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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Розвиток мовознавчих студій на зламі ХХ – ХХІ ст. характеризується 

активізацією етнолінгвістичного підходу, спрямованого на вивчення 

взаємозалежного зв’язку між мовою і культурою народу. Особливості 

художньої інтерпретації світу повною мірою відображають тропи як знаки 

мови, мислення і культури. Виявлення особливостей лінгвалізації 

етнокультурного простору у тропах, що віддзеркалюють народні уявлення, є 

важливим вектором у межах антропоцентричної парадигми знань. Мовознавчий 

аналіз художніх текстів на предмет кореляції понять мова – етнічна культура 

апелює до пам’яті народу, його соціально-історичного та духовного розвитку.  

Вивчення тропеїчних одиниць у мовознавчій парадигмі засвідчують 

передусім праці, виконані в лексико-семантичному, лінгвостилістичному та 

граматичному  аспеках (І. М. Бабій, Н. І. Бойко, Н. І. Варич, Л. К. Гливінська, 

С. Я. Єрмоленко, Т. А. Єщенко, Л. І. Мацько, Я. Г. Мельник, А. К. Мойсієнко, 

Л. О. Пустовіт, О. О. Семенець, Л. О. Ставицька, О. М. Тищенко, 

О. М. Черевченко), а також лінгвофілософському (К. К. Жоль, А. А. Річардс, 

Дж. Р. Серль), лінгвокогнітивному (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, 

Л. І. Бєлєхова,  Т. П. Павлюк, А. О. Попова, О. О. Селіванова, М. В. Скаб, 

Н. В. Ярова), нейролінгвістичному (Д. Гордон, Р. Кроулі, Д. Міллс, Г. Олдер)  

напрямках. 

Теоретико-лінгвістичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

наукові розвідки, в яких мовознавці розвивають логіко-лінгвістичний підхід до 

аналізу тропів (Л. Ю. Дикарева, Т. В. Охріменко, Н. В. Слухай),  розглядають 

коди культури (В. В. Красних, М. В. Піменова, Л. В. Савченко, І. С. Чибор), 

студіюють українську етнокультуру та міфологію (В. М. Гнатюк, 

Я. Ф. Головацький, В. В. Жайворонок, О. А. Кононенко, Г. С. Лозко, 

І. С. Нечуй-Левицький, О. М. Таланчук), виявляють специфіку етнічних картин 

світу й етносемантику у фольклорних і літературних текстах 

(Т. П. Вільчинська, І. О. Голубовська, Н. О. Данилюк, М. В. Жуйкова, 

В. І. Кононенко, Т. А. Космеда, Л. В. Кравець, М. О. Новикова, 

О. А. Петриченко, Т. Ф. Семашко, Н. М. Сологуб, О. С. Таран). 

Згідно з логіко-лінгвістичним підходом тропеїчні одиниці перебувають на 

осі псевдототожності з координатами «псевдототожність» (метафора, 

метафоричний епітет), «подібність» (порівняння), «аналогія» (образна 

аналогія), «асоціація» (асоціативний паралелізм), що відображають різний 

ступінь уподібнення суб’єкта осмислення до об’єкта зіставлення: від 

тотожності до мінімальної подібності. 

Щодо творчості І. Калинця як непересічного явища в історії української 

літератури, то її досліджували і літературознавці (О. Ф. Буряк, Г. І. Віват, 

М. М. Ільницький, М. Б  Лановик, Т. О. Кулініч), і мовознавці (Л. В. Кравець, 

М. П. Крупа, А. Ф. Нечипоренко, І. І. Рогальська, Р. І. Стефурак, Г. М. Сюта), 

проте тропи в ній як вербалізатори національно-культурної свідомості 

залишаються недостатньо вивченими.  
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Актуальність теми дисертаційної праці зумовлена необхідністю 

виявлення етнічної основи тропів осі псевдототожності в українському 

поетичному мовленні, що сприятиме розв’язанню низки важливих для сучасної 

лінгвістики проблем, як-от: взаємозв’язок мови та культури етносу; визначення 

етнокультурної специфіки тропів в індивідуально-авторському мовленні; 

встановлення закономірностей художньо-мовної об’єктивації етнокультурних 

кодів; з’ясування особливостей мовної картини світу письменника. 

Запропоноване дослідження актуальне як у плані виявлення етнолінгвістичної 

природи тропеїчних одиниць, механізмів лінгвалізації етнокультурної 

інформації, так і в аспекті осмислення мовотворчості українського письменника 

І. Калинця. 

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

Дисертаційна праця відповідає тематиці науково-дослідної роботи на кафедрі 

загального мовознавства і слов’янських мов Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Актуальні проблеми 

лексикології і граматики української мови» (01/3U000121). 

Метою роботи є дослідження та опис етнолінгвістичної основи тропів осі 

псевдототожності в поезії Ігоря Калинця.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) простежити основні етапи в історії лінгвістичного вивчення тропів та 

осмислити сучасні підходи до їх тлумачення в мовознавчій науці;  

2) з’ясувати стан дослідження тропеїчної системи в поетиконі І. Калинця 

в різних наукових парадигмах; 

3) типологізувати тропеїчні одиниці осі псевдототожності в поетичних 

творах І. Калинця з огляду на їх логіко-лінгвістичну природу;  

4) проаналізувати основні моделі тропів осі псевдототожності як маркерів 

авторської картини світу І. Калинця; 

5) встановити лексико-семантичну природу суб’єктів осмислення 

(зіставлення) та об’єктів зіставлення в тропеїстиці І. Калинця; 

6) визначити етнокультурну специфіку тропеїчних одиниць як 

репрезентантів етнокультурних кодів у поетиці І. Калинця. 

Об’єктом дослідження є тропи осі псевдототожності в поетичному 

тезаурусі І. Калинця.  

Предметом дослідження – особливості лінгвалізації етнокультурних 

уявлень у тропах осі псевдототожності в поезії І. Калинця. 

Матеріалом дослідження послужили близько 4000 одиниць тропів осі 

псевдототожності,  вибраних зі збірок «Пробуджена муза» і «Невольнича муза»  

(Калинець І. Зібрання творів : у 2 т. / І. Калинець. – К. : Факт, 2004). Свідомо не 

бралися до уваги переспіви, оскільки їх образність апелює до іншої 

етнокультурної парадигми смислів. Вибір матеріалу зумовлений вагомістю в 

українській культурі творчого доробку відомого українського письменника-

шістдесятника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка (1992) 

І. Калинця, поетичні тексти якого характеризуються насиченою асоціативністю, 
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інтелектуальністю, зашифрованою образністю, демонструють глибоке знання 

автором української етнокультури.  

Джерельну основу дисертації становлять лексикографічні праці, серед 

яких «Знаки української етнокультури: словник-довідник» В. В. Жайворонка, 

«Славянские древности. Этнолингвистический словарь» за заг. ред. 

М. І. Толстого, «Енциклопедичний словник символів культури України» за заг. 

ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди, «Українська міфологія та 

культурна спадщина: ілюстрований словник-довідник» О. А. Кононенка,  а 

також «Словник української мови: в 11 т.», «Словарь української мови» за заг. 

ред. Б. Д. Грінченка, «Словник фразеологізмів української мови» 

В. М. Білоноженка та ін., «Словник епітетів» С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, 

Л. О. Пустовіт та інші. 

У роботі використано такі основні методи дослідження, як 

етнолінгвістичний і контекстуально-інтерпретаційний (з метою ідентифікації 

етнокультурної інформації у тропеїчній системі І. Калинця) та методи 

компонентного аналізу і логіко-семіотичної рамки (для з’ясування лексико-

семантичної природи мовних одиниць як компонентів тропів осі 

псевдототожності, представлених у суб’єктно-об’єктних позиціях). Для 

реалізації поставлених завдань застосовували також різні загальнонаукові 

методи та прийоми (спостереження, аналіз, синтез, інтерпретація, зіставлення, 

систематизація, класифікація, узагальнення, кількісний).  

Наукова новизна  дисертації полягає в тому, що вперше в українському 

мовознавстві тропи осі псевдототожності в поетичних творах І. Калинця 

проаналізовано в етнолінгвістичному аспекті, зокрема, схарактеризовано 

специфіку лінгвалізації письменником етнокультурної інформації у тропеїчних 

одиницях за етнокультурними кодами (рослинним, тваринним, астральним, 

антропоморфним, артефактним, першоелементів буття, кольористичним, 

релігійно-міфологічним). Уперше тропи систематизовано та проаналізовано за 

типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація», встановлено 

основні моделі творення метафор, персоніфікацій, епітетів і порівнянь. 

Визначено особливості поетичного мовлення І. Калинця, укладено словник 

тропеїчних одиниць, доведено глибинну зорієнтованість тропеїчної системи 

автора на українську етнокультуру.  

Теоретичне значення роботи визначається її внеском у розробку 

лінгвістичних засад тропології (систематизовано, узагальнено і доповнено 

теоретичні відомості про тропи осі псевдототожності), етнолінгвістики 

(поглиблено уявлення про етнічну основу тропеїчних одиниць в українській 

художній мові) та лінгвопоетики (розширено інформацію про мовно-художні 

особливості тропів у поетичній творчості І. Калинця).    

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

його результати можуть бути використані під час викладання таких навчальних 

дисциплін, як «Сучасна українська літературна мова (лексикологія, 

фразеологія, лексикографія)», «Стилістика і культура української мови», 

«Риторика і лінгвістичний аналіз художнього тексту», а також спецкурсів з 
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етнолінгвістики, лінгвопоетики; для написання розділів, присвячених вивченню 

тропеїчних одиниць, у підручниках і посібниках; у лексикографічній практиці 

при укладанні словника мови І. Калинця. Крім того, отримані результати 

можуть становити інтерес для етнографів, культурологів, фольклористів, 

літературознавців.    

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно.    

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися  на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

вчених «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (Київ, 2010) та 

6 міжнародних, а саме: «Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку 

європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст. (до 175-річчя від дня народження 

О. О. Потебні)» (Харків, 2010), «Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість» (Острог, 2013, 2016), «Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 

2013), «Межкультурные коммуникации: современные языковые парадигмы» 

(Алушта, 2013) та «Philology in the III millennium» (Будапешт, 2013). 

Публікації. Окремі положення і результати дисертаційного дослідження 

відображено в 9 публікаціях, з яких 8 – у фахових виданнях, затверджених 

МОН України, 1 – в закордонному науковому виданні.  

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури і джерел (336 

позицій), додатків, що включають словник тропів осі псевдототожності – 

ретрансляторів етнокультурних кодів українського народу. Повний обсяг 

дисертації становить 317 с., з яких основний текст –  228 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі визначено актуальність дослідження, обґрунтовано мету і 

завдання, вказано предмет, об’єкт та матеріал дослідження, окреслено 

джерельну базу й методи дослідження, сформульовано наукову новизну, 

практичне і теоретичне значення, подано відомості про апробацію основних 

положень дисертації, висвітлено структуру роботи. 

У першому розділі «Тропологія у лінгвістичному висвітленні: історія 

та сучасність» з’ясовано історію вивчення тропів у мовознавчій парадигмі, 

розглянуто основні сучасні лінгвістичні напрямки їхнього дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історія лінгвістичного вивчення тропів: основні 

етапи» простежено становлення та розвиток  теорії тропів у мовознавчій науці. 

Відомо, що наукове осмислення тропеїстики розпочалося в античності, де 

представлене працями з поетики і риторики, в яких порушені питання про 

статус та онтологічну природу тропів, мету і причини вживання, механізми 

творення, дефініції й диференціацію тощо (Аристотель, Деметрій, Квінтиліан, 

Феофаст, Цицерон та ін.). У працях середньовічних учених (Беда 

Вельмишановний, Ісідор Севільський, Георгій Херобоск, Філіп Меланхтон) 

теорія тропів розроблялася здебільшого в напрямку формування понятійного 

апарату, визначення об’єктних меж засобів створення образності, вироблення 



7 

 

термінологічної системи. Проблема антропологічної зумовленості тропів, що 

спорадично порушувалася у розвідках попереднього періоду, набуває чіткіших 

обрисів у працях Нового часу, де тропи частіше виводяться за межі 

лінгвістичної сфери, а їх вивчення відбувається на перетині психологічної, 

ментальної, культурної та вербальної сфер людини (Дж. Віко, О. О. Потебня). 

Дослідження тропів як мовних одиниць у ХХ ст. здебільшого відбувається в 

лексико-семантичному, граматичному, стилістичному аспектах, зокрема як 

одиниць номінації або засобів вираження мовної картини світу. 

Підрозділ 1.2. «Тропи у світлі сучасних лінгвістичних напрямків» 

присвячений розгляду наукових праць, виконаних в аспекті антропоцентричної 

парадигми знань. Так, лінгвокогнітивні студії засвідчують необхідність 

вивчення тропів у зв’язку з ментальною діяльністю людини, оскільки дають 

змогу схарактеризувати особливості сприйняття дійсності носіями мови. У 

розвідках нейролінгвістичного спрямування знаходить підтвердження думка 

про безпосередній зв’язок образних одиниць із психічною, емоційною сферами 

людини та з’ясовується їхній терапевтичний, маніпулятивний, сугестивний 

потенціал. Вихідною точкою прагмалінгвістичних досліджень є 

інтерактивність, що дає змогу розглядати тропи в комунікативній взаємодії з 

огляду на мовленнєво-мисленнєву діяльність учасників комунікації. У працях з 

етнолінгвістики встановлюється специфіка об’єктивації за допомогою 

тропеїчних одиниць етнокультурного простору.  

Тропи осі псевдототожності в межах логіко-лінгвістичного підходу в 

роботі тлумачимо як мовно-ментальне явище, що об’єктивує різні мисленнєві 

операції, здійснювані людиною у процесі пізнання світу і спрямовані на 

встановлення зв’язків між віддаленими предметами, та систематизуємо їх за 

типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація». 

Встановлено, що до координати псевдототожності належать тропи 

метафоричної групи (метафора, метафоричний епітет, перифраз, оксиморон), 

що засвідчують найвищий ступінь уподібнення. Псевдототожність, 

об’єктивовану метафорою, науковці виводять із міфологічної тотожності, для 

якої характерна партиципація як ознака первісного мислення, натомість інші 

тропи, вважають, з’явилися у зв’язку з еволюцією логічного мислення, коли 

людина почала розчленовувати поняття. Таким чином, логіко-лінгвістична 

операція «псевдототожність» є первинною. Щодо координати подібності, то 

вона виявляється через розрізнення суб’єкта та об’єкта зіставлення і 

реалізується в образному порівнянні. Аналогія та асоціація засвідчують 

мінімальне зіставлення об’єктів позамовної дійсності. Перша об’єктивується в 

такому тропі, як образна аналогія, а друга – в асоціативному паралелізмі.  

Високу продуктивність виявляють синкретичні, гібридні тропи, що 

утворюються внаслідок взаємодії координат у межах однієї осі (метафора-

порівняння) або на перетині двох осей (персоніфікація-метонімія).  

У Розділі 2 «Тропи осі псевдототожності в поетичній мові І. Калинця: 

структурно-семантичний аспект» з’ясовано проблему міждисциплінарного 

вивчення тропеїчної системи у міфопоетичній картині світу І. Калинця, 
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закцентовано увагу на лінгвістичному підході до аналізу тропеїчних одиниць, 

подано класифікацію тропів осі псевдототожності та розглянуто їх в аспекті 

структурно-семантичного моделювання. 

У підрозділі 2.1. «Тропеїчна система І. Калинця як об’єкт 

міждисциплінарного вивчення» систематизовано відомості про тропи у 

поетичній творчості І. Калинця, презентовані у працях літературознавчого, 

філософського, етнографічного спрямування таких науковців, як Г. І. Віват, 

О. Є. Гнатюк, З. П. Гузар, Д. Є. Гусар-Струк, М. М. Ільницький, М. Б. Лановик, 

В. М. Москалюк, Т. Ю. Салига, І. О. Світличний, Е. С. Соловей та ін. 

Відзначено ускладнену образність поетичних текстів письменника, що 

ґрунтується на зчепленні асоціацій, насичену метафоричність, 

інтелектуалізацію, інтертекстуальність, елітарність, філософічність, 

варіативність інтерпретацій тропеїчних одиниць, традиціоналізм змісту при 

модерній формі тощо. Науковці наголошують на глибокій обізнаності 

письменника з українською міфологією (М. М. Ільницький), на авторській 

рецепції народної символіки та фольклору, поетичному вираженні менталітету 

українців (Н. В. Мафтин, І. О. Світличний, Е. С. Соловей), на посиленій увазі до 

джерел асоціативно-образних переосмислень (Г. І. Віват, Д. Є. Гусар-Струк).  

У підрозділі 2.2. «Тропеїчна система І. Калинця в лінгвістичному 

висвітленні» представлено результати мовознавчих досліджень Калинцевих 

текстів, виконаних частіше в лексико-семантичному та лексико-стилістичному 

аспектах. У колі наукових зацікавлень здебільшого перебувають окремі 

образно-виражальні засоби, наприклад, внутрішня форма слова та її роль у 

творенні тропів (Р. І. Стефурак), адвербіальна лексика у функції епітетів 

(А. Ф. Нечипоренко), конфесійна лексика як маркер образності (Ю. І. Браїлко), 

семантико-стилістичний потенціал фітонімів (І. І. Коломієць). В останні 

десятиліття увагу науковців привертають тропи в аспектах лінгвокогнітивного, 

етнолінгвістичного студіювання. Предметом вивчення в поетиконі І. Калинця 

уже були флористичні концепти (І. І. Рогальська), концепт «дерево життя» 

(Г. В. Полянецька), когнітивні моделі метафор (Л. В. Кравець), етносимволіка 

окремих образів (М. П. Крупа), індивідуально-авторські трансформації 

традиційно-поетичних елементів (Г. М. Сюта).  

У підрозділі 2.3. «Тропи осі псевдототожності в міфопоетичній 

картині світу І. Калинця: аспект типологізації» схарактеризовано тропеїчні 

одиниці за типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація». 

З’ясовано, що специфіку авторського стилю визначають насамперед тропи 

координати псевдототожності, серед яких переважає метафора. Метафоричні 

одиниці в поетичному тезаурусі І. Калинця представлені двокомпонентними 

(частіше іменниковими та дієслівними) словосполученнями (лотос забуття, 

молюся до пера), трикомпонентними словосполуками (рум’яні лиця калачів), 

реченнями (мед горнятко осідлає або твоє тіло / білий човник / кинутий на 

поталу / мутній воді / асфальту). Словник епітетів І. Калинця формують 

узуально-асоціативні (постійні (біле тіло) й описово-оцінні епітети (блаженний 

дощ)) та оказіонально-асоціативні одиниці (хмара злоточола, чорноземне небо). 
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Серед метаморфоз розрізняємо активні і пасивні, реальні і бажані (коли вона 

тулила крило / до грудей / я хотів бути крилом).  

Поширеним тропом осі псевдототожності у поетиці І. Калинця є 

порівняння, що об’єктивують логіко-лінгвістичну категорію подібності і 

характеризуються варіативністю позицій компонентів, різноманітністю засобів 

вираження подібності: із сполучником як, що частіше позначає реально-

порівняльні вiдношення (вороння, як половці, чатувало на м’ясо сире), із 

сполучниками мов, немов, мовби, наче, неначе, ніби на позначення iрреально-

порiвняльних відношень (моя господа наче очашок), із засобами приблизної 

номінації на зразок мати за, нагадувати, подібний (до), схожий (на), на взір, 

подоба, здаватися (може багрове сонце / у пущі / здасться / перерізом смереки 

/ що стікає карпатською живицею), із різною мірою асоціативної 

ускладненості (росте дзвіниця стрімко, як смерека; людина живе як спалах; ще 

твоє слово / як яблуко). 

Щодо асоціативного паралелізму, то він демонструє асоціативне 

зближення паралельних ситуацій дійсності, які сукупно формують одне 

семантичне ціле, наприклад: Росте калина на подвір’ї, / сини з калиною 

ростуть. / Ми тут жили, вмирали тут, / бо тут калина на подвір’ї. 

Здебільшого бінарну структуру (прототип – модель) має образна аналогія. 

Прототипами тут частіше виступають язичницькі та християнські вірування, 

фольклорні мотиви, літературні сюжети (я подякував / за співчуття / одній пані 

/ як вони / не розуміють / що ви не жертви / мені завжди / пригадується епізод 

/ з «Аліси» Керрола / «Він тепер у тюрмі, відбуває / покарання, а суд почнеться 

/ тільки на другу середу. Ну, / а про злочини він ще і не / думав»). 

 Загалом у творах І. Калинця простежується тенденція до складної 

образності, тому переважають розгорнуті тропи. Характерною рисою його 

поетики є контамінація тропеїчних одиниць у межах однієї або різних 

координат, як-от метафора-порівняння. Розмежовуємо метафори-порівняння з 

метафоризованим суб’єктом (сум’яття лусло, мов пузир), об’єктом (сі голоси / 

вкрадливі, як єлей) та з метафоризованими суб’єктом й об’єктом водночас (дим 

з людей / полощеться / мов стяг / над нами).  

У підрозділі 2.4. «Тропи осі псевдототожності в поетичному тезаурусі 

І. Калинця: аспект структурно-семантичного моделювання» проаналізовано 

основні моделі метафор, персоніфікацій, епітетів і порівнянь у досліджуваних 

поетичних текстах.  

Під моделлю у дисертації розуміємо вербалізовану схему логіко-

лінгвістичної операції уподібнення феноменів позамовної дійсності у тропі «Х 

подібне до Y». Встановлено, що серед метафоричних моделей та моделей 

порівнянь переважають природоморфні, засвідчені уподібненнями до рослин і 

тварин. У фітоморфних метафорах позицію об’єкта зіставлення здебільшого 

посідають родово-видові назви рослин, номінації їхніх частин і плодів, 

іменники зі значенням сукупності рослин та дієслова, що стосуються сфери 

їхньої життєдіяльності. З огляду на семантику суб’єкта зіставлення встановлено 

такі різновиди фітоморфної моделі: людина – рослина, поняття неживої 
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природи – рослина, абстрактне поняття – рослина, мова (слово, художня 

творчість) – рослина, предмет – рослина, споруда – рослина, наприклад: 

в’януть метафори пересаджені з горщиків / у невластивий ґрунт або димарі 

старих замшілих хат / заквітли білим квітом диму. У порівняльних 

конструкціях у позиції об’єкта відповідні назви рослин частіше вживаються для 

поетизації людини, предметів, абстрактних понять (розлетілося щастя, як 

липове клиння). 

У зооморфних метафорах відношення псевдототожності виражаються 

передусім за допомогою дієслів на позначення динамічної сфери та іменників – 

назв звірів, птахів, риб, комах, молюсків і слимаків, бактерій, плазунів, червів, 

міфологічних тварин, частин їхнього тіла. Відтак фаунонімічна метафорична 

модель представлена такими основними різновидами: людина – тварина, 

рослина – тварина, абстрактне поняття – тварина, нежива природа – 

тварина, слово (мова) – тварина,  предмет – тварина (Вже напевно 

повернулося з вирію / твій чорногуз – чорнокриле фортепіано). Подібні 

різновиди характерні і для зооморфних порівнянь (З мансарди замшілої 

мистець, як одуд, визирає).  

У тропах, що об’єктивують подібність з явищами неживої природи, 

позицію об’єкта частіше займають номени на позначення води, вогню, 

ландшафтно-географічних понять, астральних тіл, а позицію суб’єкта 

зіставлення – номінації людини, інших реалій живої і неживої природи, 

опоетизованих у такий спосіб (шугнула прибоєм суконка / спливло шумовиння 

сорочки; щоденно / сонце впадає / у сопку / як вогонь / що повертається / у 

кратер). 

Дослідження показало, що досить продуктивними у поетиконі І. Калинця 

є предметні моделі метафор. Здебільшого об’єктом тут виступають назви 

споруд, речовин, предметів побуту, рідше – зброї, транспорту. При цьому 

частіше переосмислюються людина, конкретні й абстрактні поняття, природа, 

художнє слово (піддатливий / віск тіла, або ключем метафори відчиняє вуста, 

чи зелений коровай вітчизни). Подібну схожість із метафоричними 

демонструють і предметні моделі порівнянь, наприклад: Пустинний, мов папір, 

перон... або ти у своїй розважності / нагадуєш / маленьку стрілку.  

Дещо менше виявлено тропів, що об’єктивують подібність до реалій 

мистецтва й презентовані насамперед такими модельними різновидами, як 

суб’єкт зіставлення – музика, суб’єкт зіставлення – поетичне слово (медвяна 

скрипка нив; повільний гекзаметр / спекотливих днів). Рідше в позиції об’єкта 

зіставлення автор використовує номінації зі сфери живопису, театру, 

скульптури, хореографії, кіно. Характерною ознакою тропотворчості митця є 

також використання у функції дескриптора сакральної та наукової лексики.  

Щодо персоніфікацій у поетиконі І. Калинця, то тут продуктивною є 

передусім модель  суб’єкт зіставлення – дія, властива людині 

(неідентифікованій істоті) (а пампушка – то вельможна – / помазана медом – 

/ чеберяє вихилясом / задом і передом), інші моделі об’єктивуються рідше, 

наприклад: білі руки руж, / бліді вуста пелюсток; серени ніжності; розбуяна 
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орда празілля і буй-трав. Антропоморфні порівняння частіше утворюються за 

схемами суб’єкт зіставлення, як особа за різними ознаками (віковою, 

статевою, родинною) та суб’єкт зіставлення, як частина тіла людини 

(Ласкавий, як немовля, місяць; не можу відмовитися / від жодного рядка / як 

від папілярних ліній).  

Серед епітетів в аналізованих текстах І. Калинця переважають ті, в яких 

предмети позамовної дійсності характеризуються на основі кольористичної 

ознаки (зелений голос трави),  менш продуктивними є конструкції, що 

відповідають схемам: суб’єкт зіставлення – сенсорна ознака (писклява трава), 

суб’єкт зіставлення – антропоморфна ознака (море гостинне), суб’єкт 

зіставлення – аксіологічна ознака (блаженний дощ). 

Розділ 3 «Тропи осі псевдототожності в поетичній мові І. Калинця: 

аспект етнокультурного кодування» присвячений дослідженню особливостей 

мовно-художньої об’єктивації етнокультурної інформації у тропах осі 

псевдототожості. 

У підрозділі 3.1. «Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в 

аспекті об’єктивації етнокультурних уявлень про природний світ» 

проаналізовано тропеїчні одиниці, заґрунтовані на рослинному, тваринному, 

астральному етнокодах та етнокоді першоелементів буття.  

Точками референції тропів, що презентують рослинний етнокод, є 

уявлення про фітонімні образи трав’янистих рослин, дерев і кущів та вигаданих 

рослин. Виявлено, що етнокультурний рослинний код здебільшого реалізується 

у тропах координати псевдототожності через позицію суб’єкта зіставлення в 

метафорі (Просила / уклінно / калина / на морожені / ягоди), яка натомість є 

непродуктивною у порівнянні (Ми за коловоротом, попрощали нас верби, / що, 

як наші бабуні, у чорному отченаші).  

Найвищий ступінь поетичної рецепції демонструють фітоніми барвінок, 

верба, дуб, євшан, жито, калина, лілія, мак, неопалима купина, папороть, 

ромашка, тройзілля, троянда, сонях, терен, яблуня, ясен (Твого волосся 

золотистий сонях / зазолотився на туманових полотнах). Загалом у тропах, що 

об’єктивують рослинний етнокультурний код, образи рослин моделюються як 

такі, що мають виражені риси антропоморфізму й анімітизму, безпосередній 

стосунок до світобудови, наділені чарівною силою, є етномаркерами місця, 

часу та психоментальної самоідентифікації.  

Встановлено, що фітоніми як репрезентанти етнокультурного рослинного 

коду апелюють частіше до духовної сфери (святість), рідше – емоційної 

(любов). Ширше представленими є сакральні ситуації кохання (гречка, калина, 

лілія, ромашка, трой-зілля, троянда), смерті (барвінок), страждання (терен). 

Світ неповної фактивності моделюється у тропах із компонентами-фітонімами 

барвінок (примарне), сон-зілля (сон), ромашка (уявне буття), яблуня (можливе 

буття). Медіаторами між світами виступають верба, глід.  Фітоніми з нульовою 

референцією, як-от неопалима купина чи папороті цвіт, не співвідносяться з 

об’єктивною дійсністю, проте набувають кодифікованих характеристичних 

ознак у міфопоетичній картині світу як витвори етнокультурної свідомості та є 
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релевантними кодами етнокультури, що легко ідентифікуються в художніх 

текстах.  

Уявлення про тварин послужили точками референції для тропів, 

заґрунтованих на тваринному етнокоді. Такі тропеїчні одиниці апелюють до 

реальних тварин, представлених орнітонімами (ворона, голуб, зозуля, крило, 

одуд, пава, півень, сокіл), зоонімами (кажан, кінь, корова), назвами плазунів 

(змія) та міфічних істот (змій, песиголовці). Проведений аналіз засвідчив, що в 

художньо-естетичній рецепції І. Калинця до знакових фаунонімних образів 

належать орнітонімні. З’ясовано, що, як і в попередньому випадку, домінують 

тропи координати псевдототожності (Як ся маєш лицарю? / Як ся маєш 

соколю?).  

У суб’єктній та об’єктній позиціях фауноніми маркують сакральне буття 

(ситуації смерті (ворон, кажан), любові (голуб), пожежі (півень)). Більшість 

опоетизованих образів тварин в авторській картині світу характеризується 

яскравим аксіологічним забарвленням – меліоративним (кінь, крило, сокіл, 

пава), пейоративним (змія, одуд, кажан) або ж є амбівалентними (голуб, ворон). 

Фауноніми змій, песиголовці як витвори народної свідомості демонструють 

нульову референцію та набувають кодифікованих характеристичних, у тому 

числі аксіологічних, ознак у поетичному тексті. 

Помітне місце серед досліджуваних одиниць становлять тропи 

координати псевдототожності, що презентують астральний код, компонентами 

яких виступають назви небесних світил, як-от місяць, сонце, зірка, а також 

небо, здебільшого в позиції суб’єкта (Заздрісний місяць зеленим дьогтем / всі 

ворота в селі у ту ніч обмазав), рідше –  об’єкта, що свідчить про їхнє 

максимальне засвоєння (як сонце, засліпило мене до нестями / лляного волосся 

духмяне повісмо). Водночас аналіз показав, що вказаний код може 

реалізуватися опосередковано або через прийом алюзії, зокрема у випадках, 

коли функціонування астроніма в тексті тотожне з його семантикою в тому 

творі, до якого відсилає автор (образ Шевченкової зорі).  

У суб’єктній та об’єктній позиціях астроніми маркують сакральні 

ситуації буття особистості чи соціуму  (ув’язнення / заслання (зірка), війна 

(небо)), любові (місяць, сонце). Митець моделює світ неповної фактивності, як-

от у тропах із компонентом-астронімом місяць (можливий світ), який виступає 

медіатором між світами та маркером «чужого простору». 

Щодо етнокультурного коду першоелементів буття, то в поетиці 

І. Калинця він також більшою мірою об’єктивується в таких тропах, як 

метафора чи порівняння. Встановлено, що автор частіше використовує форми 

на позначення вогню і води. Для всіх опоетизованих образів характерною є 

позиція суб’єкта зіставлення (Молимось вогню, первісному богу гордих, / у 

танку шаленства, у гоні інстинкту). Максимальний ступінь  засвоєння 

виявляють номінації вогню, води та землі, що реалізують також етнокультурні 

значення в об’єктній позиції (пара рук вже чекає дзвінкої винагороди / а інша 

прочуває гострий вогонь цвяхів). 
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Підрозділ 3.2. «Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в 

аспекті об’єктивації етнокультурних уявлень про світ людини» 

присвячений характеристиці тропеїчних конструкцій, заґрунтованих на 

антропоморфному й артефактному етнокультурних кодах. Через тропи, що 

об’єктивують антропоморфний етнокод, реалізуються уявлення про ворогів, 

історичні постаті. Відповідні вербалізатори здебільшого експлікуються у 

позиції суб’єкта зіставлення (Наша пісня протесту / Шевченко), рідше – в 

об’єктній позиції ((час) жорстокий яничар). У межах антропоморфного коду 

розглядаємо і соматичний, засвідчений передусім тропеїчними одиницями з 

компонентом серце (із пенька серця стрілить бо якась паросль).  

Точками референції тропів, заґрунтованих на артефактному етнокоді, є 

уявлення про предметний світ. Опоетизовані предметні образи, до яких апелює 

автор, включають номінації їжі та напоїв, побутових предметів, одягу і тканин, 

речовин, архітектурних споруд, назви народних ремесел та зовнішніх атрибутів 

козака, а також артефактні міфологічні / казкові предмети. Виявлено, що 

репрезентантами етнокультурного артефактного коду частіше є тропи 

координат псевдототожності (макогоне, макогоне, / за тобою дідько гоне! / 

тільки так / убоїться мене мак) та подібності (бухне як діжа / твоя особова 

справа), рідше –аналогії (хто ще відійшов / не встигши потиснути руки / 

начебто вийшов по хліб і вино). При цьому вказані назви можуть займати як 

позицію суб’єкта зіставлення (Бринять ракети веретен / в галактиці 

каганцевої містики), так і об’єкта зіставлення (п’янить любовний тріолет, / як 

у темницях давній мед). У розглянутих тропеїчних одиницях назви предметів 

нерідко маркують ситуації різдвяної і весняно-літньої обрядовості, смерті, 

любові. Яскраво вираженим оцінним забарвленням у поетичних текстах 

І. Калинця характеризуються передусім опоетизовані образи ірреальних 

предметів (міфологічний плуг, викуваний богом, та чарівна калинова сопілка). 

У підрозділі 3.3. «Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в 

аспекті об’єктивації кольористичного етнокультурного коду» 

проаналізовано тропеїчні одиниці, які через різні кольороназви (білий, зелений, 

золотий, синій, червоний, чорний) презентують відповідний етнокультурний 

код.  

Встановлено, що більшою мірою поширеною для кольорем є позиція 

об’єкта зіставлення (Раптом ця ніч, це одкровення червоне, / коли приходить 

кохання великий скрипаль). Актуалізуючи етнокультурні значення кольоративів, 

автор моделює образ суб’єкта в такий спосіб: через дублювання значення 

суб’єкта зі значенням об’єкта (білий ангел), інтенсифікацію ознаки (чорна 

печаль), надання нової ознаки (зелений місяць), вказівку на мотив уподібнення 

(зелене євангеліє). Кольореми в складі тропів у поетичному тезаурусі І. Калинця 

експлікують сакральні ситуації любові (червоний), смерті (білий, чорний), 

полісвітів (казковий (золотий), «чужого простору» (зелений)). 

У підрозділі 3.4. «Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в 

аспекті об’єктивації релігійно-міфологічного етнокультурного коду» 

розглянуто образні одиниці, що реалізують уявлення про традиційну 
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обрядовість та фантастичних істот, пов’язаних із первісними віруваннями, 

зокрема язичницьких богів та демонічних істот (Волос (Велес), Дажбог, Коляда, 

Лада, Перун, Ярило, відьма, мавка, русалка, упир): Відходять за обрій / буденно, 

ніби Сонце, / Коляда-Сівач і Пастух Волос; у печі на тихій флейті / танцює 

перелесник газу. Міфологічні образи як ірреальні демонструють нульову 

референцію, є витворами етнічної свідомості, а отже, відображають особливості 

світобачення, світосприйняття  українського народу. 

У висновках узагальнено основні результати дослідження етнічної 

основи тропів осі псевдототожності в поетичних текстах Ігоря Калинця.  

З’ясувавши історію вивчення тропів у мовознавчій парадигмі та 

розглянувши основні сучасні лінгвістичні напрямки їхнього дослідження 

(лінгвокогнітивний, нейролінгвістичний, прагмалінгвістичний, 

етнолінгвістичний), приходимо до висновку про необхідність глибокого 

студіювання саме логіко-лінгвістичного підходу, здатного забезпечити 

ґрунтовний аналіз тропеїчних одиниць у мові. Згідно з логіко-лінгвістичним 

підходом тропи тлумачимо як мовно-ментальне явище, що об’єктивує різні 

мисленнєві операції, здійснювані людиною у процесі пізнання світу і 

спрямовані на встановлення зв’язків між віддаленими предметами, та 

систематизуємо їх за типами «псевдототожність», «подібність», «аналогія», 

«асоціація».  

Виявлено, що переважають в проаналізованих поетичних текстах тропи 

координати псевдототожності, що зумовлено наскрізною метафоризацією 

поетичного письма І. Калинця та особливостями його мовомислення. Менш 

функціональними в цьому плані є порівняння як маніфестанти координати 

подібності, а найрідше засобом об’єктивації етнокультурної інформації 

виступають образні одиниці, утворені на основі логіко-лінгвістичних операцій 

«аналогія» та «асоціація». 

Студіювання тропеїчної системи у творчості письменника засвідчило 

надзвичайну метафоричність його текстів. Калинцевим творам властиві 

багатокомпонентні метафоричні одиниці, в яких поєдналися різні семантико-

синтаксичні відношення, що забезпечує створення об’ємного і розгорнутого 

образу. Меншою мірою представлені двокомпонентні метафори, виражені 

генітивними та предикативними словосполученнями. До поширених у 

поетиконі І. Калинця належать і персоніфікації, найпродуктивнішою в межах 

яких є модель  суб’єкт зіставлення – дія, властива людині (неідентифікованій 

істоті). 

Словник епітетів поета рівною мірою формують узуально-асоціативні 

(постійні й описово-оцінні) та оказіонально-асоціативні одиниці. З’ясовано, що 

епітети як самостійний засіб створення образності автором використовуються 

рідко. Частіше вони поєднуються з іншими тропами, передусім метафорою. 

До продуктивних засобів створення образності, що здебільшого мають 

традиційну структуру, належать порівняння, відношення подібності в яких 

частіше виражаються сполучником як, рідше – іншими засобами. Складна 

образність порівнянь значною мірою виявляється в їхньому поєднанні з іншими 
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тропами – метафорою, персоніфікацією, епітетом, метонімією, внаслідок чого 

виникають так звані гібридні тропеїчні одиниці, як-от метафора-порівняння, що 

в проаналізованих текстах представлена трьома різновидами: з 

метафоризованим суб’єктом, метафоризованим об’єктом і метафоризованими 

суб’єктом та об’єктом водночас. 

Щодо таких тропів, як асоціативний паралелізм та образна аналогія, то 

вони в Калинцевих текстах об’єктивуються помітно рідше. 

Відтак, було встановлено та описано основні моделі метафор, 

персоніфікацій, епітетів і порівнянь у міфопоетичній картині світу І. Калинця.  

Аналіз досліджених метафоричних моделей з огляду на природу об’єкта 

зіставлення в них показав, що найпоширенішими є природоморфні моделі 

(48%). При цьому автор здебільшого використовує тропотвірний потенціал назв 

живої природи (64%, з яких номінації рослин становлять 55%, а тварин – 45%), 

рідше – неживої (36%, у межах яких номени води становлять 35%, 

ландшафтно-географічних понять – 19%, вогню – 14%, астральних тіл – 9%, 

світла – 8%, землі – близько 4%, решту 11% становлять тропи з номінаціями, 

що виконують функцію дескриптора спорадично (веселка, схід, мла, туман)).  

На другому місці за поширеністю в поетичному тезаурусі І. Калинця 

перебувають предметні моделі метафор (39%), засвідчені такими різновидами, 

як: суб’єкт зіставлення – динамічна ознака, характерна для предмета (24%), 

суб’єкт зіставлення – споруда та її частини (17%), суб’єкт зіставлення – 

речовина (матеріал) (12%), суб’єкт зіставлення – предмет побуту (10%), 

суб’єкт зіставлення – просторова реалія (7%), суб’єкт зіставлення –  одяг 

(6%), суб’єкт зіставлення –  транспорт (5%), суб’єкт зіставлення – зброя 

(4,5%), суб’єкт зіставлення – їжа, напій (3,5%), суб’єкт зіставлення – 

інструмент (2%) та механізм (2%), суб’єкт зіставлення – одиниця вимірювання 

(2%), суб’єкт зіставлення – прикраса (3%), суб’єкт зіставлення – посуд (2%).  

Нерідко письменник моделює образи, використовуючи в позиції об’єкта 

зіставлення номінації явищ зі сфери музики, літератури, живопису, театру, 

скульптури, хореографії, кіно (10%). Найпродуктивнішими тут є моделі суб’єкт 

зіставлення – музика, суб’єкт зіставлення – поетичне слово. Характерною 

ознакою тропотворчості митця є також використання у функції дескриптора 

сакральної та наукової лексики. Найменш продуктивною є модель суб’єкт 

зіставлення –абстрактне явище (3%). 

Щодо персоніфікацій, то в більшості розглянутих моделей реалізується 

подібність із людиною (іншою живою істотою) за динамічною ознакою (60%), в 

інших –  об’єктом уподібнення виступають соматизми (17%), назви осіб за 

різними ознаками: віковою, статевою (6%), релігійною (4%), професійною 

(4%), соціальною, етнічною (3%), номінації міфологічних, фольклорних і 

літературних персонажів (3%), номени відомих історичних осіб та постатей 

сучасників (1%), назви на позначення сукупностей осіб (1%), назви хвороб та 

ушкоджень тіла (1%).  

Встановлено, що порівняльні конструкції, як і метафори, здебільшого 

утворюються за природоморфними моделями (48%), проте тут переважають  
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фауноморфні. Зіставлення з поняттями неживої природи засвідчені переважно 

тими ж модельними різновидами, що й у метафорах: суб’єкт зіставлення, як 

вода; суб’єкт зіставлення, як вогонь; суб’єкт зіставлення, як земля; суб’єкт 

зіставлення, як астральне тіло. До явищ природи частіше уподібнюються 

людина, абстрактні поняття, інші природні об’єкти.   

Подібну схожість із метафоричними демонструють і предметні моделі 

порівнянь (23%), з-поміж яких виділяються такі різновиди: суб’єкт 

зіставлення, як речовина; суб’єкт зіставлення, як споруда (її частини); суб’єкт 

зіставлення, як побутовий предмет. Щодо антропоморфних порівнянь (19%), 

то вони частіше утворюються за моделями суб’єкт зіставлення, як особа за 

різними ознаками (віковою, статевою, родинною) та суб’єкт зіставлення, як 

частина тіла людини. Порівняння, що об’єктивують уподібнення до соціально-

культурних явищ та абстрактних понять, становлять відповідно 8% та 2%.  

Серед епітетів у проаналізованих текстах І. Калинця домінують ті, що 

виражені кольористичними (29%) та сенсорними ад’єктивами (16%), і менш 

продуктивними є тропеїчні одиниці, через які об’єктивуються антропоморфні 

ознаки (14%), ознаки живої і неживої природи (13%), предметів (11%), 

аксіологічні ознаки (10%),  ознаки соціально-культурної сфери (4%), так звані 

абстрактні ознаки (3%). 

Проаналізувавши основні лексико-семантичні моделі тропеїчних одиниць 

у поетичних текстах І. Калинця, спостерігаємо тенденцію до природоморфізації 

та антропоморфізації художньої дійсності. При цьому автор частіше 

використовує тропотвірні можливості назв живої природи (рослин і тварин), а 

найменший тропотвірний потенціал демонструє абстрактна лексика. 

Встановлено, що в основі відношень псевдототожності в персоніфікаціях 

здебільшого лежить динамічна ознака, тоді як в епітетах – кольористична.  

Тропи в поетичній творчості І. Калинця було розглянуто й в аспекті 

реалізації ними етнокультурної семантики, а саме схарактеризовано 

особливості мовно-художньої об’єктивації  етнокультурних кодів у них на рівні 

образу. З’ясовано, що у тропах осі псевдототожності об’єктивуються передусім 

етнокультурні уявлення про природу (рослинний, тваринний, астральний 

культурні коди та код першоелементів буття), світ людини (антропоморфний й 

артефактний етнокультурні коди), колір (кольористичний код) та релігійно-

міфологічні вірування і традиційну обрядовість (релігійно-міфологічний 

етнокод). 

Доведено, що етнічна основа легше ідентифікується у тропах осі 

псевдототожності, компоненти яких характеризуються нульовою референцією 

та не співвідносяться з об’єктивною дійсністю, проте набувають кодифікованих 

характеристичних ознак у міфопоетичній картині світу як маркери 

етнокультурної свідомості.  

Аналіз показав, що тропи осі псевдототожності в поетичних текстах 

І. Калинця частіше моделюють ситуації любові, смерті, страждання, маркуючи 

не лише світ реального буття, але й світ неповної фактивності (можливе та 

уявне). 
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Було досліджено етнокультурну семантику мовних одиниць як 

компонентів тропів осі псевдототожності, представлених у суб’єктно-об’єктних 

позиціях. З’ясовано, що на рівні суб’єкта та об’єкта зіставлення етнічна основа 

ідентифікується насамперед через точки референції, які характеризують 

українське довкілля. При цьому об’єктна позиція демонструє вищий ступінь 

опрацьованості образу етнічною свідомістю. У суб’єктній позиції осмислення 

образу відбувається через псевдоототожнення, уподібнення, асоціацію, 

аналогію з іншим феноменом, що виконує функцію дескриптора. Нерідко 

мотивом уподібнення різних явищ позамовної дійсності виступає етнічний міф, 

який може реконструюватися під час встановлення етносемантики суб’єкта та 

об’єкта. Простежено глибинну орієнтацію асоціативно-образного мислення 

автора поетичного тексту на українську народну культуру.  

Загалом аналіз тропів у плані реалізації ними етнокультурної семантики 

дав змогу виявити особливості індивідуально-авторської рецепції українських 

етнокультурних уявлень у поетичних творах І. Калинця. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у студіюванні тропеїчних 

систем інших українських письменників, а також представників різних етносів. 
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АНОТАЦІЯ 

Мисик О. А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

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

2018. 

Дисертаційна праця присвячена дослідженню етнічної основи тропеїчної 

системи Ігоря Калинця. У роботі в межах логіко-лінгвістичного підходу було 

проаналізовано тропи осі псевдототожності, представлені на ній такими 

координатами, як «псевдототожність», «подібність», «аналогія», «асоціація». З 

огляду на лексико-семантичну природу суб’єктів осмислення (зіставлення) та 

об’єктів зіставлення встановлено й описано основні моделі, за якими 

утворюються метафори, персоніфікації, епітети і порівняння в міфопоетичній 

картині світу українського письменника-шістдесятника.  

Тропи в поетичній творчості І. Калинця розглянуто в аспекті реалізації 

ними етнокультурної семантики, а саме схарактеризовано особливості мовно-

художньої об’єктивації  етнокультурних кодів у тропах осі псевдототожності на 

рівні образу. Встановлено, що у тропеїчних одиницях здебільшого 

експлікуються такі етнокультурні коди, як рослинний, тваринний, астральний, 

етнокод першоелементів буття, антропоморфний, артефактний і 

кольористичний. З’ясовано, що на рівні суб’єкта / об’єкта зіставлення етнічна 

основа ідентифікується через точки референції, що характеризують українське 

довкілля. Доведено глибинну орієнтацію асоціативно-образного мислення 

автора поетичного тексту на українську етнолінгвокультуру.  
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АННОТАЦИЯ 

Мысык О. А. Этническая основа тропеической системы Игоря 

Калинца. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию этнической основы тропеической 

системы Игоря Калинца. В работе с позиций логико-лингвистического подхода 

были проанализированы тропы оси псевдотождества, представленные на ней 

такими координатами: «псевдотождество», «сходство», «аналогия», 

«ассоциация». Учитывая лексико-семантическую природу субъектов 

осмысления (сопоставления) и объектов сопоставления, установлены и описаны 

основные модели, по которым образуются метафоры, персонификации, эпитеты 

и сравнения в мифопоэтической картине мира украинского писателя-

шестидесятника. 

Тропы в поэтическом творчестве И. Калинца рассмотрены в аспекте 

реализации ими этнокультурной семантики, а именно охарактеризованы 

особенности языковой объективации этнокультурных кодов в тропах оси 

псевдотождества на уровне образа. Установлено, что посредством 

тропеических единиц чаще всего эксплицируются следующие этнокультурные 

коды: растительный, животный, астральный, этнокод первоэлементов бытия, 

антропоморфный, артефактный и колористический. Определено, что на уровне 

субъекта / объекта сопоставления этническая основа идентифицируется через 

точки референции, которые характеризуют украинскую окружающую среду. 

Доказана глубинная ориентация ассоциативно-образного мышления автора 

поэтического текста на украинскую этнолингвокультуру. 

Ключевые слова: тропы, тропеическая система, логико-лингвистический 

подход, ось псевдотождества, метафора, сравнение, эпитет, этнокультурный 

код, этническая картина мира, поэтический текст, образ. 

 

ABSTRACT 

Mysyk O. A. Ethnic base of Igor Kalynets’ trope system. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.01 – The 

Ukrainian Language. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is concentrated on the study of the ethnic basis of Igor Kalynets’ 

trope system. Within the framework of logical-linguistic approach, the paper analyzes 

the tropes of the axis of pseudo-identities, represented on it by such coordinates as 

“pseudo-identity”, “similarity”, “analogy”, “association”. It has been found out that 
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the tropes of the coordinate of pseudo-identities dominate; they are characterized by 

the maximum degree of assimilation of objects of extra-verbal reality, while the 

idiostyle of the writer is determined primarily by deployed tropеic units, which 

combine different semantic-syntactic relations. Syncretic tropes are highly productive 

too, such as a metaphor-comparison, formed on the basis of the interaction of pseudo-

identity and similarity coordinates, which include metaphor-comparison with a 

metaphorical subject or a metaphorical object, or with a metaphorical subject and 

object simultaneously. 

The main models of creation of metaphors, personifications, metaphorical 

epithets and comparisons in the mythophothetic picture of the writer’s world have 

been defined and described according to the lexical-semantic nature of subjects and 

objects of comparison. It has been found that the models of comparisons and 

metaphors that testify the similarity of the poetic concepts with the natural sphere, in 

particular plant and animal, prevail. In personifications, the similarity to a person is 

more often based on a dynamic sign, and epithets mostly characterize the concept on 

the basis of a colour sign. 

The tropes in I. Kalynets’ poetry were considered in the aspect of their 

implementation of ethno-cultural semantics, namely the features of linguistic and 

artistic objectification of ethnocultural codes in the tropes of the pseudo-identity axis 

at the level of the image have been characterized. It has been revealed that 

ethnocultural ideas about nature (plant, animal, astral ethnocultural codes and code of 

primary elements of being), human world (anthropomorphic and artifact 

ethnocultural codes), colour (colour code) and religious-mythological beliefs and 

traditional ritual (religious-mythological ethnocodes) are mostly objectified in the 

tropes of the coordinates of pseudo-identity, and less commonly – similarity. 

It has been established that the points of reference of trope units based on an 

ethnocultural code are people’s perceptions of a certain segment of reality. Images 

with a zero reference acquire the codified characteristic features in the mythopoetic 

world picture and as markers of ethnocultural consciousness are easily identified in 

artistic texts. 

The ethnocultural semantics of linguistic units as components of the pseudo-

identity axis tropes represented in the subject-object positions at the level of the 

image has been described. It has been found out that the position of the subject of 

comparison is more characteristic for the analyzed images, and rethinking occurs due 

to likening to another phenomenon that performs the function of the descriptor. 

Regarding the object’s position, it is objectified in the investigated texts less often, 

although it shows the highest degree of elaboration by ethnic consciousness. The 

deep orientation of the associative thinking of the author of poetic text to the 

Ukrainian folk culture has been proved. 

The prospect of further research is seen in the study of trope systems of other 

Ukrainian writers, as well as representatives of different ethnic groups. 

Key words: tropes, trope system, logical-linguistic approach, pseudo-identity 

axis, metaphor, comparison, epithet, ethnocultural code, ethnical picture of the world, 

poetic text, image. 


