівень (3), родина 

(1), роза (1), схил 

(1), табуретка (1), 

температура (1), 

тиск (4), хлопчина 

(2), ціни (1), чин (1), 

чоловік (1) 

авторитет (1), арка 

(1), бал (3), гора (1), 

гриб (1), верба (1), 

каблук (1), квітка (1), 

ліжко (1), лоб (1), 

пень (2), підбори (1), 

плінтус (1), полиця 

(1), прохід (1), 

розетка (1), 

стілець (6) 

 

широкий берег (1/2), брови (2/3), вулиця 

(1/5), ворота (1/1), двері (2/1), 

долина (3/1), дорога (24/17), лани 

(6/1), ліжко (1/3), море (2/2), обрій 

(12/14), плечі (11/13), простір 

(1/1), поле (19/16), пояс (2/1), ріка 

(19/3), стегна (3/1), стежка (3/4), 

степ (8/7), стіл (1/1), талія (2/2), 

чоло (1/1), шафа (2/1), шлях 

(22/17), штани (2/1) 

 

брама (1), браслет 

(2), будинок (1), 

будівля (1), вікно 

(2), галас (1), диван 

(1), земля (2), канал 

(1), коридор (1), 

країна (2), кругозір 

(2), лопата (1), луг 

(1), можливості (1), 

ніс (1), одяг (2), 

озеро (1), плащ (2), 

балка (1) бік (1) 

брюки (1) вихід (1) 

вхід (1) гаманець (1), 

горизонт (1), дім (1), 

Дніпро (1), дошка 

(1), екран (1), килим 

(1), кімната (2), 

кістка (2), ковдра (1), 

коло (1), коридор (1), 

краватка (1), кухня 

(1), людина (1), міст 
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кількість реакцій 

192/166 

пляж (1), полотно 

(1), розріз очей (1), 

світ (6), светр (1), 

спина (1), стадіон 

(1), стан (1), 

усмішка (1), 

футболка (1) 

 

(1), обійми (1), озеро 

(1), очі (1), пальто 

(1), план (1), 

полонина (2), 

проспект (1), прохід 

(1), рот (1), сад (1), 

смуга (1), стайні (1), 

стеля (1), стовбур 

(1), стрічка (2), сукня 

(1), схил (1), таз (1), 

тротуар (1), шарф 

(1), шия (1) 

вузький брови (2/1), вихід (1/1), вулиця 

(6/11), губи (1/1), двері (2/1), 

джинси (2/2), дірка (1/1), дорога 

(24/17), кімната (1/1), коридор 

(7/6), міст (2/2), ніс (2/3), одяг 

(4/5), очі (4/5), провулок (2/1), 

профіль (1/1), прохід (15/24), річка 

(2/1), рукав (12/15), спідниця (1/2), 

стежка (33/30), стрічка (2/3), 

струмок (3/2), сукня (1/2), таз 

(1/1), талія (5/5), шлях (7/13), 

щілина (1/3) 

кількість реакцій 

171/174 

вхід (1), дуло 

пістолета (1), 

значення (1), 

клітина (1), коробка 

(1), кофта (1), очі 

китайців (1), парта 

(1), потічок (1), пояс 

(1), проїзд (1), 

простір (2), ремінь 

(2), розріз очей (1), 

світогляд (1), 

стілець (1), чоло (1), 

шпарина (1), штани 

(5) 

мотузка (1), обличчя 

(2), пальці (1), 

печера (2), плечі (1), 

стіл (1), тротуар (1), 

тунель (2), узбіччя 

(1), шухляда (1) 

 

довгий вії (1/7), волосся (22/33), вулиця 

(1/1), день (2/4), дорога (21/24), 

змія (5/1), коридор (4/2), коса 

(17/1), мотузка (1/1), ніс (4/3), ніч 

(4/4), ноги (5/11), провід (2/1), 

промова (2/1), проспект (1/1), ріка 

(3/2), руки (3/3), спідниця (2/4), 

стрічка (2/1), хвіст (3/4), шлях 

(17/15), шлейф (1/1), шнур (5/1), 

язик (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

вуса (1), дерево (1), 

дошка (1), жираф 

(1), життя (2), земля 

(1), зріст (1), 

канікули (1), ковдра 

(1), колія (1), кран 

(1), лінійка (1), 

нитка (2), палець 

(3), палиця для, 

селфі (1), палка (2), 

панчохи (1), період 

часу (1), пітон (1), 

плащ (1), подорож 

(1), поле (1), потічок 

(1), путь (2), річка 

(1), рушник (2), 

сесія (1), слова (1), 

труба (3), урок (2), 

черга (1), шарф (2), 

шкарпетка (1), 

шланг (2), шмат (1), 

штани (1) 

вухо (1), життя (1), 

задоволення (1), 

зустріч (1), кінець 

(1), лінія (1), машина 

(1), навчальна пара 

(1), нігті (3), олівець 

(1), палиця (1), 

пальто (1), пальці 

(2), плаття (1), 

сережка (1), смуга 

(1), сорочка (1), 

стежка (1), стіл (2), 

стілець (1), сукня (6), 

сходи (1), тканина 

(1), фата (1), фільм 

(1), час (2), шия (1) 
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175/129 

короткий вірш (8/2), волосся (21/9), гудок 

(1/1), день (18/22), дорога (5/3), 

нитка (1/1), нігті (1/1), ніс (4/2), ніч 

(20/12), ноги (6/4), олівець (1/1), 

перерва (2/1), плаття (4/2), 

повідомлення (1/1), провід (2/1), 

розмова (2/2), рукав (1/1), руки 

(2/2), сірник (1/1), спідниця 

(11/18), твір (3/1), шия (2/3), шнур 

(1/1), шорти (1/1), штани (4/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

170/119 

анекдот (1), 

відповідь (1), 

відпочинок (1), гімн 

(1), година (1), дріт 

(2), заняття (1), 

зміст (1), канікули 

(1), кімната (1), коса 

(3), лінійка (1), 

маршрут (1), одяг 

(1), оповідання (1), 

палиця (3), перехід 

(1), плащ (1), 

проміжок часу (2), 

річка (1), розповідь 

(1), сорочка (1), 

список (1), 

стосунки (1), 

зачіска (3), стрічка 

(1), текст (1), термін 

(1), хвіст (2), хутро 

(1), шлях (7), 

шнурки (1) 

вік (1), життя (2), 

зачіска (7), зима (1), 

лава (1), ланцюжок 

(2), лоза (1), палець 

(1), піджак (1), пісня 

(1), стежка  (1), строк 

(1), урок (1), фільм 

(2), хвіст (2), ціпок 

(1), шерсть (1) 

 

тонкий аркуш (1/1), береза (3/1), волосся 

(5/7), брови (4/2), дерево (1/1), 

дошка (12/1), зошит (3/3), лід (6/3), 

лінія (2/3), олівець (4/6), палець 

(3/1), папір (4/3), пальці (3/5), стан 

(21/15), стіна (1/3), стовбур (1/2), 

голка (4/2), кишечник (2/1), коса 

(2/1), лист (1/1), нитка (16/14), ніс 

(1/2), ноги (1/1), скло (2/1), стебло 

(1/1), талія (20/20), тканина (8/10), 

шар (3/1), шия (1/1) 

 

 

 

кількість реакцій 

178/149 

бар’єр (1), блуза (1), 

браслет (1), 

волосина (1), 

гаманець (2), дуб 

(1), канапка (1), 

клієнт (1), лезо (2), 

листок (2), очерет 

(1), палка (1), 

плаття (1), поверхня 

(1), прутик (2), 

рослина (1), светр 

(2), сірник (2), 

смужка (1), 

соломина (2), 

стрічка (1), тюль 

(1), шовк (2), штори 

(1) 

губи (3), діагональ 

(1), дівчина (1), 

екран (1), жакет (1), 

книга (4), ковдра (1), 

колос  (1), підбори 

(1), підлога (1), 

підошва (1), 

підручник (1), 

постать (1), рука (2), 

спина (1), стеблина 

(2), стержень (1), 

стіна (1), струна (1), 

телефон  (4), тополя 

(1), фігура (1), шкіра 

(1), шлях (1), шматок 

(2) 

товстий діжка (42/47), гаманець (31/26), 

дерево (3/1), дівчина (2/1), дошка 

(1/1), жінка (2/6), зошит (3/1), кіт 

(7/6), книжка (3/6), корова (2/1), 

коса (1/1), людина (20/26), 

мільйонер (3/2), ноги (1/1), палець 

(2/1), пончик (2/1), свиня (9/2), 

стан (1/1), стовбур (3/5), сумка 

бегемот (1), бодня 

(3), брова (1), броня 

(1), бутерброд (1), 

вата (1), гарбуз (1), 

гілка (1), головка 

(1), дитина (1), жаба 

(1), живіт депутата 

(1), кабан (4), 

кишечник (2), 

ведмідь (1), губи (1), 

гуска (1), дуб (1), 

живіт (3), заєць (1), 

кишеня (1), кільце 

(1), кора (1), лінія 

(1), ніж (1), ніс (1), 

підошва (1), 

прошарок (1), светр 

(4), стінка (1), 
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(1/1), чоловік (10/8), шия (1/1), 

шкіра (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

226 / 177 

кишка (1), книга (9), 

ковдра (3), кофта 

(1), могила (1), 

мотузка (10), 

начальник (1), 

палиця (1), парубок 

(1), перець (1), 

рукав (1), словник 

(2), слон (5), собака 

(2), тканина (1), том 

(1), хлопець (2), 

хробак (1), шар (7), 

шпаргалка (1) 

тварина (1), тулуб 

(1), хвіст (1), шар 

чого-небудь (2), 

шарф (1), шматок (1) 

глибокий води (1/1), впадина (1/2), декольте 

(1/1), дно (1/1), колодязь (9/1), 

криниця (27/2), миска (1/1), море 

(11/28), ніч (1/2), нора (1/1), озеро 

(18/6), океан (12/1), очі (1/3), 

посудина (1/1), прірва (2/1), рів 

(6/4), річка (22/6), тарілка (2/1), 

яма (29/34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

 181 / 144 

байрак (1), басейн 

(2), бочка (1), виріз 

(2), відро (2), 

водоймище (1), 

глечик (1), джерело 

(1), жолоб (1), 

западина (1), знання 

(1), каналізація (1), 

каньйон (2), кишеня 

(1), небо (1), 

проникнення (1), 

рана (1), світ (1), 

сон (1), став (2), 

ставок (1), сумка 

(1), урвище (1), 

шахта (1), яр (4) 

зміст (1), канава (1), 

котлован (1), 

печера (2), поріз (1), 

ваза (1), кар’єр (2), 

кастрюля (1), 

кувшин (1), ніч (2), 

розщелина (1), 

чаша (1), діжка (1), 

підземелля  (1) 

 

 

рівний асфальт  (1/2), брови (17/12), 

волосся (10/8), дорога (11/13), 

дошка (4/1), земля (2/2), зуби (3/1), 

лінійка (11/1), лінія (13/12), ніс 

(6/5), ноги (4/8), осанка (3/2), 

парта (1/1), підлога (3/2), поверхня 

(6/7), постава (1/1), свічка (16/11), 

спина (3/2), стан (4/4), стежка 

(5/1), стіл (6/23), стіна (8/2), 

стовбур (15/18), струна (21/27), 

хода (1/1) 

кількість реакцій 

199/192  

викрійка (1), газон 

(1), дерево (2), 

дзеркало (1), 

екватор (1), зріст 

(1), лоб (1), 

місцевість (1), нога 

(2), підошва (1), 

поле (3), рейка (1), 

рулетка (1), статура 

(1), стовп (2), фігура 

(1), цвях (1), шов 

(2), штори (1) 

вулиця (1), дах (1), 

міст  (1), ніготь (1), 

палиця  (1), площа 

(1), почерк (1), 

прямий (3), смуга 

(1), смужка (1), стеля 

(1), стінка (1), 

стрілки (2), стрічка 

(1), сума (1), 

трикутник (1), шафа 

(1), шлях (4) 
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прямий волосся (8/16), дорога (28/16), 

ефір (1/1), значення (1/1), кут 

(14/10), лінійка (5/1), лінія (28/27), 

мова (2/1), ніс (1/5), ноги (3/3), 

спина (3/1), стан (1/1), стежина 

(3/2), стіна (1/1), стіл (1/2), стрілка 

(16/11), шлях (11/3) 

 

 

кількість реакцій 

150/124 

вежа (1), виріз (1), 

дошка (1), дуб (1), 

зв’язок  (1), зошит 

(1), кишка (1), край 

(1), лист (1), 

напрямок (1), 

питання (1), погляд 

(1), постава (3), 

прямокутник (1), 

стовбур (2), стовп 

(2), трансляція (1) 

будівля (1), горизонт 

(1), дівчина (1), 

екватор (1), кіготь 

(1), ліс (4), міст (1), 

палиця (1), пальці 

(1), поверхня (1), 

путь (1), струна (1), 

сукня (2), тканина 

(1), штани (1) 

круглий апельсин (2/2), бублик (1/2), 

голова (3/3), глобус (2/2), кавун 

(21/18), клубок (1/1), колесо (7/4), 

колобок (12/17), куля (1/2), лице 

(4/3), м’яч (29/23), обличчя 

(12/14), очі (19/5), планета (3/2), 

коло (5/3), місяць (2/2), рік (1/1), 

сонце (9/10), тарілка (1/2), стіл 

(25/21), хліб (4/5), шар (2/4), 

яблуко (6/3), яйце (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

206/196 

акваріум (1), бака 

(1), годинник (4), 

горошок (2), диск 

(1), Земля (3), кермо 

(1), колобок (2), 

круг (1), мандарин 

(1), небокрай (1), 

обруч (1), озеро (2), 

око (1), печатка (1), 

підборіддя (1), піца 

(1), повний місяць 

(1), посуд (1), руль 

(1), сфера (1), хмара 

(1), число (1) 

гарбуз (3), ґудзик (2), 

дата (1), дзеркало 

(1), діжка (1), живіт 

(3), Земля (4), знак 

(1), кільце (1), 

коробка (1), луна (2), 

млинець (2), обручка 

(2), окуляри (4), 

печиво (1), пиріг (2), 

площа (1), повітряна 

кулька (1), пончик 

(1), світ (1), серветка 

(1), слива (1), сніп 

(1), сцена (1), торт 

(1), фігура (1), форма 

(1), фрукт (1), 

цукерка (1), щоки 

(1), ядро (1) 

кривий дорога (8/9), дошка (1/1), зуби 

(4/13), кочерга (19/8), ніс (16/19),  
ноги (2/19), поворот (1/1), палиця 

(1/1), лінія (22/15), ріг (4/1), спина 

(1/3), стан (1/1), стежка (24/3), 

танець (3/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

146/112 

вежа (1), графік (2), 

гриф (1), дерево (3), 

дзеркало (6), диск 

(1), дуга (2), зиґзаґ 

(2), зуб (2), ломана 

лінія (1), міст (1), 

палець (1), палиця 

(1), путь (1), річ (1), 

стіна (1), стовбур 

(1), стовп (1), 

стрижка (1), схил 

(1), хлопець (2), 

хребет (1), чоловік 

(1), шафа (1), шланг 

(1), шлях (1), шов 

(1) 

гіпербола (1), губи 

(4), пагорб (2), 

пальці (2), паркан 

(2), почерк (1), руки 

(2), спуск (1), стілець 

(1), узбіччя (1), 

шабля(1) 

крутий берег (4/2), гора (28/6), дорога 

(3/9), підйом (10/2), поворот 

(24/21), спуск (10/6), стежка (2/4), 

обрив (1), пагорб 

(6), роги (1), шлях 

(2), яр (1) 

бренд (1), віражі (1), 

гірка (2), горб (1), 

злам (1), окріп (1), 
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схил (23/33), сходи (1/2), хлопець 

(1/1), яйце (5/3) 

кількість реакцій 

122/101 

окуляри (1), пора (1), 

телефон (1), фірма 

(1), чоловік (1) 

пологий берег (5/1), гора (28/5), долина 

(2/2), дорога (1/3), рівнина (2/1), 

спуск (4/4), стежка (1/1), схил 

(47/34), шлях (2/5), яр (1/1) 

кількість реакцій 

109/73 

гори (2), заїзд (1), 

лінія (1), пагорб (6), 

підйом (3), степ (1) 

дах (2), Дніпро (1), 

ковзанка (1), 

місцевість (5), 

низина (1), пандус 

(1), пляж (1), поле 

(2), сходи (2) 

голосний бесіда (1/1), буква (1/1), гомін 

(1/1), голос (6/13), дзвін (32/34), 

дзвінок (4/2), звук (21/19), крик 

(12/6), музика (19/10), пісня (1/8), 

плач (1/1), розмова (6/4), сирена 

(25/21), сміх (2/6), спів (21/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

187/173 

будильник (1), 

вчитель (1), 

говоріння (1), грім 

(1), гуркіт (1), 

дзвоник (1), 

динамік (2), жінка 

(2), звуки (1), 

зібрання (1), 

канарейка (1), 

концерт (2), 

мікрофон (1), 

папуга (2), півень 

(2), привітання (1), 

промова (2), птах 

(1), рев (1), рок (1), 

сигнал (1), 

спілкування (1), 

урок (1), 

цвірінькання (1), 

чоловік (1), шум (2), 

щебетання (1) 

ведучий (3), вибух 

(1), виступ (1), 

діалог (1), дівчата 

(1), діти (1), 

зауваження (1), 

колонки  (1), 

компанія (1), літера 

(2), людина (3), 

мелодія (2), мова (1), 

оповідач  (1), сварка 

(1), свято (1), 

соловей (1), стукіт 

(1), телевізор  (1), 

читання (1), шелест 

(1), шепіт (1) 

дзвінкий голос (50/34), дзвін (4/8), дзвінок 

(3/3), звук (8/5), мелодія (3/1), 

пісня (3/2), сміх (30/28), спів 

(28/27), струмок (1/1), телефон 

(1/1), щебіт (2/5) 

 

кількість реакцій 

148/133 

відлуння (1), дзвони 

(2), крик (1), мова 

(1), монети (1), 

музика (2), плач (2), 

приголосний (2), 

свист (1), струм (1), 

стукіт (1), удар (1) 

голоси (2), гомін (1), 

гроші (1), дзвоник 

(7), дзинчання (1), 

колокол (3), літера 

(1), пес (1), 

сирена (1) 

гучний бесіда (2/1), виступ (1/1), голос 

(4/4), звук (24/13), динамік (1/1), 

крик (7/5), мікрофон (1/1), 

мовлення (1/1), музика (13/17), 

пісня (21/23), промова (14/15), 

регіт (1/2), розмова (17/11), сварка 

(1/1), сигнал (1/1), сміх (8/1), спів 

(4/5), стукіт (2/2), шум (1/2) 

 

 

 

 

банкет (1), бас (1), 

вислів (2), вистава 

(1), вітер (1), гомін 

(1), грім (1), гуркіт 

(1), дзвінок (2), 

дитина (1), зв’язок 

(2), істерика (1), 

концерт (1), 

магнітофон (1), 

мелодія (2), 

навушник (1), плеск 

(1), радіо (3), рупор 

барабан (1), весілля 

(1), вечірка (1), 

вибухи (1), вигук (1), 

виспів (1), дзвін (4), 

діти (1), компанія 

(1), людина (1), 

місто (1), 

оголошення (2), 

оплески (1), оратор 

(1), плач (2), подія 

(1), рингтон (1), 

свист (1), слова (1), 
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кількість реакцій 

150/137 

(1), сирена (1), 

удар (1) 

стаття (1), сусіди (1), 

телевізор (2), 

телефон (1), 

щебіт (1) 

тихий вечір (3/4), вітер (1/1) голос (7/15), 

звук (1/5), колискова (1/1), мелодія 

(2/4), море (1/1), музика (3/1), ніч 

(9/7), океан (5/5), пісня (3/1), плач 

(4/2), промова (2/1), прохання 

(1/1), спів (8/8), річка (2/1), 

розмова (14/15), слово (21/17), 

шелест (3/2), шепіт (22/17) 

 

 

 

 

кількість реакцій 

140/133 

вода (1), година (4), 

дитина (1), 

зауваження (1), 

крок (2), людина 

(1), миша (1), 

мовчання (1), пара 

(1), погода (1), риба 

(1), світанок (1), 

село (1), симфонія 

(1), сльози (1), сон 

(3), стукіт (1), 

хлопець (1), шум 

(3), шурхотіння (1), 

щебет (8) 

вибух (1), гавань (1), 

гай (2), день (1), 

дзвін (2), дзюрчання 

(1), дівчина (1), діти 

(1), дощ (1), життя 

(1), ліс (1), місце (2), 

мотор (1), 

навушники (1), 

район (1), сміх (3), 

сповідь (1), тиша (1), 

хода (1) 

 

гарячий борщ (4/5), вогонь (43/37), вода 

(14/13), вугілля (1/2), душ (1/1), 

їжа (2/3), кава (14/17), окріп 

(17/21), кружка (1/1), лава (2/1), 

обід (2/3), пісок (1/3), піч (6/5), 

полум’я (17/11), смола (7/1), сонце 

(6/7), страва (4/7), суп (5/8), хліб 

(4/6), чай (41/38), чайник (2/1), 

шоколад (8/3) 

кількість реакцій 

222/221 

багаття (1), вечеря 

(1), випічка (2), 

вулкан (1), 

гостинець (1), день 

(1), картопля (1), 

каструля (2), лінія 

(1), молоко (2), 

поцілунок (1), 

праска (2), тіло (1), 

хлопець (1), щока 

(1) 

батарея (6), віск (2), 

джерело (1), жар (1), 

залізо (1), коктейль 

(1), метал (1), напій 

(3), пар (1), пательня 

(2), пиріжок (1), 

пічка (1), повітря (1), 

руки (1), сварка (1), 

свіча (1), тарілка (1), 

цех (1) 

холодний айсберг (1/1), вітер (11/6), вода 

(19/14), день (9/2), дощ (5/2), зима 

(5/8), кава (1/1), крига (22/19), лід 

(54/42), морозиво (16/9), напій 

(1/2), ніч (1/8), повітря (3/6), ранок 

(1/1), рука (1/5), руки (7/7), сік 

(2/1), сніг (17/14), холодильник 

(3/1), чай (3/2) 

кількість реакцій 

205/ 180 

війна (1), горло (1), 

дотик (1), жаба (1), 

жінка (1), залізо (1), 

земля (2), квас (1), 

коктейль (1), льох 

(1), мова (1), мороз 

(4), осінь (1), сонце 

(2), страва (3), суп 

(1) 

батареї (2), бурулька 

(2), весна (1), їжа (1), 

кімната (4), кран (1), 

крило (1), ніс (4), 

підлога (1), погода 

(6), погріб (1), 

подушка (1), 

приміщення (3), 

холодець (1) 

сухий асфальт (2/2), вино (7/4), вітер 

(3/1), волосся (5/4), гілка (1/1), 

ґрунт (2/1), дерево (1/1), дрова 

(1/1), земля (4/3), кашель (6/1), 

листя (4/7), молоко (1/8), одяг 

(7/8), печиво (1/2),  пісок (4/5), 

повітря (4/7), погода (1/4), пустеля 

(6/2), рушник (4/2), сіно (3/1), 

сніданок (1/2), сухар (19/17), 

сухофрукти (12/19), трава (6/11), 

хліб (15/11), цукор (7/1), шкіра 

(4/4) 

банан (1), банка (1), 

гілля (2), горло (1), 

жили (1), каша (1), 

кора (1), лист (1), 

листок (1), листопад 

(1), літо (1), матрац 

(1), мука (1), ноги 

(1), рука (1), солома 

(3), тріска (1) 

ганчірка (3), дріжджі 

(1), клімат (1), крупа 

(1), лавка (1), лід (1), 

м’ясо (2), насіння 

(1), осінь (1), підлога 

(1), пластівці (1), 

порошок (3), постіль 

(2), руки (1), сніг (1), 

стан (1), тарілка (1), 

тротуар (1), 

шкіра (2) 
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кількість реакцій 

152/156 

мокрий асфальт (6/9), вода (42/45), 

волосся (17/10), дощ (5/1), земля 

(7/7), курка (18/15), людина (1/2), 

одяг (15/11), очі (3/1), парасолька 

(3/4), пісок (3/2), плащ (4/1), 

погода (6/3), рука (1/1), рушник 

(2/2), підлога (1/7), трава (1/1), сніг 

(3/2), штани (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

173/159 

взуття (3), 

водорості (1), гуска 

(1), дрова (1), жаба 

(1), кашель (3), 

килим (1), кіт (2), 

куртка (1), листя 

(1), ніс (3), ноги (1), 

печатка (1), поріг 

(1), поцілунок (1), 

речі (1), риба (1), 

роса (1), сльоза (1), 

собака (1), собачий 

ніс (3), футболка 

(1), хлопець (1), 

черевики (1), шарф 

(1) 

вбрання (1), вікна 

(2), вулиця (1), 

ганчірка (8), дерево 

(1), дорога (3), 

дошка (1), капюшон 

(1), кішка (1), курча 

(2), лоб (1), місце (1), 

море (1), пес (1), 

полотно (1), посуд 

(1), руки (3), хустина 

(1), цуценя (1), 

чоботи (1), шпалери 

(1) 

 

твердий 

 

 

ґрунт (12/3), горіх (4/3), дерево 

(7/1), дуб (27/3), залізо (2/17), 

земля (5/14), камінь (5/36), крейда 

(10/3), лід (5/3), ліжко (3/7), метал 

(3/1), олівець (1/2), підлога (3/2), 

поверхня (3/1), подушка (1/1), сир 

(18/16), скеля (2/2), стіл (2/4), 

стілець (1/1), стіна (4/3), хліб (1/5), 

характер (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій 

151 / 163 

гора (1), горішок 

(1), груша (1), 

деревина (2), диван 

(1), дошка (1), знак 

(1), зуб (2), ірис (1), 

кора (1), кремінь 

(1), крісло (2), м’язи 

(1), меблі (1), молот 

(1), обкладинка (1). 

огірок (2), палиця 

(1), пластилін (1), 

покриття (1), 

пшениця (1), рука 

(2), сталь (1), 

стовбур (1), цегла 

(3), цукерка (1), 

чоло (1), шайба (1), 

шоколад (1), яблуко 

(1) 

батон (1), бетон (1), 

гарбуз (1), граніт (2), 

грифель (1), дно (1), 

їжа (1), канапа (1), 

кістка (1), кокос (1), 

корж (1), коса (1), 

крига (5), кулак (1), 

парта (2), підборіддя 

(2), піднебіння (2), 

пісок (1), постіль (1), 

скло (1), сніг (1), 

спина (1), тіло (1), 

фундамент (2) 

 м’який булка (1/1),  бавовна (3/1), вата 

(7/2), волосся (1/3), диван (10/1), 

іграшка (25/19), ковдра (6/15), 

ліжко (17/20), мох (1/1), мʼяч (2/1), 

одяг (2/5), перина (13/16), пір’я  

(1/2), подушка (47/36), постіль 

(6/21), светр (1/3), стілець (1/1), 

тканина (1/1), хліб (6/3), хутро 

(1/3), шерсть (1/1) 

 

кількість реакцій 

178 / 179 

ведмедик (2), вода 

(1), ґрунт (1), знак 

(2), кофта (1), лапки 

(1), матеріал (1), 

пір’їна (1), 

пластилін (1), 

пончик (1), пух (4), 

сир (1), смак (1), 

сніг (3), характер 

(2), хмара (1), 

шуба (1) 

губка (1), земля (1), 

канапа (1), кіт (1), 

людина (1), матрац 

(5), олівець (1), перо 

(2), рушник (2), софа 

(1), тісто (1), трава 

(1), шарф (2), шкіра 

(2), щоки (1) 
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гострий бритва (15/12), голка (3/3), зір 

(3/4), зуби (2/2), кут (10/8), лезо 

(17/13), ніж (47/51), ножиці (2/3), 

перець (15/7), скло (1/2), сокира 

(3/3), спеції (1/2), страва (2/4), 

приправа (3/2), шабля (1/2) 

кількість реакцій 

147 / 134 

вістря (1), гарнір 

(1), гірчиця (1), 

кетчуп (1), кінець 

(2), контур (1), 

крига  (1), нігті (2), 

підборіддя (1), 

скеля (1), слово (6), 

соус (1), спис (1), 

язик (1) 

виделка (3), кинджал 

(2), клинок (1), коса 

(1), край (1), олівець 

(1), тесак (2), хрін (4) 

 

солодкий булочка (3/1), варення (2/4), вата 

(4/1), десерт (1/3), згущене молоко 

(14/19), зефір (1/1), кава (1/3), 

крем (2/1), льодяник (2/2), мед 

(69/51), морозиво (4/5), печиво 

(7/5), пиріг (3/2), тістечко (10/12), 

торт (16/15), цукерка (27/28), 

цукор (20/18), чай (6/8), шоколад 

(13/12), яблуко (2/1), ягода (1/1) 

кількість реакцій 

225 / 213 

апельсин (1), ваніль 

(1), вода (2), гранат 

(1), желе (1), життя 

(1), капучіно (1), 

карамель (2), 

молоко (1), 

поцілунок (3), 

присмак (1), смак 

(1), уста (1) 

 

банан (1), вершки 

(1), вишня (1), груша 

(4), їжа (1), йогурт 

(1), квас (1), 

мандарин (1), 

мармелад (1), напій 

(2), об’єкт (1), 

повидло (1), сироп 

(2), сік (1), страва (1) 

 

кислий вишня (2/1), грейпфрут (6/1), 

квашена капуста (4/2), кислота 

(17/15), ківі (1/1), лайм (7/8), 

лимон (64/53), молоко (8/7), огірок 

(10/2), оцет (11/12), помідор (1/1), 

сік (2/3), фрукт (1/2), щавель 

(22/17), яблуко (10/10), ягода (1/4) 

кількість реакцій 

184 / 156 

вино (1), їжа (1), 

компот (3), ліки (1), 

мандарини (1), 

обліпиха (1), 

присмак (2), 

смородина (1), сіль 

(1), соус (1), 

таблетка (1), 

«Кислинка» (1) 

 

борщ (5), гранат (2), 

груша (1), кефір (4), 

сироватка (2), слива 

(1) 

 

гіркий  вода (1/2), гірчиця (23/20), горілка 

(1/4), грейпфрут (6/2), їжа (1/1), 

кава (6/2), калина (1/1), ліки (5/4), 

огірок (2/2), перець (11/30), полин 

(44/42), присмак (2/1), редька 

(13/14), сльози (3/5), страва (1/1), 

таблетка (1/1), шоколад (11/8), 

хрін (32/28) 

кількість реакцій 

180 /180  

алоє (1), вино (1), 

доля (2), дьоготь 

(1), коньяк (1), 

лимон (2), мак (1), 

салат (1), спогади 

(1), трава (4), чай (1) 

аджика (2), горіхи 

(1), імбир (1), 

пігулка (2), продукт 

(1), смак (1), спеції 

(1), цибуля (1), 

часник (2) 

 

солоний борщ (1/1), вода (13/3), горішки 

(3/1), каша (1/1), море (7/5), огірок 

(32/30), печиво (1/2), помідор 

(1/4), риба (3/28), ропа (22/1), сир 

(4/2), сіль (60/58), сльози (16/14), 

страва (4/2), суп (2/5), таранька 

(4/1), тісто (2/1), чіпси (1/2) 

 

кількість реакцій 

195 / 176 

їжа (3), крекер (2), 

лиман (1), морське 

повітря (1), мʼясо 

(3), океан (1), піт 

(3), приправа (1), 

присмак (2), ріпа 

(1), салат (1), 

сухарик (2), суші 

(1), трава (1), юшка 

(1) 

арахіс (1), вечеря (1), 

ікра (1), капуста (1), 

картопля (1), озеро 

(2), оселедець (4), 

повітря (1), розсол 

(2), тунець (1) 
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тухлий запах (2/2), м’ясо (22/20), овочі 

(1/2), продукти (1/1), риба (35/44), 

страва (3/1), яйце (53/52) 

 

 

кількість реакцій  

127 / 140 

вода (1), гриб (2), 

кабачок (1), 

консерви (1), 

оселедець (1), пень 

(1), підливка (1), 

пшоно (1), сир (6), 

сіно (1), фарш (1) 

їжа (10), картопля 

(1), курка (2), молоко 

(2), помідори  (1), 

продукт (1), суп (1) 

 

смердючий багнюка (23/27), махорка (9/8), 

помиї (1/1), одяг (3/1), піт (4/1), 

взуття (1/2), парфуми (3/2), свиня 

(3/2), дим (15/24), пес (17/15), 

сміття (3/6), смог (0/26), кіт (3/7), 

шкарпетка (4/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

143 / 168 

безхатченко (1), 

болото (1), 

вихлопний газ (1), 

відходи (1), гриб 

(3), двір (1), діра (1), 

жаба (1), жук (1), 

запах (2), казарма 

(2), каналізація (1), 

кішка (2), кнур (1), 

кут (1), мертві, 

тварини (1), мʼясо 

(1), одеколон (1), 

парфуми (1), підвал 

(1), повітря (1), 

подих (1), риба (5), 

сир (1), скунс (4), 

собака (3), став (1), 

суп (1), тхір (6) 

багнюка (1), бомж 

(1), вагон (1), відро 

(1), віз (1), вулиця 

(1), ганчірка (2), 

звалище (1), 

конюшня (1), корова 

(2), куча (1), людина 

(2), місто (1), мотлох  

(1), ноги (1), озеро 

(1), пакет  (1), річ (1), 

смітник (2), сморід 

(1), сорочка (1), 

спирт (1), страва (2), 

тварина (2), труп (1), 

туалет (2), тютюн 

(1), яма (1) 

 

 

сморідний барак (1/1), газ (4/2), гній (2/1), 

дим (43/4), запах (18/13), 

каналізація (10/16), махорка (4/2), 

парфуми (1/2), помиї (13/14), 

смітник (2/1), сміттєзвалище 

(17/16), смог (1/1), туалет (1/1), 

чоботи (1/1) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

147 / 100 

бензин (1), вітер (1), 

вода (2), звалище 

(1), квіти (1), лак 

(1), миша (1), одяг 

(3), пес (1), піт (1), 

полин (2), помиї (2), 

приміщення (2), 

річка (1), собака (1), 

тварина (1), тухла 

риба (1), тхір (3), 

хлів (1), шкарпетки 

(2) 

відходи (3), гниль 

(1), їжа (1), кімната 

(1), курятник (1), 

людина (1), місце 

(1), під’їзд (1), 

повітря  (3), сарай 

(1), свинарник (1), 

сир (1), смола (1), 

стайня (2), тютюн 

(1), труп (2), час (1), 

чобіт (1) 

духмяний випічка (4/1), груша (1/1), здоба 

(11/11), зілля (1/1), кава (1/2), 

квіти (2/2), м’ята (2/2), перець 

(16/10), пиріг (2/1), приправа (2/6), 

спеції (15/18), страва (2/3), трава 

(21/6), хліб (31/18), хміль (1/1), чай 

(32/26), яблуко (3/2) 

кількість реакцій  

158 / 117 

аромат (1), булочки 

(1), кардамон (1), 

листя (1), ніч (1), 

салат (1), солод (1), 

тмин (1), цвіт (1), 

чебрець (2) 

 

липа (2), парфуми 

(1), печиво (1), 

пиріжки (1), сир (1) 

 

запашний  борщ (1/1), булочки (5/1), випічка 

(16/12), їжа (1/1), кава (3/2), квіти 

букет (1), вечір (1), 

вино (1), горох (1), 

аромат (3), булка (1), 

весна (3), горішки 
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(7/2), квітка (1/1), мʼясо (1/1), 

перець (1/2), пиріг (2/2), сіно 

(23/1), спеції (1/1), страва (2/11), 

трава (19/18), хліб (35/36), чебрець 

(17/26) 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

161 / 138 

жито (1), 

завиванець (1), 

здоба (1), земля (1), 

каша (1), коріандр  

(1), круасан (1), 

м’ята (4), медівник 

(1), мило (1), 

приправа (1), сад 

(1), солома (1), цвіт 

(1), цукерки (1), чай 

(4) 

(1), зерно (2), липа  

(1), обід (1), 

одеколон (1), 

парфуми (2), повітря 

(2), полин (1), 

тістечко (1), троянда 

(1), часник (1), 

штрудель (1) 

пахучий духи (5/3), кава (1/1), квітка 

(40/22), лілія (1/1), м’ята (14/3), 

меліса (1/2), мило (12/15), 

парфуми (17/28), перець (3/1), 

ромашка (1/1), сіно (2/2), спеції 

(1/2), тістечко (1/1), трава (5/7), 

троянда (1/5), хліб (18/11), чай 

(3/2), чебрець (6/3), шампунь (3/3) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

174 / 121 

бузок (2), букет (2), 

горошок (1), кориця 

(1), кріп (1), лаванда 

(4), мед (1), орхідея 

(1), осінь (2), 

приправа (1), сад 

(1), світанки (1), 

смола (3), сніданок 

(1), тимін (1), трави 

(6), троянда (1), 

тюльпан (1), фіалка 

(1), 

чорнобривець (2) 

аромат (1), базилік 

(1), борщ (1), ваніль 

(2), запах (1), їжа (1), 

напій (1), одеколон 

(1), пиріжки (1), 

страва (1) 

 

загальна 

кількість 

реакцій 

 

8795/7842 

  

 

ЧАСТИНА II 

 

 

Об’єкти, які є еталонами  порівняння щодо сенсорних вербалізацій 
 

чорний як ворон (24/13), як вугілля (6/27), 

як земля (39/11), як кіт (5/3), як 

негр (1/1), як ніч (28/45), як смерть 

(2/6), як смола (7/18), як чорт (2/2) 

 

 

 

кількість реакцій  

 123/141  

як безодня (1), як, 

болото (1), як 

відьма (1), як 

воронове крило (1), 

як крук (1), як, 

підземелля (1), як 

попіл (1), як рілля 

(1), як тканина (1) 

як багно (1), як бруд 

(2), як гнів (1), як 

ґрунт (2), як дим (1), 

як диявол (1), як зло 

(1), як кінь (1), як 

ненависть (1), як 

перець (1), як хмара 

(2), як циган (1) 

білий як аркуш (1/4), як день (6/2), як 

крейда (14/19), як молоко (22/13), 

як морозиво (1/1), як папір (3/5), як 

сіль (1/4), як смерть (5/3), як 

сметана (13/15), як сніг (41/15), як 

стіна (16/11), як хмара (1/3) 

 

як вапно (1), як 

голуб (2), як лист 

паперу (2), як смуга 

(1), як стіл (1), як 

хмарка (1) 

як вівця (1), як 

волосся (1), як іній 

(1), як крохмаль (1), 

як лебідь (1), як 

місяць (1), як 

борошно (2), як 

овечка (1), як піна 
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кількість реакцій  

 132/118 

(1), як постіль (1), як 

пух (2), як світ (1), як 

серветка (1), як 

цукор (6) 

сірий як асфальт (3/2), як вечір (1/1), як 

вовк (29/8), як день (3/4), як дим 

(3/4), як заєць (6/3), як миша 

(16/19), як осіння вода (1/1), як 

осіння погода (1/1), як попіл 

(13/9), як сивина (1/1), як туман 

(7/3) 

 

 

 

кількість реакцій  

 108/88  

як дорога (3), як 

життя (2), як 

каламутна вода (2), 

як колабаня (1), як 

метал (1), як мишка 

(7), як осіннє небо 

(1), як осінній день 

(2), як сіль (1), як 

хліб (3), як шишка 

(1) 

як ворона (1), як 

калюжа (2), як 

камінь (2), як качка 

(1), як небо (3), як 

ніч (1), як олівець 

(1), як поганка (1), як 

погода (1), як ртуть 

(2), як скеля (1), як 

слон (1), як срібло 

(3), як хмара (10), як 

цемент (1) 

червоний як буряк (22/13), як калина (15/6), 

як квітка (1/1), як кров (20/32) як 

мак (4/21), як полум’я (1/2), як 

помідор (4/17), як рак (10/14), як 

троянда (1/6), як яблуко (1/1) 

 

кількість реакцій  

 88/129 

як борщ (1), як 

бурʼян (1), як губи 

(1), як дівочі вуста 

(1), як кущ (1), як 

морква (1), як ніс 

Діда Мороза (1), як 

стиглий помідор 

(1), як суниця (1) 

як вишня (2), як 

заграва (2), як ікра 

(1), як любов (1), як 

намисто (1), як 

полуниця (2), як 

рум’яна (1), як серце 

(1), як сукня (1), як 

томат (3), як щоки 

(1) 

синій  як вода (3/2), як волошки (9/7), як 

море (14/28), як небо (16/21), як 

океан (1/4), як пуп (5/1), як пияка 

(2/1), як річка (3/2), як труп (2/1) 

 

 

 

кількість реакцій  

69/84  

як алкоголік (1), як 

баклажан (3), як 

дощ (1), як мрець 

(1), як небокрай (1), 

як пупець (1), як 

ріпа (1), як синька 

(2), як скло (1), як 

слива (1), як фіалка 

(1) 

як безодня (1), як кит 

(3), як лазурит (1), як 

лід (1), як льон (2), як 

очі (3), як прапор (1), 

як сапфір (1), як 

синяк (2), як тканина 

(1), як холод (1) 

блакитний як вода(5/5), як море (4/6), як небо 

(54/36), як озеро (2/4), як океан 

(1/2), як очі (1/7), як річка (3/4) 

 

 

 

кількість реакцій  

 77/80  

як волошки (3), як 

джерело (1), як 

светр (1), як сорочка 

(1), як чоловік (1) 

як дельфін (1), як 

квітка (1), як лід (2), 

як напій (1), як, 

незабудки (1), як ніч 

(1), як прапор (2), як 

стіна (1), як стрічка 

(1), як струмок (4), 

як тюль (1) 

зелений як горох (1/2), як дерево (2/2), як 

жаба (5/5), як лайм (1/1), як листя 

(17/13), як ліс (1/3), як огірок (1/6), 

як сад (1/1), як трава (51/28), як 

ялинка (2/3) 

 

 

 

 

як весняна трава (1), 

як гай (1), як 

зеленка (1), як 

листок (2), як степ 

навесні (1), як трава 

після дощу (1), як 

фарба (1), як яблуко 

(2) 

як богомол (1), як 

борщ (1), як бруньки 

(1), як водорості (1), 

як долина (1), як жук 

(1), як зелень (1), як 

змія (1), як квітка (1), 

як коник (2), як кріп 

(1), як м’ята (1), як 

молодість (1), як 
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кількість реакцій  

92/98 

олівець (1), як очі 

(2), як поле (3), як 

селезень (1),  як 

смарагд (2), як 

травневе листя (1), 

як хвоя (1), як цвіла 

вода (1), як цвіркун 

(2), як чай (2) 

жовтий як віск (12/13), як жовток (12/18), 

як золото (1/2), як кульбаба 

(22/14), як курча (12/15), як лимон 

(8/5), як листя (1/5), як мед (1/7), 

як осіннє листя (1/2), як пісок 

(1/4), як свічка (2/3), як сонце 

(38/36), як соняшник (3/3) 

 

 

кількість реакцій  

 122/144 

як глина (1), як 

пшениця (1), як 

стіна (3), як 

субмарина (1), як 

тюльпан (1), як 

шпалери (1) 

як диня (1), як жито 

(1), як китаєць (1), як 

колосся (1), як лев 

(1), як осінь (2), як 

поганка (1), як поле 

(2), як промінь (1), як 

птах (1), як сіно (1), 

як стрічка (1), як 

цвіла вода (1), як 

яєчня (1) 

рудий як апельсин (3/1), як глина (1/2), як 

кіт (6/6), як лис (12/21), як пес 

(7/5), як руда (1/1), як собака 

(12/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 57/80 

як білка (3), як 

волосся (2), як заєць 

(1), як клоун (1), як 

колір (1), як кошеня 

(1), як морква (1), як 

помаранч (1), як 

тушканчик (1), як 

фенікс (1), як цегла 

(2) 

як бронза (1), як 

виверження вулкану 

(1), як вогонь (2), як 

захід сонця (1), як 

зоря (1), як іржа (2), 

як кішка (1), як листя 

(2), як мандарин (1), 

як медвідь (2), як 

мідь (1), як осіння 

листя (2), як птах (2), 

як рудоволоса 

людина (1), як сонце 

(1), як фарба (6), як 

хлопець (1), як янтар 

(1) 

великий як ведмідь (21/13), як гора (28/17), 

як дерево (1/3), як дуб (1/2), як кит 

(1/3), як ніс (1/1), як океан (2/3), як 

світ (1/3), як слон (30/32), як стіна 

(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

як бомба (1), як 

бочка (1), як бугай 

(1), як будинок (4), 

як вепр (1), як вовк 

(1), як Всесвіт (1), 

як гігант (1), як 

горище (1), як 

Земля (1), як зубр 

(1), як кінконг (1), 

як лев (1), як 

портфель (1), як 

танк (2), як театр 

як бегемот (1), як 

бізон (1), як Бог (1), 

як богатир (1), як 

будівля (1), як 

велетень (2), як 

висотка (1), як 

вулиця (1), як гай (1), 

як Гулівер (1), як дім 

(2), як дракон (1), як 

жираф (2), як земна 

куля (2), як кабан (3), 

як корова (1), як 
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кількість реакцій  

 112/114 

(1), як фургон (1), як 

хмарочос (2), як 

шафа (2) 

мамонт (4), як місто 

(1), як місяць (2), як 

море (1), як озеро (1), 

як скеля (1), як стовп 

(2), як хмара (1), як 

циклоп (1), як 

Шевченко (1) 

малий як гном (1/2), як дитина (10/7), як 

дитя (2/2), як Дюймовочка (1/1), як 

зерно (3/1), як зернятко (15/12), як 

комаха (2/6), як макове зерно 

(11/9),  як мишеня (17/12), як 

мураха (12/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 98/102 

як голка (1), як 

горошина (3), як 

гриб (1), як заєць 

(1), як зріст (1), як 

кажан (1), як 

камінчик (1), як 

карлик (2), як 

Карлсон (1), як 

кнопка (2), як курча 

(1), як мізинець (1), 

як муха (1), як 

пальчик (1), як пес 

(1), як пилина (1), як 

руно (1) 

як світ (1), як 

синичка (1), як 

терен (1) 

як атом (1), як 

барвінок (1), як бісер 

(1), як блоха (2), як 

букашка (1), як 

вушко голки (1), як 

горіх (1), як дрібочка 

(1), як зайченя (4), як 

зіниця (1), як краплі 

дощу (1), як колібрі 

(4), як крихта (3), як 

крупинка (1), як кущ 

(1), як ліліпут (1), як 

мука (1), як 

наперсток (1), як 

немовля (2), як 

ніготь (1), як пень 

(1), як піщинка (1), 

як ципля (1), як 

цуценя (1) 

високий як береза (7/2), як гора (16/10), як 

дерево (12/15), як до неба (3/2), як 

дуб (6/7), як жирафа (8/9), як стіна 

(2/1), як стовбур (1/1), як стовп 

(9/7), як тополя (18/8) 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 92/90 

як дохід (1), як кран 

(1), як парубок (1), 

як сосна (1), як 

статуя (2), як тичка 

(2), як штанга (1), як 

ясен (1) 

як ведмідь (1), як 

вежа (2), як велетень 

(1), як верба (1), як 

дім (3), як драбина 

(1), як жердина (2), 

як замок (1), як 

паркан (2), як скеля 

(3), як смерека (2), як 

телевежа (1), як 

хлопець (1), як 

хмарочос (3),   як 

багатоповерхівка 

(1), 

низький як бордюр (2/1), як гном (5/9), як 

гриб (1/3), як карлик (3/9), як кущ 

(6/2), як ліліпут (2/6), як ослон 

(15/11), як пень (9/8), як плінтус 

(2/1), як поріг (1/1), як стеля (1/1), 

як табурет (1/1), як трава (9/12) 

як зріст (1), як їжак 

(1), як кішка (1), як 

комаха (1), як кущ 

калини (1), як 

мізинчик (1), як 

одвірок (1), як 

як дитина (4), як 

дівчинка (1), як жаба 

(1), як змій (1), як 

знак (1), як квітка 

(1), як китаєць (1), як 

мале деревце (1), як 
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кількість реакцій  

 66/81 

стілець (1), як 

сходинка (1) 

мураха (1), як 

Наполеон (1), як 

немовля (1), як рак 

(1), як стіл (1) 

широкий як горизонт (2/2), як двері (2/1), як 

Дніпро (2/1), як долина (1/1), як 

дорога (1/1), як дуб (2/2), як море 

(5/22), як небо (11/13), як лан (2/2), 

як поле (7/6), як річка (2/2), як світ 

(4/1), як степ (11/24), як шафа 

(7/1), як життя 5/7, як шлях (3/5) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 80/118 

як бегемот (1), як 

бочка (2), як 

будинок (1), як 

ведмідь (1), як 

корова (1), як край 

(1), як небокрай (1), 

як озеро (1), як ріка 

(4), як стадіон (1) 

як автомагістраль 

(1), як баобаб (2), як 

вулиця (1), як гирло 

ріки (1), як душа (1), 

як кімната (2), як 

міст (3), як морські 

простори (1), як 

небосхил (1), як 

обрій (1), як океан 

(4), як простір (2), як 

слон (1), як стежка 

(2), як шаровари (1) 

вузький як вушко в голці (3/1), як двері 

(1/1), як дорога (2/3), як мишина 

нора (4/2), як нора (1/1), як 

провулок (2/1), як прохід (1/5), як 

стежка (9/8), як стрічка (1/4), як 

струмок (1/1), як щілина (5/7), як 

шпарка (24/16) 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 71/72 

як вулиця (1), як 

голка (1), як дошка 

(1), як жирафа (1), 

як лісова стежка (1), 

як місток (1), як 

потічок (1), як річка 

(3), як рукав (2), як 

стежина (3), як 

тріска (1), як яр (1) 

як гілка (1), як 

доріжка (1), як дірка 

у стіні (1), як змія 

(1), як краватка (1), 

як нитка (1), як очі у 

китайця (1), як 

палиця (1), як печера 

(1), як струна (2), як 

тунель (3), як 

тротуар (1), як шлях 

(1), як шнурок (1), як 

шпала (1) 

довгий як день (3/5), як дорога (7/7), як 

жирафа (7/6), як життя (1/4), як 

змія (12/17), як каланча (3/1), як 

мотузка (1/1), як палиця (1/1), як 

річка (1/5), як стежка (1/1), як 

шланг (2/2), як шлях (17/16), як 

язик (1/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 97/99 

як граб (1), як до 

неба (9), як дріт (2), 

як дробина (2), як 

кабель (1), як канат 

(1), як коса (1), як 

небо (4), як нитка 

(3), як панчохи (1), 

як поле (1), як 

потічок (1), як потяг 

(1), як ріка (3), як 

світ (2), як сесія (1), 

як стрічка (2), як 

трава (1), як тунель 

(1), як хребет (1), як 

шия жирафа (1) 

як вільний день (2), 

як вовчий хвіст (1), 

як волосся (1), як 

дерево (1), як жердка 

(1), як калач (1), як 

лоза (1), як 

магістраль (1), як 

миля (1), як міст (1), 

як ніс (1), як ніс у 

Буратіно (1), як ніч 

(4), як обрій (1), як 

рельса (2), як стовп 

(1), як століття (1), 

як стрічка (1), як 

такса (1), як тополя 

(1), як удав (2), як 

урок (1), як шарф (1), 

як шкала (1), як 

шпала (1) 
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короткий як гном (2/1), як день (5/4), як 

життя (1/2), як заячий хвіст 

(25/14), як мить (1/2), як мізинець 

(2/1), як ніч (4/6), як палець (4/1), 

як слово (3/2), як хвіст (9/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 67/62 

як відпочинок (1), 

як замикання (1), як 

літо (1), як ніс (1), 

як обрубаний хвіст 

(1), як олівець (1), 

як пень (1), як пес 

(1), як рука (1), як 

сон (1), як шлях (1) 

як гарна подорож 

(1), як дзвін (1), як 

днина (2), як карлик 

(1), як колесо (1), як 

крила мошки (1), як 

кролячий хвіст (4), 

як ніготь (3), як 

пам’ять (2), як 

перерва (1), як 

промова (1), як 

секунда (1), як сукня 

(1), як фільм (1), як 

хвилина (2), як час 

(1), як шкарпетка (1), 

як ящур (1) 

тонкий як береза (1/7), як волосина 

(12/19), як голка (10/8), як нитка 

(24/15), як олівець (1/1), як палець 

(2/4), як папір (4/3), як сірник (2/1), 

як стеблина (1/3), як талія (2/1), як 

тріска (2/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 87/105 

як берізка (3), як 

билина (1), як 

волосинка (1), як 

волосся (1), як 

дівочий стан (3), як 

дівочі брови (1), як 

дошка (2), як жилка 

(2), як жінка (1), як 

крига (1), як лист 

(1), як листок (2), як 

паличка (1), як 

свічка (1), як струна 

(1), як тополя (2), як 

травинка (1), як 

щілина (1) 

як аркуш (1), як гілка 

(3), як дівчина (1), як 

колос (1), як 

листочок (6), як лід 

(1), як лінія (4), як 

ліска (1), як лоза (1), 

як леска (1), як 

ніготь (1), як осика 

(2), як павутина (2), 

як палка (1), як сіно 

(1), як скло (2), як 

соломинка (2),  як 

стебло квітки (3), як 

сторінка (1), як 

стрічечка (1), як 

струмок (1), як 

тростина (1), як 

шовк (3), як 

щепка (1) 

товстий як бегемот (2/4), як бик (1/1), як 

бочка (3/2), як ведмідь (8/7), як 

діжка (2/1), як кабан (16/10), як кіт 

(2/1), як корова (1/4), як свиня 

(24/24), як слон (7/4), як стіна 

(1/2), як стовбур (2/1) 

 

 

кількість реакцій  

 79/78 

як бодня (1), як віл 

(1), як гаманець (2), 

як кіт зимою (1), як 

колобок (1), як 

колода (1), як 

корінь (1), як пацюк 

(1), як хомʼяк (1) 

як автобус (1), як 

баобаб (1), як бізон 

(1), як гарбуз (1), як 

дошка (1), як дуб (4), 

як канат (1), як ледар 

(1), як морж (1), як 

плід (1), як почерк 

(1), як светр (2), як 

шафа (1) 

глибокий як колодязь (5/4), як криниця 

(31/22), як море (9/15), як небо 

(1/1), як ніч (1/1), як озеро (4/10), 

як океан (10/19), як прірва (2/11), 

як річка (1/6), як яма (2/2) 

як безодня (1), як 

діра (1), як думки 

(1), як катер (1), як 

миска (1), як ріка 

(4), як сон (1) 

як Маріанський 

жолоб (впадина) (2), 

як обрив (1), як очі 

(1), як печера (1), як 

стакан (1), як яр (1) 
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кількість реакцій  

 76/98 

рівний як береза (1/4), як брови (1/1), як 

горизонт (2/2), як дерево (2/1), як 

дошка (11/9), як лінійка (9/16), як 

лінія (2/1), як свічка (14/12), як 

стежка (1/4), як стовбур (1/8), як 

струна (15/14), як стіна (4/11), як 

шлях (1/2) 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 91/105 

як двері (1), як 

дівчина (1), як 

дорога (10), як дощ 

(1), як дуб (2), як 

заборчик (1), як 

матрац (1), як під 

лінійку (2), як 

підошва (1), як поле 

(1), як промінь (1), 

як прямий кут (1), 

як рів (1), як скло (1) 

як степ (1), як 

тополя (1) 

як асфальт (2), як 

берег (1), як долина 

(1), як листок (1), як 

лід (1), як небо (1), як 

олівець (3), як осока 

(1), як палка (1), як 

підлога (1), як провід 

(1), як ручка (1), як 

стан (2), як тиша (1), 

як швабра (1) 

прямий як берізка (2/3), як дошка (2/3), як 

дорога (17/18), як кут (2/3), як 

лінійка (4/4), як лінія (4/3), як 

палка (1/1), як стіна (3/1), як 

струна (30/17), як тополя (1/1), як 

шлях (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 87/83 

як двері (4), як 

дівчина (1), як 

драбина (1), як 

клавіша (1), як колія 

(1), як напрям (1), як 

ніс (1), як олівець 

(3), як постріл (1), 

як слон (1), як 

смичок (1), як сосна 

(1), як стовп (1), як 

тінь (1), як хребет 

(1) 

як        вежа (1), як 

виправка  

військового (1), як 

гілка (1), як голка 

(1), як горизонт (1), 

як дівочий стан (1), 

як дуга (1), як 

квадрат (2), як меч 

(1), як паркан (1), як 

смужка (1), як 

стержень (1), як 

стовбур (2), як стовп 

(2), як стріла (2), як 

стрічка (1), як 

струмок (1), як 

указка (1) 

круглий як апельсин (1/1), як бочка (2/1), 

як бублик (1/2), як глобус (1/2), як 

голова (1/1), як горох (2/1), як 

кавун (1/3), як колесо (19/13), як 

коло (2/1), як колобок (14/17), як 

круг (1/1), як куля (1/2), як м’яч 

(17/12), як місяць (2/2), як очі 

(1/2), як помідор (1/2), як стіл 

(4/2), як сонце (12/16), як хліб 

(2/1), як шар (1/6), як яблуко (5/2), 

як яйце (4/1) 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 104/121 

як бараболя (1), як 

Земля (1), як зерно 

(1), як кермо (1), як 

лице (1), як око (1), 

як повний місяць 

(1), як сфера (2) 

як більярдна куля 

(1), як бульбашка 

(1), як гарбуз (2), як 

диня (2), як диск (2), 

як земля (6), як 

зернятко (1), як 

кавун (1), як калач 

(1), як кільце (1), як 

копійка (1), як 

кулька (1), як 

мандарин (1), як 

млин (1), як обруч 

(1), як окуляри (1), 

як планета (1), як 

площа (1), як пончик 

(1), як світ (1),  як 

хом’як (1), як 

смородина(1),  
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кривий як гілка (2/8), як дерево (1/2), як 

дорога (3/2), як зиґзаґ (1/2), як 

качка (1/1), як кочерга (28/16), як 

лінія (4/1), як ніс (1/2), як стежка 

(3/1) , як схил (1/4), як шлях (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 64/73 

як блискавка (1), як 

вдача (1), як гак (1), 

як гірська річка (1), 

як горбатий дід (1), 

як дрючок (1), як 

дуга (2), як зуби (1), 

як палиця (3), як 

патик (1), як проділ 

волосся (1), як ріг 

(2), як старий дуб 

(1), як хвилька (1) 

як гойдалка (1), як 

гора (1), як горб (1), 

як знак питання (2), 

як кардіограма (3), 

як клюшка (1), як 

коряга (1), як ламана 

лінія (1), як 

накручене волосся 

(1), як ніготь (1), як 

ноги (1), як палець 

(2), як палиця (1), як 

перець (1), як почерк 

(1), як роги барана 

(1), як руки (1), як 

серп (2), як старець 

(1), як хвостик 

кавуна (1), як хребет 

(1), як шабля (2), як 

шахматний кінь (1), 

як штопор (1) 

крутий як гірська річка (9/2), як гора 

(21/17), як дорога (1/2), як обрив 

(2/2), як підйом (1/1), як поворот 

(5/2), як річка (5/1), як спуск (2/5), 

як стежка (1/2), як схил (18/18), як 

яйце (2/4) 

 

кількість реакцій  

 73/73 

як гірський струмок 

(2), як підйом (1), як 

свинячий хвостик 

(1), як струмок (1), 

як шлях (1) 

як американські 

гірки (3), як вежа (2), 

як водоспад (2), як 

гірка (1), як гори (3), 

як колесо (1), як 

обрис (1),  як окріп 

(1), як олігарх (1), як 

сходи (2) 

пологий як гора (3/1), як дорога (1/3), як 

ковзанка (36/14), як лід (1/2), як 

рівнина (11/16), як спуск (3/1), як 

степ (3/1), як схил (6/1), як шлях 

(2/1) 

 

 

 

кількість реакцій  

 76/53 

як берег (2), як 

гірські хребти (1), 

як горб (1), як 

долоні (1), як 

пагорб (4), як 

підйом на Говерлу 

(1) 

як гірка (3), як 

долина (1), як життя 

(1), як земля (1), як 

зимовий спуск (1), як 

крига (1), як монітор 

(1), як пандус (1), як 

підлога (1), як 

стежка (1), як сходи 

(1) 

голосний як грім (1/1), як дзвін (39/22), як 

дитина (1/2), як крик (6/5), як 

музика (3/6), як півень (1/1), як 

пісня (2/2), як пташка (4/3), як 

розмова (1/1), як сирена (1/1), як 

сміх (3/1), як соловей (3/4), як спів 

(1/3) 

 

 

 

 

як весняний 

струмок (1), як 

голос (1), як мелодія 

(1), як пес (1), як 

спів жайворонка 

(1), як учень (1) 

як барабан (1), як 

двигун  (1), як 

дзвоник (2), як 

дитячий плач (1), як 

дитячий сміх (1), як 

діти на перерві (1), 

як звук (2), як 

інструмент (1), як 

крик немовляти (3), 

як крик орла (1), як 

ехо (3), як мікрофон 
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кількість реакцій  

 72/83 

(1), як оперна 

співачка (1), як 

оркестр (1), як 

пожежна тривога (1), 

як радіо (1), як регіт 

(1), як синиця (1), як 

сопілка (1), як спів 

пташок (4), як 

цвіркун (1) 

дзвінкий як голос (4/1), як дзвін (2/11), як 

дзвінок (1/4), як комар (1/1), як 

півень (1/1), як пісня (4/5), як 

сміх(17/15), як соловей (4/6), як 

спів (2/2), як спів солов’я (1/1), як 

струмок (11/14), як щебет (1/1) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 77/71 

як весняний 

струмок (2), як 

горобець (1), як 

дитячий сміх (11), 

як звук (1), як злива 

(1), як мелодія (1), 

як регіт (1), як 

рупор (1), як свист 

(1), як сигнал (1), як 

сирена (1), як сміх 

(1), як сопілка (3), 

як шум (1) 

як вода (1), як 

музика (1), як муха 

(1), як папуга (1), як 

пісня солов’я (2), як 

птах (1), як собака 

(2) 

гучний як грамофон (3/1), як грім (2/3), як 

гучномовець (1/1), як церковний 

дзвін (2/3), як дзвінок (1/6), як 

колонки (1/2), як мегафон (23/11), 

як мікрофон (1/5), як музика (4/2), 

як промова (1/1), як радіо (2/4), як 

рупор (1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 57/76 

як баба (1), як голос 

начальника (1), як 

звук (1), як змія (1), 

як клуб (1), як крик 

(3), як магнітофон 

(1), як плач дитини 

(1), як сигналізація 

(1), як сміх (3), як 

шторм (1) 

як авто (1), як 

барабан (5), як 

ведучий з 

мікрофоном (1), як 

водоспад (2), як 

галас (1), як гітара 

(1), як гомін (1), як 

дощ (2), як злива (1), 

як крик (5), як гавкіт 

собаки (1), як місто 

(1), як мотор 

автомобіля (1), як 

муха (1), як п’яний 

регіт (1), як плач (1),  
як постріл (1), як 

промова депутата 

(1), як регіт (1), як 

сирена (3) 

тихий як вода (7/3), як дощ (1/1), як миша 

(13/10), як море (1/3), як ніч (9/15), 

як риба (4/1), як річка (4/1), як 

смерть (2/1), як сніг (8/1), як сон 

(2/1), як струмок (2/1), як 

трава(3/1), як шелест (1/1), як 

шепіт (3/13) 

 

 

 

як в лісі (1), як вітер 

(1), як голос (1), як 

дзюрчання (1), як 

зорі (1), як 

кладовище (1), як 

колискова (2), як 

мураха (1), як слово 

(1), як спів (1) 

як голуб (2), як день 

(1), як Дон (1), як 

змія (1), як звук 

падаючого пір’я (1), 

як ліс (1), як місяць 

(1), як німий (1), як 

нічне місто (1), як 

океан (1), як писк 

миші (1), як став (2), 

як студент на 
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кількість реакцій  

 71/75 

семінарі (1),  як тиша 

(2) 

гарячий  як віск (2/1), як вогонь (15/12), як 

жар (12/9), як кава (1/3), як літо 

(1/1), як окріп (10/9), як піч (1/3), 

як полум’я (8/12), як праска 

(11/18), як сонце (9/13), як чай 

(3/3), як шоколад (3/1) 

 

 

 

кількість реакцій  

 84/95 

як борщ (1), як жир 

(1), як камін (1), як 

пекло (1), як пічка 

(1), як поцілунок 

(1), як серце (1), як 

язик (1) 

як багаття (1), як 

батарея (4), як 

вугілля (2), як какао 

(1), як лава (2), як ніч 

(1), як обід (1), як пар 

(1), як пісок (1), як 

піца (1), як 

сковорідка (1), як 

смола (1), як страва 

(1), як суп (1), як хліб 

(1) 

холодний як айсберг (1/3), як вода (1/1), як 

дощ (1/1), як жаба (1/1), як крига 

(5/6), як лід (45/24), як мороз (1/3), 

як сніг (16/17), як мертвець (2/1 

 

 

кількість реакцій  

 77/72 

як вечір (1), як 

гірський струмок 

(1), як день (1), як 

серце (1) 

 

 

як бурулька (1), як 

вітер (2), як вітри 

Антарктиди (1), як 

зима (5), як зимова 

ніч (1), як злива (1), 

як квас (1), як 

мармур (1), як 

підлога (1), як 

скло (1) 

сухий як вітер (1/1), як гілка (3/3), як 

дрова (1/2), як пісок (5/3), як 

пустеля (1/5), як сіно (1/2), як 

солома (3/2), як сухар (8/12), як 

цукор (1/1), як кістка (22/12) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 65/69 

як весло (1), як гілля 

(2), як ґрунт (1), як 

дерево (1), як дошка 

(1), як земля (3), як 

листок (2), як літній 

пісок (1), як спека 

(1), як стеблина (1), 

як тріска (5) 

як волосся (2), як 

кора дерева (7) , як 

літо (1), як опале 

листя (7), як піски 

Сахари (1), як 

повітря (2), як порох 

(1), як старий дід (1), 

як сухофрукт (1), як 

трава (1), як хліб (2) 

мокрий як вода (12/15), як гуска (1/1), як 

дощ (2/5), як з води (15/12), як з 

під дощу (3/7), як курка (14/17), як 

риба (1/6), як роса (2/1), як сльоза 

(1/1), як пес (2/1), як хлющ (10/9) 

 

 

 

кількість реакцій  

 63/81 

як асфальт (2), як 

весло (1), як жаба 

(2), як лисиця (2), як 

миша (1), як озеро 

(1), як собачий ніс 

(1) 

як дорога після дощу 

(1), як калюжа (1), як 

кіт (1), як кішка (1), 

як морський пісок 

(2), як одяг (1), як 

океан (1), як 

парасолька (1), як 

плащ після дощу (2), 

як погода восени (3) 

твердий як бетон (1/2), як граніт (3/2), як 

ґрунт(1/1), як дерево (2/1), як дуб 

(4/4), як залізо (4/3), як земля (1/1), 

як камінь (36/36),  як крейда (2/1), 

мов кремінь (16/19), як скеля (3/6), 

як сталь (5/1), як стіл (2/3) 

 

як горіх (2), як 

довбня (1), як 

сир (1) 

як алмаз (2), як 

асфальт (1), як двері 

(1), як дошка (1), як 

коріння (1), як крига 

(2), як криця (2), як 

лід (2), як лоб (2), як 

метал (2), як 
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кількість реакцій  

 84/103 

пам’ятник (1), як 

стіна (5), як цегла (1) 

мʼякий  як вата (5/1), як вовна (1/1), як 

іграшка (1/1), як ковдра (2/4), як 

крісло (1/1), як мох (16/11), як 

пір’їна (10/11), як подушка 

(10/15), як пух (15/19), як сніг 

(2/3), як трава (2/2), як шерсть 

(2/2) 

кількість реакцій  

 74/83 

як диван (1), як 

масло (1), як 

помідор (1), як 

светр (2), як тісто 

(1), як шовк (1) 

як булочка (1), як 

ведмедик (1), як вода 

(1), як ліжечко (1), як 

обійми (1), як пиріг 

(1), як пластилін (1), 

як рушник (1), як 

хліб (3), як хутро (1) 

гострий як бритва (5/2), як голка (6/2), як 

лезо (28/18), як ніж (24/30), як 

перець (5/4) 

 

кількість реакцій  

 73/66 

як вістря (1), як 

гірчиця (1), як зір 

(1), як меч (1), як 

ножиці (1), як язик 

(1) 

як заточений клинок 

(1), як кинджал (1), 

як скло (1), як сокира 

(4), як соус (1), як 

стріла (2) 

солодкий як варення (1/2), як мед (43/39), як 

морозиво (1/1), як цукерка (9/12), 

як цукор (17/32), як шоколад (7/4) 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 89/107 

як апельсин (1), як 

бізе (1), як вино (1), 

як вода (1), як груша 

(2), як карамель (3), 

як Соса-Сola (1), як 

яблуко (1) 

як ваніль (1), як 

згущене молоко (1), 

як зефір (2), як 

льодяник (1), як 

печиво (2), як пиріг 

(1), як сироп (1), як 

спіла полуниця (1), 

як тістечко (2), як 

халва (1), як 

цукровий буряк (2) 

кислий як грейпфрут (2/1), як квашена 

капуста (2/2), як лимон (51/32), як 

молоко (2/1), як оцет (15/16), як 

щавель (1/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 77/86 

як дідько (1), як ліки 

(1), як редька (1), як 

сироп (1) 

як апельсин (1), як 

борщ (1), як вишня 

(1), як гранат (2), як 

зелений помідор (1), 

як кефір (1), як 

кислота (1), як ківі 

(2), як лайм (3), як 

неспіла калина (2), 

як неспіле яблуко 

(4), як огірок (3),як 

помідор (1), як 

розсіл (2), як 

слива (1) 

гіркий як гірчиця (1/11), як горілка (1/1), 

як грейпфрут (2/1), як кава (1/2), 

як перець (15/22), як полин 

(50/44), як редька (2/2), як хрін 

(1/5), як шоколад (3/3) 

кількість реакцій  

 82/99 

як авокадо (1), як 

алоє (1), як калина 

(1), як настоянка 

(2), як сльоза (1) 

як ліки (1), як 

недоспілі яблука (1), 

як правда (1), як ріпа 

(1), як трава (3), як 

шкірка помело (1) 
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солоний як море (5/8), як морська вода 

(3/9), як огірок (3/6), як помідор 

(1/1), як ропа (17/3), як сіль 

(18/12), як сльоза (3/8), як тарань 

(7/4) 

кількість реакцій  

 62/58 

як кров (2), як озеро 

(1), як перець (1), як 

приправа (1) 

як бастурма (1), як 

засолені помідори 

(1), як корнішони 

(1), як насіння (1), як 

піт (1), як сир (1), як 

суп (1) 

пахучий як квіти (15/16), як мило (17/11), 

як м’ята (3/1), як парфуми (12/10), 

як трава (2/1), як троянда (3/13), як 

хліб (6/3), як шампунь (1/1) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 75/66 

як в’яз (1), як диня 

(1), як зелень (1), як 

лаванда (1), як лілії 

(1), як меліса (1), як 

орхідея (1), як 

прянощі (1), як 

смола (1), як 

сніданок (1), як 

спеції (1), як тіло 

(1), як цвіт (2), як 

чебрець (2) 

як борщ (1), як букет 

(1), як гель (1), як 

жуйка (1), як мед (1), 

як полин (1), як 

ромашка (1), як 

сосна (1), як тюльпан 

(1), як чай (1) 

запашний як кава (1/2), як квітка (6/4), як 

лаванда (1/2), як м’ята (24/19), як 

парфуми (1/1), як пиріг (1/1), як 

полин (1/2), як сіно (3/2), як трава 

(3/7), як троянда (1/2), як хліб 

(13/9), як чай (4/1), як чебрець 

(1/3) 

кількість реакцій  

73/67 

як арома-масла (1), 

як весняні трави (1), 

як випічка (2), як 

груша (1), як зелень 

(1), як любисток (1), 

як меліса (1), як обід 

(1), як рута (1), як 

сніданок (1), як цвіт 

(2) 

як борщ (1), як 

ватрушка (1), як кріп 

(1), як липа (1), як 

мед (2), як ранкове 

повітря на селі (1), як 

свіжий хліб (1), як 

спеції (2), як суп (1), 

як торт (1) 

духмяний як булка (2/2), як випічка (2/1), як 

квітка (4/6), як м’ята (3/4) , як 

перець (5/1), як трава (4/1), як хліб 

(43/39), як чай (1/3), як чебрець 

(1/1) 

 

 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 72/85 

як жито (1), як зілля 

(1), як кропива (1), 

як парфуми (1), як 

цвіт (2), як 

яблука (1) 

як бабусине печиво 

(1), як борщ (1), як 

горошок (1), як кава 

(1), як лавровий лист 

(2), як лимон (1), як 

мандарин (1), як мед 

(1), як паляниця (1), 

як пиріг (3), як 

приправа (1), як 

спеції (3), як 

тістечко (1), як трави 

(1), як троянда (4), як 

фіалки (2) 

сморідний як відходи (3/6), як гниль (1/2), як 

дим (6/7), як піт (1/1), як сміття 

(9/10), як тхір (1/1), як шкарпетки 

(2/1), як гній (3/1), як помиї 

(20/17), як послід (1/1), як пліснява 

(1/2) 

 

 

 

кількість реакцій  

 66/67 

як бензин (1), як 

болото (1), як в 

конюшні (2), як газ 

(1), як пес (1), як 

полин (4), як старі 

капці (1), як торф 

(1), як туалет (1), як 

тухле м’ясо  (1), як 

тухле яйце (2), як 

умивальник (1) 

як канава (1), як 

каналізація (2), як 

махорка (1), як 

нечистоти (1), як 

помийка (3), як 

свалка (1), як старий 

одяг (1), як сток (1), 

як труп (1), як тухла 

риба (3), як чоботи 

(1), як яма (1) 
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смердючий як бензин (1/3), як відходи (1/1), як 

гній (2/1), як дим (2/1), як козел 

(15/21), як пес (3/3), як скунс (7/3), 

як сміття (3/9), як собака (1/1), як 

тухла риба (1/8), як тухле яйце 

(13/16), як тхір (17/19), як 

шкарпетки (1/3) 

 

 

 

 

кількість реакцій  

 84/108 

як болото (2), як 

дідові труси (1), як 

єнот (1), як кіт (1), 

як миша (1), як 

мʼясо (1), як піт (1), 

як полин (2), як 

помиї (1), як риба 

(1), як сморідне 

м’ясо  (1), як фекалії 

(3), як щур (1) 

як багнюка (1), як 

бомж (2), як гниле 

яблуко (1), як 

звалище (1), як із 

моргу (1), як мул (1), 

як під’їзд (1), як 

пропавший хліб (1), 

як свиня (3), як 

скисле молоко (1), як 

смітник (1), як тухла 

їжа (1), як тухле 

м’ясо (2), як тухлі 

овочі (1) 

загальна 

кількість 

реакцій 

 

3765/4106 
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