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ВСТУП 

Історія розвитку будь-якої літературної мови, що включає різноманіття 

літературних норм та стильових різновидів, багатий лексичний склад та 

повноту значень, безпосередньо повʼязана з мовною практикою майстрів 

слова ‒ письменників. Це закономірно, бо їхня спадщина яскраво 

репрезентує творчі можливості мови. Відтак, формується художній стиль, 

який складають індивідуальний стиль, стиль окремого художнього твору або 

жанру, функціональний стиль тощо. З кожним із них пов’язані особливі 

підходи та спеціальні методи дослідження, а особливої ваги набуває 

вивчення ідіостилю окремого митця.  

Дослідження ідіостилю загалом та його мовного аспекту зокрема дає 

змогу увиразнити індивідуальну неповторність письменника. Можемо 

оцінити внесок письменника у систему словесних художніх засобів мови, а 

на цьому матеріалі простежити загальні закономірності й провідні тенденції 

розвитку літературної мови. 

Сучасні вчені все частіше аналізують ідіостиль певного письменника 

крізь призму художніх концептів його творів, а основне завдання вбачають у 

встановленні відповідностей між ментальними феноменами і засобами їх 

лексичної репрезентації. Методологічні передумови таких досліджень у 

середині XX ст. створили С. Аскольдов й Д. Ліхачов. Відтак, окремі аспекти 

когнітивної лінгвістики ставали усе популярнішими темами праць 

українських та іноземних дослідників, котрі вважали концепт головною 

одиницею термінологічної бази когнітивістики. Деякі вчені розглядали його 

як один із аспектів культурології (Ю. Степанов, В. Телія та ін.) та семантики 

(Н. Арутюнова, М. Алефіренко та ін.), однак більшість дослідників 

інтерпретувала концепт у широкому значенні, вважаючи його посередником 

між словом і дійсністю. У цьому контексті вкажемо на праці А. Вежбицької, 

А. Бабушкіна, І. Голубовської, О. Кубрякової, В. Карасика, Ж. Краснобаєвої-
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Чорної, М. Піменової, М. Скаб, М. Кочергана, А. Приходька, О. Селіванової, 

І. Стерніна, З. Попової, В. Іващенко, О. Воробйової, В. Маслової, 

С. Жаботинської, а також В. Еванс (V. Evans), М. Ґрін (M. Green), С. Пурсел 

(S. Pourcel), Дж. Лакоффа (G. Lakoff), М. Джонсона (M. Johnson), Е. Семіно 

(E. Semino) та багатьох інших. 

Різноманітною є й таксономія концептів, що повʼязано зі зверненням 

до когнітивної структури залежно від матеріалу дослідження. На нашу 

думку, поняття “концепт” серед таких організаційно-структурних типів, як 

концепт-фрейм, концепт-скрипт, концепт-схема тощо, є найоптимальнішим 

терміном для відображення особливого бачення світу обраного автора. 

Досліджуючи концептуальний простір творів письменника, важливо 

зосередитися на вивченні художніх концептів ‒ певних ментальних утворень, 

представлених лексико-стилістичними засобами поетичної мови. Їхня 

наповненість залежить від жанрової специфіки тексту та особливостей 

авторського світосприймання. Художні концепти, наявні у літературному 

творі, містять як авторську оцінку дійсності, так і певні універсальні знання. 

Вони обʼєднуються у концептуальні поля і групи, які своєю чергою 

складають концептосферу як найбільше відоме ментальне утворення. 

Фундамент картини світу, що охоплює різні сфери природи та життя людини, 

складають так звані базові концепти (М. Піменова), котрі поділяються на 

космічні, соціальні та психічні. 

Досягнення когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології сприяли 

виробленню свіжого погляду на питання ідіостилю. Із використанням методу 

концептуальної інтерпретації мовних явищ проведено наукове дослідження 

ідіостилю давньогрецького письменника Лонга на основі його роману 

“Дафніс і Хлоя” [113]. Авторка роботи використовує поняття концептуально-

тематичних полів, груп і підгруп, вважаючи, що саме вони створюють 

семантико-концептуальну основу роману і відображають його жанрово-

тематичну специфіку [112, с. 10]. 
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Ґрунтовним, на нашу думку, є дослідження художніх концептів та 

когнітивних структур, яке виконала І. Тарасова [185]. В центрі уваги 

дослідниці ‒ індивідуальна концептосфера як ментальна основа поетичного 

ідіостилю в аспекті її структурної організації і типології базових одиниць. 

Авторка докладно розглянула типи художніх концептів і основні способи 

їхньої вербалізації. І. Тарасова пропонує розглядати структуру художнього 

концепту за такими “прошарками”: понятійним, предметним, образним, 

асоціативним, символічним і ціннісно-оцінним, не відкидаючи при тому 

думку І. Стерніна про польову будову концепту. 

Варто назвати й розвідку В. Маслової про концептосферу лірики 

М. Цвєтаєвої [117]. Дослідниця формує концептуальну сітку творів поетеси, 

виділяючи такі концепти, як час і вічність, концепти простору, концепти 

“поет”, “любов”, “розлука”, “смерть”, “сон”, “доля” тощо. Крім того, авторка 

аналізує концептосфери кольору й артефактів, а також концепти природи. 

Вкажемо й на нещодавно виконане дослідження концептуального 

простору лексики поетичної збірки Уолта Уїтмена “Листя трави” [121], в 

якому здійснено спробу реконструкції художніх концептів як одиниці 

індивідуально-авторського світобачення. Авторка дійшла висновку, що 

визначені за методикою польового підходу лексико-семантичні поля і групи 

загалом передають змістово-концептуальну інформацію твору, а ключові 

слова складають основу авторських тропів і фігур. Когнітивне бачення 

мовного феномену і мовної особистості зауважуємо у дослідженні грецької 

патристики [100], яке здійснив О. Левко. Науковець переважно акцентував на 

вербалізації ключових концептів аналізованих творів. 

Як нам відомо, дослідження ідіостилю Теокріта у руслі когнітивної 

лінгвістики не проводилися. Втім, загальні питання його творчості та місця у 

давньогрецькій літературі елліністичного періоду опрацьовано у роботах 

М. Грабар-Пассек [192], Т. Сінко (T. Sinko) [268], Я. Лавінської-Тишковської 

(J. Ławińska-Tyszkowska) [243] та інших. На особливостях буколік як 
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важливого жанру у літературній спадщині Теокріта акцентують Т. Попова 

[150], О. Слобода [169], Є. Ковальські (J. Kowalski) [242], Л. Станкєвіч 

(L. Stankiewicz) [270], Р. Претаґостіні (R. Pretagostini) [254], А. Цісик [197; 

198; 199]. Відзначимо розвідку П. Саконі [158], в якій розглядаються 

структурні та семантичні особливості ідилій з міфологічним сюжетом. В 

нашій роботі враховано також літературознавчі напрацювання, що 

розкривають окремі аспекти творчості Теокріта, зокрема особливості 

художнього змісту деяких ідилій [212; 216; 252; 265; 274 тощо]. 

Отож, вивчення творчості Теокріта під новим кутом зору, зокрема 

через реконструювання концептуального простору його творів, видається 

достатньо обґрунтованим. 

Каркасом цього дослідження є аналіз концептуального простору ідилій 

Теокріта через ключові художні концепти, виражені у номінативних полях 

відповідних лексичних репрезентантів. Саме номінативне поле, на нашу 

думку, є найбільш коректним терміном на позначення широкого спектру 

мовних і стилістичних засобів, які відображають концепт. Основними 

репрезентантами художніх концептів Теокріта вважаємо субстантивні 

форми, що найповніше відображають суть поняття. 

Пошук художнього концепту здійснюється через семантичний аналіз 

репрезентантів концепту. В роботі акцентовано на засобах вираження 

сенсорної образності (зорові, слухові, нюхові, смакові і тактильні образи) та 

метафоричності (художньо-образні / метафоричні сфери та моделі). 

Проаналізовано також асоціативний, символічний і ціннісно-оцінний 

компоненти у структурі певного художнього концепту. 

Лексичний склад ідилій визначається двома головними концептами, 

тобто макроконцептами (термін А. Приходька): ПРИРОДА і ЛЮДИНА. 

Такий вибір зумовлено перш за все жанровими особливостями творів 

письменника та їхньою тематикою. Центральними художніми елементами 

Теокрітових ідилій є змалювання різносторонніх характерів людей та 
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майстерне зображення картин природи [192, с. 209]. Письменника можна 

вважати прибічником малих поетичних форм, зокрема ідилії (грец. εἰδύλλιον 

‒ замальовка, картинка): це невеликий, переважно віршовий твір, що 

поетизує сільське життя [105, с. 52]. В історично-літературному плані термін 

“ідилія” перекликається з назвами “пастораль” і “буколіка”. 

Буколіки та їхні різновиди у творчості Теокріта і його послідовників, 

зокрема Мосха і Біона, Вергілія, Лонга, Діона Хрисостома та ін., тривалий 

час привертають увагу дослідників. Вчені відзначали, що Теокріт не 

обмежувався описом пастушого побуту, а змальовував і життя мешканців 

міст (жанр міського міму). Кілька його ідилій обʼєднано міфологічним (жанр 

епілії) та еротичним (жанр ліричного вірша) сюжетами. Теокріт пробував 

себе і в жанрі послання та енкомії (під цим терміном розуміють хвалебну 

пісню переважно на честь тодішнього правителя). 

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

поглибленого вивчення ідіостилю та концептуального простору творів 

знаного давньогрецького поета Теокріта ‒ яскравого представника 

елліністичної епохи, засновника жанру буколіки. 

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

Дослідження виконано у межах наукової теми “Структурно-семантичні і 

когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов” 

(код державної реєстрації 0111U008010), затвердженої Міністерством освіти 

і науки України, яка розробляється на факультеті іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Тему дисертації затверджено 

на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 

Франка 28 березня 2012 р., протокол № 37/3. 

Мета роботи ‒ визначення особливостей індивідуального стилю 

Теокріта через конструювання концептуальної сітки його творів, вираженої у 

макроконцептах ПРИРОДА і ЛЮДИНА, та виявлення суб’єктивного 

характеру вербалізації ключових концептів ідилій. 
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Мета роботи передбачає вирішення таких завдань: 

‒ визначити базові теоретичні позиції дослідження; 

‒ виділити головні конституенти концептуального простору ідилій 

Теокріта;  

‒ проаналізувати структуру макроконцептів; 

‒ побудувати та розглянути номінативні поля художніх концептів; 

‒ з’ясувати домінанти полів, синонімічні, антонімічні та гіперо-

гіпонімічні відношення між складовими поля; 

‒ виявити предметний, образний, асоціативний, символічний та 

ціннісно-оцінний компоненти у структурі художніх концептів; 

‒ зафіксувати, систематизувати та проаналізувати засоби субʼєктивації 

концептів, виражені в метафоричних моделях, епітетних структурах та 

порівняльних конструкціях. 

Об’єктом дослідження є художні концепти природи і людини у тексті 

тридцяти ідилій Теокріта, а його предметом ‒ особливості вербалізації 

художніх концептів та стилістичні засоби твору. 

Матеріалом роботи є текст тридцяти ідилій Теокріта обсягом 234 

сторінки за виданням Е. Ґова (A. Gow) [230], в яких виокремлено і 

опрацьовано 936 іменникових лексем, що вербалізують концепти, та близько 

350 мікроконтекстів. 

Методи дослідження. Оскільки мова є основним засобом доступу до 

людської концептосфери, провідними для лінгвокогнітивного дослідження є 

лінгвістичні методи. Художній концепт вважається різновидом концепту 

культури з аналогічним іменем, представленим у літературному тексті. 

Відтак виявляються спільні структурні і змістові характеристики та ознаки, 

властиві й лінгвокультурним концептам, а це передбачає використання 

аналогічних методик. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 

завдань дослідження використовуються положення концептуального аналізу 

(О. Кубрякова, Л. Бабенко, О. Кагановська та ін.), що дає можливість 
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виявити особливості структури концептів, їх класифікацію та інтерпретацію. 

Застосовуються також деякі прийоми поетико-когнітивного аналізу 

художнього тексту (В. Ніконова, О. Воробйова, Л. Бєлєхова, Р. Цур (R. Tsur), 

М. Фрімен (M. Freeman), П. Стоквелл (P. Stockwell)). 

Важливі особливості художніх концептів виявляються завдяки 

методиці вивчення їхньої компонентної структури (В. Карасик, 

С. Воркачов, Г. Слишкін, М. Алефіренко, М. Нікітін, В. Пищальнікова, 

І. Тарасова). Як засіб моделювання смислового простору концептів 

використовуються також елементи польового методу, що дає змогу виділити 

вербальну (у вигляді номінативного поля) частину концепту (І. Стернін, 

З. Попова). 

Значну роль у проведеному дослідженні відіграють також 

загальнонаукові методи. Для вивчення окремих фрагментів поетичного 

концептуального простору використовуються прийоми аналізу і синтезу, 

дедукції та індукції. Застосовуються й методи опису, лінгвістичного 

спостереження, класифікації і систематизації словесних репрезентантів 

концептів, а також елементи кількісних підрахунків. 

Наукова новизна дослідження виявляється в тому, що тут уперше: 

‒ зроблено спробу осягнути зміст художньої картини світу Теокріта, що 

відображає індивідуальне світобачення автора; 

‒ виокремлено художні макроконцепти та концепти як елементи 

унікального концептуального простору творів Теокріта; 

‒ розглянуто структурованість концептів через серію актуалізованих 

компонентів; 

‒ проаналізовано ключові художні концепти та їхнє лексичне 

наповнення, виражене у номінативних полях; 

‒ відзначено вагомість стилістичних засобів як засобів субʼєктивації 

художніх концептів. 



11 

 

Наукову новизну результатів дослідження підтверджують положення, 

які виносяться на захист: 

1. Лексико-стилістична організація тексту у когнітивному аспекті 

виявляється у системі художніх концептів, які об’єктивуються та 

суб’єктивуються у творі, відображаючи індивідуальність автора. 

2. При аналізі художнього концепту слід переходити від поняття до 

його ословлення в тексті. У нашому розумінні концепт у художньому творі 

представлено лексичними і стилістичними засобами, котрі складають його 

номінативне поле. Це переважно досить широкі об’єднання, однак лише 

певні їхні елементи мають художню цінність. 

3. Головними складовими концептосфери ідилій Теокріта є сюжетно і 

жанрово зумовлені макроконцепти ПРИРОДА і ЛЮДИНА, що у свою чергу 

складаються з концептів, об’єднаних у концептуальні поля і групи за 

тематичним принципом. 

4. У кожному концептуальному полі виокремлюються ключові 

концепти, які найбільше виражені у тексті. Суть концепту передається через 

домінантні лексеми, які мають в основному субстантивні форми. Концептам 

у творах Теокріта притаманна компонентна структура: предметний, 

образний, асоціативний, символічний та ціннісно-оцінний компоненти. 

5. Різноманітність лексичного складу концепту виявляється у 

синонімічних рядах та словотвірних ланцюжках. 

6. Суб’єктивація концептів забезпечується стилістичними засобами, 

зокрема метафоричними моделями, епітетними структурами та 

порівняльними конструкціями. 

Теоретичне значення дисертації полягає в уточненні та поглибленні 

вивчення ключових питань когнітивної лінгвістики і стилістики, зокрема 

докладному аналізі природи художніх концептів, способах їх обʼєктивації та 

субʼєктивації. Комплексна методика дослідження художніх концептів у 

ідиліях Теокріта узагальнює здобутки лексико-семантичної та поетико-
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когнітивної парадигм. Результати проведеного аналізу доповнюють і 

розширюють знання про особливості світоглядних позицій автора, його 

унікальний ідіостиль та місце поета у загальнокультурній художній традиції. 

Практична цінність роботи полягає у використанні результатів 

дослідження для вивчення ідіостилів та концептуальних просторів інших 

письменників, зокрема античних. Головні положення дисертації можна 

застосовувати у лінгвостилістичному підході до вивчення художнього тексту 

крізь призму індивідуальних художніх концептів. Методика дослідження 

концептуального простору творів Теокріта може бути використана при 

викладанні історії античної літератури, поетики, лексикології та стилістики 

давньогрецької мови, написанні курсових та дипломних робіт. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на 

спільному засіданні кафедр класичної філології та загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 7 

від 8 лютого 2016 року) та на засіданні кафедри загального мовознавства і 

класичної філології Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 10 березня 2016 р.). 

Основні положення та результати дослідження апробовано на 

Всеукраїнській науковій конференції молодих учених “Творчість Івана 

Франка в загальноєвропейському контексті” (Секція “Із секретів філологічної 

творчості: літературознавство та фольклористика”; Львів, 2012), ХXІ 

Міжнародній науковій конференції “Мова і культура” імені Сергія Бураго 

(Київ, 2012), ХXІI Міжнародній науковій конференції “Мова і культура” 

імені Сергія Бураго (Київ, 2013), Міжнародному колоквіумі мовознавчих 

наук “Євген Кошеріу” (Чернівці, 2013), Наукових читаннях “Античний світ і 

сучасність” (Київ, 2014), а також звітних наукових конференціях кафедри 

класичної філології Львівського національного університету імені Івана 

Франка (2013 ‒ 2016 роки). 

Публікації. Основні положення, висновки і результати викладено в 
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шести публікаціях, з котрих чотири у наукових фахових виданнях ДАК МОН 

України і дві у провідних зарубіжних наукових журналах. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками, загального висновку, списку використаних джерел 

(275 найменувань) і додатків (тематичний покажчик іменників-вербалізаторів 

макроконцептів ПРИРОДА і ЛЮДИНА). Загальний обсяг роботи − 226 

сторінок, із них 168 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-

АВТОРСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 

1. 1. Питання індивідуального поетичного стилю 

Мову слід розуміти як систему вербального вираження думок, що має 

певне звукове і граматичне оформлення. Мовний феномен, за словами 

В. Жайворонка, можна продуктивно вивчати і в плані його реалізації у 

мовленні, зокрема двох його різновидах ‒ писемному та усному, та із огляду 

на реалізаторів ‒ мовленнєву особистість і колектив мовців [65, с. 7]. Отже, 

мовні одиниці в процесі вивчення розглядаються як з погляду 

лінгвоцентризму (у центрі уваги перебуває те чи інше мовне явище), так і 

крізь призму антропоцентризму (мовні одиниці вивчаються як творчий 

продукт їхнього носія ‒ людини або групи людей). Ідея антропоцентричності 

мови ключова в сучасній лінгвістиці, адже в наш час метою лінгвістичного 

аналізу вже не може вважатися лише виявлення різноманітних характеристик 

мовної системи [115, с. 6]. Таким чином, антропоцентрична парадигма ‒ це 

перехід зацікавлення дослідника з об’єктів пізнання на суб’єкт. Відтак 

аналізується людина у мові і мова у людині. 

З позиції антропоцентричної парадигми людина пізнає світ, тим самим 

усвідомлюючи себе, свою теоретичну й предметну діяльність у ньому. 

Формування такої парадигми спричинило повернення лінгвістичної 

проблематики до людини та її місця в культурі, адже у центрі культурної 

традиції мовна особистість. Антропоцентрична парадигма виводить на 

перше місце людину, а мова є її головною характеристикою. 

В. фон Гумбольдт увів у порівняльне мовознавство термін “дух 

народу”. За його словами, між мовою та духом народу існує певна кореляція: 

“Мова і духовна сила народу розвиваються не окремо одна від одної і не 

послідовно одна за одною, а складають виключно і нероздільно одну і ту ж 
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дію інтелектуальної здібності” [52, с. 10]. Проте варто зазначити, що носієм 

особливої культурологічної інформації є не тільки мова певної нації, а й 

конкретного художнього твору, що має особливий словник та відповідні 

тематичні групи лексики, пов’язані зі змістом твору, часом та місцем 

написання, відображає епоху, в яку жив і творив письменник, світогляд 

автора та неповторність його ідіостилю [113, с. 72]. 

Вивчення художнього тексту як одиниці комунікативного акту є одним 

із найбільш актуальних питань сучасної лінгвістики. На думку В. Григор’єва, 

“дослідження лінгвістики та літератури, мабуть, одна з найважливіших 

проблем філології ХХ століття” [49, с. 22], що продовжується і тепер. 

Проблема вивчення мови художніх творів має тривалу історію та особливості 

на різних етапах розвитку мовознавства і суміжних наук. Вона залежала й від 

конкретних завдань, які ставив перед собою той чи інший дослідник. 

Дослідження мови літературного твору, за словами В. Виноградова, 

повинно бути і соціально-лінгвістичним, і літературно-стилістичним, а 

постулатом вивчення мови є “розуміння мовних форм сучасної їй (мові. ‒ О. 

І.-В.) дійсності” [32, с. 68]. 

Єдність змісту і форми літературного твору розкривається і 

конкретизується в його стилі. Як зазначав М.  Гіршман, у різних визначеннях 

стилю часто поєднуються три основні ознаки: а) єдність багатоманітності, б) 

вираження індивідуальності та в) закономірна організація елементів 

художньої форми [43, с. 74]. Стиль художньої літератури за своєю природою 

дещо відмінний від стилів мови та мовлення, є набагато вужчою, але не 

менш цікавою галуззю дослідження. Щодо текстів, котрі не належать до 

художньої літератури, останнім часом стали застосовувати близький, але 

далеко не тотожний термін “дискурс” в одному з його значень [72, с. 360]. 

Поняття стилю мови слід відрізняти від стилю індивідуальної мови, 

стилю письменника та літературного твору. Індивідуально-художнім стилем 

письменника є система мовних засобів, яка постає у результаті відбору і 
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творчого використання лексичних і синтаксичних явищ національної мови не 

тільки для вираження певного змісту, а й естетичного впливу на читача. 

Категорія індивідуального створюється з допомогою повторюваності й 

певних закономірностей, що формують організаційне ядро кожного 

ідіостилю. Його зорієнтованість на “новий, оригінальний мовно-естетичний 

пошук, відкритість інноваціям сприяє інтелектуалізації як мови окремого 

художнього твору, так і літературної мови загалом” [200, с. 3]. 

Проблеми індивідуального стилю письменника досліджували 

В. Виноградов [31; 32], Г. Винокур [33], М. Бахтін [16], Р. Будагов [22], 

В. Кухаренко [96], С. Єрмоленко [61], Л. Ставицька [176;177] та багато інших 

учених. 

Отже, стиль автора можна визначити як сукупність певних рис 

творчості, що відрізняють його твори від текстів інших письменників, а 

“зображально-виражальні засоби творів митця поєднуються в художню 

мотивовану систему” [41, с. 344]. 

Поняття ідіостилю пов’язують передусім із відбором мовних засобів і 

способами їхнього комбінування. Не менш важливим фактором є й частота 

вживання лексичних одиниць у художньому творі. “Письменник не тільки 

вибирає мовні засоби, а й живе ними, витворює у своїй уяві. Ідіостиль 

письменника на тлі загальнонаціональної мови відображає індивідуальне 

світобачення і світосприйняття митця через окремі специфічні мовні засоби 

чи їхнє оригінальне авторське використання” [181, с. 164]. 

Цікавими є наукові концепції визначного літературознавця, професора 

Львівського університету Романа Інґардена, осмислення яких дає можливість 

віднайти нові аспекти поглибленого аналізу літературного твору. Звернемо 

увагу на твердження дослідника про те, що “літературний твір ‒ це суто 

інтенційний твір, джерелом існування якого є творчі акти свідомости автора, 

а фізичною підставою ‒ текст, усталений на письмі або за допомогою іншого 

фізичного засобу можливої репродукції (наприклад, на магнітофоні)” [73, 
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с. 180]. Відтак, на думку дослідника, треба розмежовувати сам твір 

художньої літератури як художній об’єкт та його естетичну конкретизацію як 

об’єкт естетичний [74, с. 71]. 

Звичайно, не викликає жодного сумніву, що в міждисциплінарній 

науковій парадигмі ідіостиль письменника має багато точок дотику до понять 

ідіолект, індивідуальний стиль, авторський стиль та індивідуальний 

концептуальний простір. “Ідіолект” як загальнолінгвістичний термін давно 

увійшов у мовознавство. Його значення достатньо стійке, а поняття 

ідіостилю все ж поки невизначене. Дослідники по-різному розуміють 

ідіолект та ідіостиль письменника. В. Григор’єв ототожнює їх, стверджуючи, 

що “всякий ідіостиль як факт сучасної літератури у той же час є й 

ідіолектом” [50, с. 4]. 

Тим часом, попри взаємоповʼязаність понять “ідіолект” та “ідіостиль 

письменника” між ними існують певні відмінності, які слід враховувати. 

Згідно із поширеним визначенням, поняття “ідіостиль” ширше, ніж 

“ідіолект” і трактується як “уся сукупність мовних виражальних засобів 

автора, в той час, як компонентами ідіолекту є найважливіші риси ідіостилю” 

[133, с. 56]. Ідіостиль може сприйматись і як “гіпонім, що позначає 

індивідуальність творчої мовної особистості, а ідіолект ‒ як гіперонім, що 

характеризує будь-якого носія мови” [191, с. 223]. 

На нашу думку, варто звернути увагу передусім на ідіостиль 

письменника, адже це “стиль письменника, який містить не лише 

мовленнєвий аспект твору, а й тематику, проблематику, особливості світу 

творів тощо” [75]. Домінантами ідіолекту та ідіостилю автора визначають 

“особливості вживання певного шару лексики, звукові, зорові та запахові 

образи, конденсованість чи неконденсованість лексем тощо” [178, с. 231]. 

Так, сенсорність, на котрій ми акцентуємо, є одним із найвагоміших маркерів 

ідіостилю Теокріта. 

Останнім часом усе більшої актуальності набуває когнітивний підхід 
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до інтерпретації поетичного ідіостилю. Такий підхід до дослідження 

семантичних особливостей художнього твору дає змогу “осмислити 

специфіку ідіостилю письменника у новому ракурсі, надає обґрунтування 

авторського відбору мовних засобів” [63, с. 8]. Відтак, ідіостиль 

сприймається як сукупність ментальних і лексичних структур художнього 

світу автора, а тому його треба розглядати у русі від ментальних феноменів 

до способів їхньої вербалізації. 

Тут ідіостиль перекликається з поняттям “індивідуальний 

концептуальний простір”, що треба розуміти як системну організацію і 

взаємодію авторських художніх концептів, а тому варто зосередитись на 

звʼязках між одиницями концептуальної системи письменника (ключовими 

концептами) та засобами їхнього словесного втілення. Це важливо й тому, 

що саме авторський вибір лексики для обʼєктивації концептів у художньому 

творі досить повно відображає особливості творчої індивідуальність 

письменника. 

Художній стиль, об’єднуючи основні роди художньої літератури, а 

також усі індивідуально-авторські стилі, передбачає певне узагальнення 

прийомів і засобів створення художньої образності. Перетворюючи мовні 

елементи у систему художньо-мовного бачення світу, образність вирізняє 

твори певного письменника з-поміж інших текстів художньої літератури. 

 

1. 1. 1 Стилістичні засоби як неодмінна складова авторського 

ідіостилю 

Проблемами, пов’язаними зі стилістичною організацією тексту, вчені 

займалися здавна, починаючи від знаменитих античних риторів та критиків 

Ісократа, Анаксімена, Демокріта, Платона, Арістотеля, Деметрія, Діонісія 

Галікарнаського, Ціцерона та інших. Звісно, найбільше зусиль до вирішення 

мовностилістичних питань доклав Арістотель. Його судження з цього 

приводу викладено у працях “Поетика” (розділи XX‒XXII) та “Риторика” 
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(книга III, розділ 1‒12). 

Зазначимо, що міркування Арістотеля про різницю між стилем прози і 

поезії, прикмети доброго стилю, стилістичну функцію метафор, порівнянь, 

архаїзмів і діалектизмів не втратили свого значення до сьогодні [4, с. 21]. 

Мислитель зазначав, що мова складається з імен та дієслів, а з числа імен у 

рідкісних випадках і в небагатьох місцях можна вживати незвичні вирази, 

слова із подвійним смислом і наново складені слова [5, с. 130]. Очевидно, 

дослідник мав на увазі різні стилістичні прийоми й тропи, які відрізняли 

поетичний стиль від розмовного. 

В образному відображенні дійсності, притаманному творам літератури, 

важливу роль відіграють спеціальні засоби увиразнення мови, що 

допомагають письменнику надати словесну форму конкретним уявленням 

про предмети і явища, більш яскраво висловити своє ставлення до них. Це 

завдання виконують не тільки слова і словосполучення, що називають 

певний предмет чи явище, а й вислови, вжиті у переносному чи образному 

значенні, які в літературознавстві називаються тропами. 

Поняття тропа є базовим у теорії літератури ‒ воно притаманне усім 

художнім текстам. Саме тому про тропи та їхні різновиди спеціально йдеться 

у різноманітних літературознавчих словниках та енциклопедіях, в яких, 

щоправда, часто наявні відмінні дефініції, однак спільним є поняття 

переносного значення. Отож, троп ‒ це: “слово, вживане у переносному 

значенні для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних 

смислових значень” [105, с. 695]; “слово або вираз, вжитий у переносному, 

образному значенні” [102, с. 433]; “перетворення одиниці мови, що полягає в 

перенесенні традиційного найменування в іншу предметну галузь” [106, 

с. 446]. 

Як бачимо, сутність тропа ‒ це перенесення ознак одного предмета, 

явища, дії на інші. Троп акцентує на тих особливостях предмета чи явища, 

які переважно не на першому плані. Арістотель стилістичними засобами 
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вважав діалектизми, метафори та епітети, які створюють незвичайний і 

піднесений стиль, а їхнє поєднання із загальновживаними словами надає 

стилю ясності [4, с. 53]. 

Існує безліч класифікацій стилістичних засобів, які попри свої 

відмінності багато у чому сходяться. Так, Л. Мацько виокремила три типи 

виражальних засобів мови: 1) фігури заміни, заміщення (тропи); 2) фігури 

сумісності і 3) фігури протилежності. Авторка зазначила, що у всіх 

визначеннях терміна “фігура” домінують такі ознаки: по-перше, це певна 

форма, в якій виражена думка, а по-друге, це свідоме відхилення в думці або 

вираженні від звичайної і простої форми [181, с. 327]. 

Докладний перелік та аналіз “картинних та емоціональних форм 

виразу” бачимо у праці українського дослідника В. Домбровського [56]. 

Тропами учений вважав епітет, порівняння, метафору (із підвидами – 

персоніфікацією та алегорією), метонімію (із підвидами – перифразом й 

евфемізмом), синекдоху (із підвидами – гіперболою, літотою та алюзією). 

Метонімія, як і метафора широко представлена у своїх підвидах, які 

Теокріт використовував чи не в кожній ідилії. Першим із них є перифраз, 

коли замість конкретної назви вживається опис обʼєкта. Близьким до 

перифразу є евфемізм, що описує неприємне поняття в лагідній формі. 

Найчастіше він існує у формі описових конструкцій щодо смерті людини. 

Антономазія є також фактично видом перифразу ‒ це опис імені якоїсь особи 

її загально відомою прикметою або іншим імʼям, або по батькові тощо. Цей 

засіб вживається, щоб уникнути монотонного повторення імен. 

Окрему групу художніх засобів складають стилістичні фігури, тобто 

синтаксичні звороти, що порушують певні мовні норми і вживаються задля 

оздоби мовлення [105, с. 656]. Такі фігури поширені переважно в поезії і 

виконують функції не лише індивідуалізації мови автора, а й збагачення її 

емоційно. За В. Домбровським, такі фігури поділяються на ітеративні 

(рефрен, анафора, епіфора тощо), фонетичні (алітерація, асонанс, рима 
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тощо), синтаксичні (паралелізм, інверсія, полісиндетон, асиндетон, 

парантеза, еліпсис тощо), емфатичні (антитеза, парадокс, оксюморон тощо) і 

нарешті патетичні фігури (вигук, риторичне питання, заперечення або 

ствердження) тощо [56, с. 67‒100]. 

Ще Арістотель зазначав, що стилістичні засоби слід застосовувати в 

міру. Особливо важливо, на його думку, “майстерно користуватись 

метафорами, тому що цього не можна навчитись у інших. Це вміння є 

ознакою таланту, адже створювати вдалі метафори означає помічати 

схожість” [4, с. 54]. 

У тексті тридцяти ідилій Теокріта зафіксовано чимало епітетів, 

порівнянь й метафор. На думку М. Грабар-Пассек, у використанні 

традиційних засобів “величавого літературного стилю” ‒ метафор, які високо 

цінував Арістотель, а також епітетів і порівнянь, які надають блиск поемам 

Гомера, ‒ Теокріт не був чимсь особливим [192, с. 216]. Це дискусійна думка, 

і ми спробуємо довести протилежне. Такі основні стилістичні засоби, як 

епітети, порівняння та метафори будуть проаналізовані дуже докладно, адже 

вони свідчать про особливість авторського стилю Теокріта. Інші художні 

засоби та фігури будуть розглядатимуться принагідно як додаткові чинники 

формування стилістичної канви творів письменника. 

У процесі субʼєктивації художніх концептів важливу функцію 

виконують стилістичні засоби, адже саме завдяки аналізу оригінальних 

метафор, епітетів чи порівнянь можна більш докладно розглянути 

особливості індивідуально-авторського концептуального простору. Засоби 

образності формують важливі компоненти у структурі художніх концептів, а 

тому без звернення до стилістики як науки про поетичні засоби вивчення 

природи концептів художнього твору не буде вичерпним. 
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1. 2 Авторський концептуальний простір як сукупність художніх 

концептів: проблематика вивчення 

Важливою складовою всебічного аналізу ідіостилю та лексико-

стилістичної системи твору є врахування основних положень когнітивної 

лінгвістики. Відтак варто звернутись до питання концепту як основної 

одиниці лінгвомислення та концептуального простору. 

Останніми роками в науковій літературі зросла кількість досліджень 

різних видів концептів та концептосфери загалом. Це праці Л. Бєлєхової [19; 

20], О. Воробйової [38; 39], І. Голубовської [46], С. Жаботинської [64], 

О. Кагановської [76], В. Ніконової [126; 127; 128], О. Селіванової [160], 

Ф. Бацевича [17; 18], А. Приходька [152; 153; 154], З. Попової та І. Стерніна 

[147; 148], М. Піменової [143; 144], В. Карасика [78], В. Маслової [115; 116; 

117], О. Кубрякової [94], А. Бабушкіна [13; 14], А. Арутюнової [9], 

І. Тарасової [185], Дж. Лакофа [97], П. Ґерденфорса (P. Gärdenfors) [227], 

В. Еванс (V. Evans) [220] та інших. Їхні дослідження, зазвичай, стосувалися 

сучасних мов (української, англійської, російської, французької, німецької 

тощо), а от подібні розвідки, базовані на матеріалі класичних мов, почали 

з’являтися порівняно недавно [110; 111; 120; 141; 188; 205; 234 та ін.]. 

 

1. 2. 1 Основні поняття когнітивної лінгвістики 

Дослідження у сфері когнітивної лінгвістики треба розпочинати із 

розмежування її основних понять ‒ менталітет, концептосфера, мовна 

картина світу, семантичний і концептуальний простір. Перші з них, 

менталітет і концептосфера, попри свої особливості тісно пов’язані і 

взаємодіють між собою, особливо у процесах мислення. Менталітет 

визначається як спосіб сприйняття і розуміння дійсності. Розрізняють 

менталітет особистості, групи та етносу. Концептосфера ‒ основне джерело 
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формування концептів, тобто пізнавальна діяльність особистості, групи чи 

етносу. 

Судження про дійсність формують ментальні одиниці, що є основою 

створення когнітивних стереотипів. Разом із тим, за посередництва 

стереотипів менталітет впливає на формування і динаміку розвитку 

концептів [148, с. 65‒67]. Концептосферу загалом трактують як 

“упорядковану сукупність концептів, що існують у вигляді узагальнених 

уявлень, мисленнєвих картинок, схем, понять, фреймів, сценаріїв, 

гештальтів, що узагальнюють різноманітні ознаки зовнішнього світу” [26, с. 

56]. У роботах учених концептосфера визначається як “концептуарій 

культури” [78, с. 85], “інформаційна база мислення” [149, с. 176] чи 

“своєрідне вмістилище, банк, депозитарій концептоодиниць окремих мовних 

соціумів” [153, с. 171], “явище, в якому вся палітра ментальних одиниць 

упорядковується у вигляді певних ділянок, що формуються за принципами 

структури і системи” [154, с. 247] тощо. 

Близьким поняттям до менталітету є когнітивна (концептуальна) 

картина світу, що визначається як “поняття і стереотипи, що сприймаються 

і розуміються через культуру” [98, с. 21]. Будучи своєрідним способом 

осмислення дійсності, концептуальна картина світу існує в колективній 

свідомості певного лінгвокультурного колективу і є відображенням 

сукупності знань і уявлень про світ, притаманних саме цьому колективу [153, 

с. 108]. Отже, йдеться про концептуальні домінанти, які можна трактувати як 

“цінності, втілені у духовні ідеї, позначені словом із високим ступенем 

узагальнення” [153, с. 107]. Такі поняття іноді називають “ключовими 

концептами” або “ключовими словами культури”. Концептуальні домінанти є 

передусім культурними категоріями, представляючи особливості етнічного 

менталітету, що зазвичай втілюються у лексичних номінаціях [153, с. 110]. 

Уявлення про дійсність, відображене у мовних знаках і їхніх значеннях, 

це суть мовної картини світу, котра не повністю передає ту картину світу, 
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що міститься в національній свідомості, адже мова не може репрезентувати 

всі поняття у свідомості. Мовна картина світу відображає сприйняття 

дійсності в минулі періоди розвитку мови, вона не представляє актуальну 

концептосферу певного народу [148, с. 68]. 

Якщо концептосфера ‒ це мисленнєва сфера, що складається з 

концептів, то семантичний простір мови ‒ це частина концептосфери, 

виражена за допомогою мовних знаків. В семантичному просторі 

розрізняють лексико-фразеологічні та лексичні концепти, які вербалізуються 

словами, фразами і синтаксичними конструкціями [148, с. 89]. Таким чином, 

вивчення семантичного простору мови дає знання про концептосферу носіїв 

мови, обʼєктивовану мовними знаками. Це однак не містить повного 

уявлення про концептосферу, яка є значно ширшим явищем. 

Концептуальний (когнітивний) простір ‒ це упорядкована сукупність 

усіх знань і уявлень, притаманних конкретній мовній особистості. Цей 

простір формується ментальними структурами і своїми ядерними 

елементами та має певні “культурні феномени” [126, с. 120]. Концептуальний 

простір трактується і як системне поєднання художніх концептів – базових 

одиниць свідомості письменника, що отримують свою репрезентацію у 

художньому творі і структурують авторське осмислення явищ дійсності. 

Під концептосферою розуміємо сукупність концептів, що властиві 

свідомості окремого індивіда (індивідуальна концептосфера) та цілої нації 

(національна концептосфера). При аналізі літературних творів йдеться про 

концептосферу художніх текстів певного автора. 

Отже, концептуальна картина світу, як і концептосфера чи 

концептуальний простір, нерозривно пов’язані з мовою, оскільки 

“понятійно-мисленнєва діяльність людини здійснюється за допомогою мови” 

[62, с. 84]. Зрозуміло, що картина світу є мовно опосередкованою, адже мова 

містить власне відображення світу, сприймається як мовна картина світу. У 

науковій думці наявне співвіднесення понять “концептосфера” і 
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“концептуальний простір”, що передбачають системну організацію та 

способи взаємодії концептів. У роботі використовуємо термін 

“концептуальний простір” як обʼєднання художніх концептів Теокріта, що є 

складовою національної давньогрецької концептосфери. 

 

1. 2. 2 Визначення термінологічної суті концепту та його 

структури 

Чи не кожен учений, котрий досліджував питання концепту, прагнув 

представити власне тлумачення терміна, а тому в мовознавстві досі нема 

загальноприйнятого розуміння поняття концепту. Нюанси у тлумаченнях 

були спричинені різними підходами до вивчення концептів. 

У широкому розумінні, концепт – це “семантичне утворення, позначене 

лінгвокультурною специфікою і так чи інакше характеризує носіїв певної 

етнокультури” [116, с. 50]; “інформаційна структура свідомості, 

різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить 

сукупність знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти 

психічних функцій свідомості й позасвідомого” [159, с. 256]. Концепт 

визначається також як “ментальна сутність, оперативна змістова одиниця 

інформаційної структури свідомості, картина світу в цілому” [17, с. 285]. 

Отже, концепт можна визначити як ментальну структуру, що містить знання 

субʼєкта про певний фрагмент дійсності. 

До історико-філософських витоків поняття “концепт” звертається 

Л. Звонська, докладно зосереджуючись на етимології і семантиці терміну 

“conceptus” та дотичних до нього. Дослідниця аналізує становлення 

термінологічної бази сучасної когнітивної лінгвістики у роботах Арістотеля, 

Сенеки, Ціцерона, Макробія, Прісціана, Боеція, Св. Августина, Фоми 

Аквінського та інших [69]. 

Концепт можна розглядати як специфічну одиницю освоєння 

лінгвальним середовищем відповідного ментального середовища. Ми 
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розуміємо процес зародження концепту як конструювання словесного образу 

певного ментального уявлення. Концепт вважається більш дискретною 

сутністю, ніж поняття. Подібну дискретизацію зумовлено загальною 

спрямованістю концепту на те, щоб бути актуалізованим неоднорідними 

мовними (зокрема, лексико-стилістичними) засобами [34, с. 228]. Слушною 

видається позиція В. Карасика, який розуміє концепт як “багатовимірне 

ментальне утворення, в якому виділяються образно-перцептивна, понятійна 

та ціннісна сторони” [78, с. 73]. 

У порівнянні з лексичним значенням більшим за обсягом, складнішим 

та багатограннішим є саме концепт [143, с. 7], який сприймається як 

посередник між словами та екстралінгвістичною дійсністю, бо значення 

слова не може зводитися лише до концептів, що його утворюють [217, с. 

395]. Декілька головних особливостей концепту і лексичного значення 

наводять З. Попова та І. Стернін. Вони вважають, що, по-перше, концепт ‒ 

одиниця концептосфери, значення ‒ одиниця семантичного простору мови; 

по-друге, концепт ‒ елемент когнітивної свідомості, значення ‒ лексичної; 

по-третє, хоча концепт і значення є явищами мисленнєвої, когнітивної 

природи, однак значення вважається частиною концепту як мисленнєвої 

одиниці, що закріплена мовним знаком в цілях комунікації. Таким чином, 

між цими двома поняттями існує нерозривний звʼязок, адже вивчення 

семантики мовних одиниць, що об’єктивують концепти, надає доступ до 

вмісту концептів як мисленнєвих одиниць [147, с. 19]. 

Структура концепту загалом складна і невиразна. Більшість учених 

відзначає польову будову концепту, що складається з ядра і периферії. Ядро 

утворюють “прошарки з найбільшою конкретністю, первинні найяскравіші 

образи, абстрактніші прошарки стосуються периферії” [155, с. 50]. Коли 

концепт вербалізується, то його ядром є лексема, що репрезентує ім’я 

концепту та його словоформи, а периферію складають однокореневі 

утворення. Смислові ознаки, що входять до складу концепту, можуть згасати 
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або актуалізовуватись залежно від соціокультурного досвіду особистості. 

Отже, “концепт позбавлений чіткої структури і внутрішньої організації, хоч і 

не вважається хаотичним” [3, с. 184]. 

Окремі прикладні когнітивні дослідження, а саме праці Ю. Шамаєвої 

[201] та Н. Дорофеєвої [58], на думку А. Приходька, дають підстави 

сумніватись у польовій будові концепту, бо в таких дослідженнях аналіз 

часто “балансує на грані змішування двох понять ‒ польової структури і 

номінативної техніки” [153, с. 180‒181]. 

У сучасній когнітивістиці утверджується й розуміння концепту як 

багатокомпонентної та багатошарової організації, яку можна виявити через 

аналіз лексичних засобів репрезентації. Це викладено у працях 

М. Алефіренка, І. Стерніна, І. Голубовської, Г. Токарєва, М. Нікітіна, 

В. Пищальнікової, Н. Афанасьєвої та інших учених. Кожен із названих 

науковців має своє уявлення про структуру концепту. 

Так, на думку М. Алефіренка, концепт складається з абстрактного, 

категоріального, понятійного, етнокультурного та образно-асоціативного 

“прошарків” [2]. В. Пищальнікова зазначила, що концепт включає у себе все, 

що індивід знає про певну реалію дійсності: поняття, візуальне або сенсорне 

уявлення, емоцію та асоціації, що і є “прошарками” концепту [145, с. 102]. 

І. Голубовська розробила власний підхід до аналізу концептуалізації 

національно-культурної специфіки, адже пропонує розглядати її в 

структурованому вигляді як сенсорно-рецептивну, логіко-поняттєву, 

емоційно-оцінну, морально-ціннісну концептуалізацію [47, с. 4]. 

Поєднання кількох підходів до аналізу структури концепту у своїх 

дослідженнях використовують Н. Афанасьєва [11] та І. Тарасова [185]. Вони 

розуміють концепт як польове утворення, у складі якого виділяють 

понятійний, асоціативний, образний “прошарки” і “прошарок” гештальтів 

(Н. Афанасьєва) або ж понятійний, предметний, образний, асоціативний, 

символічний і ціннісно-оцінний “прошарки” (І. Тарасова). Твердження 
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І. Тарасової з певним коригуванням лежать у теоретичній основі нашого 

дослідження. У той же час вважаємо за доцільне структурні складові 

авторських художніх концептів називати “компонентами”, виділяючи 

предметний, образний, асоціативний, символічний та ціннісно-оцінний 

компоненти у концептах Теокріта. 

Реконструкція понятійного компоненту можлива лише шляхом аналізу 

словникових дефініцій імені концепту. Предметний компонент включає 

низку сенсорних модальностей (І. Тарасова): зорових, смакових, нюхових, 

тактильних тощо. Отже, коли “понятійний прошарок відображає результат 

первинної категоризації людиною довколишнього світу […], то предметний 

прошарок співвідноситься з перцептом, тобто чуттєво сприйнятливим 

образом” [185, с. 54]. 

Важливе місце у дослідженні художнього концепту займає виявлення 

та аналіз його образного компоненту, що треба розуміти як сукупність 

метафоричних моделей (І. Тарасова). Метафоричне моделювання, на думку 

дослідниці, включає два види явищ: ментальні образи, що уподібнюються 

художньому денотату, і когнітивні ознаки, за якими здійснюється 

співставлення [185, с. 54]. Важливо, що образний компонент (модус за 

М. Нікітіним) співвідноситься з предметним компонентом концепту, 

оскільки образ формується через чуттєве сприйняття речей і явищ [125, с. 

165]. 

Окремі концепти можуть набувати ознак символу. Це дає підстави 

виокремлювати міфологічний та архетипний рівні, що складають 

символічний компонент [11, с. 382]. Очевидно, в авторській свідомості 

символ існує у вигляді сукупності традиційних символічних асоціацій, що 

закріпились за цим образом в національній чи індивідуальній концептосфері. 

Фіксація типової асоціації у межах символічного компоненту концепту 

супроводжується виявленням у його основі міфу, архетипу чи традиційно-

поетичної закономірності [185, с. 61]. 
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Асоціативний компонент художнього концепту ‒ це набір асоціацій з 

художнього світу поета, що, зазвичай, співвідносяться з ядерним образом. 

Ціннісно-оцінний компонент виражає оцінку автора обʼєктів його 

поетичного світу, засновану на категоріях індивідуального світосприйняття. 

Це відображається через відповідні когнітивні ознаки (гарний / негарний, 

добрий / поганий тощо). Слід зазначити, що кожен із компонентів концепту 

певною мірою збагачує авторську оцінку дійсності. Це пояснюється 

субʼєктивністю художнього концепту. Таким чином, можемо вести мову про 

взаємодію компонентів та відсутність чітких меж їхнього функціонування. 

Оскільки матеріалом дисертації є твори письменника, написані на 

початку III століття до н. е., не можливо виділити понятійний компонент 

концептів через відсутність тлумачних словників старогрецької мови того 

періоду. 

Отже, у структурі художнього концепту ідилій Теокріта 

виокремлюватимемо такі компоненти: предметний, що полягає у сенсорній 

модальності, образний як сукупність метафоричних моделей, асоціативний, 

що містить авторські асоціації, символічний, що виникає на основі стійких 

архетипних асоціацій, та ціннісно-оцінний, що представляє позитивну або 

негативну авторську естетичну оцінку певного елемента дійсності. 

 

1. 2. 3 Таксономія концептів 

Питання типологізації концептів ‒ одне з першочергових у сфері 

когнітивної лінгвістики. Існує кілька класифікаційних принципів, за якими 

поділяються концепти. Так, відповідно до структурно-семантичного 

принципу виділяють параметричні й непараметричні концепти. До перших 

зараховують концепти, що асоціюються з певними кількісними або якісними 

показниками, тобто метричні величини: розмір, якість, об’єм, функція, статус 

тощо. Параметричні якості притаманні також концептам-категоріям 

(ПРОСТІР, ЧАС, ПРИЧИНА). Непараметричні концепти сприймаються на 
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рівні відчуттів, уявлень і асоціацій, оскільки щодо них важко застосувати 

будь-які критерії міри [153, с. 47]. 

Принципи когнітивної семантики дають змогу виділити універсальні і 

специфічні концепти. Перші мають всезагальний і наднаціональний 

характер, другі ‒ притаманні певній специфічній культурі (соціальній, 

етнічній, релігійній тощо). За принципами прагмасемантики, виділяють 

регулятивні (сценарні) і нерегулятивні концепти [78; 153]. За рівнем 

абстракції розрізняють універсальні, проміжні і конкретні [37, с. 66‒67], а за 

місцем у текстовій ієрархії ‒ мега-, макро-, гіпер-, мезо-, катаконцепти і їхні 

складові [76, с. 40]. 

Зустрічаються й інші класифікації. Наприклад, дискурсивна 

класифікація: концепти релігійного (В. Карасик), політичного (Є. Шейгал) 

дискурсів; тематична класифікація: емоційні (Н. Красавский), навчальні 

(О. Толочко), текстові (Г. Слишкін) концепти тощо. Розмежовують концепти, 

що утворюють індивідуальні (персональні, авторські), макрогрупові, етнічні 

і загальнолюдські концептосфери. В межах національної концептосфери 

можна вести мову про особисті, вікові та загальнонаціональні концепти. 

Цінним є підхід, за допомогою якого у мовній концептосфері 

виокремлюються “концепти-категорії” і “концепти-символи” чи 

“ідіоконцепти” (М. Шварц). 

Спираючись на принципи онтологізації людини у світі, суспільстві, 

культурі і мові, А. Приходько пропонує виокремити класи і підкласи 

концептів. Таким чином, зʼявляються концепти логіко-філософського 

(категоріальні і теософські), морально-етичного, телеономного, 

антропоморфного та етно-психо-культурного порядків [153, с. 54]. 

М. Піменова запропонувала тричленну класифікацію концептів. На її 

переконання, всі концепти, що обʼєктивуються у мові, можна поділити на три 

класи: базові концепти, концепти-дескриптори і концепти-релятиви. 

Найбільш докладно дослідниця розглянула базові концепти, які назвала 
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концептами, що “складають фундамент мови і всієї картини світу” [144, 

с. 129]. До цієї групи вона віднесла три класи концептів. Це космічні 

концепти із підкласами: а) метеорологічні концепти; б) біологічні концепти, 

побудовані на понятійних опозиціях “живе-неживе”, “їстівне-неїстівне”, 

“рукотворне-природне”, “людина-нелюдина”, харчові, соматичні, 

перцептивні та ін.; в) ландшафтні концепти; г) предметні концепти включно 

з артефактними концептами. 

Клас соціальних концептів формують: а) концепти країн; б) концепти 

соціального статусу; в) концепти національності; г) концепти влади і 

управління; ґ) концепти міжособистісних стосунків; д) моральні/етичні 

концепти; е) концепти занять; є) релігійні концепти. 

Клас психічних (духовних) концептів складається з концептів 

внутрішнього світу (душа, дух): а) концепти характеру; б) концепти емоцій; 

в) ментальні концепти. 

Слушним вважаємо судження М. Піменової про те, що межі між 

різними класами концептів невиразні. Так, соматичні концепти належать до 

класу космічних (біологічних), але їхня частина є й концептами 

внутрішнього світу: серце ‒ реально існуючий кровоносний орган, але серце 

і втілення характеру (добре/зле серце), у наївній картині світу серце ‒ орган 

емоційного переживання [144, с. 129]. 

У межах когнітивної лінгвістики досліджуються також концептообрази 

[80; 86; 87; 107; 140 та ін.], концепти-символи [101; 210 та ін.] та міфеми [13; 

25 та ін.]. Звичайно, існує чимало концептів, котрі неможливо віднести до 

того чи іншого класу. Це зокрема ідіоконцепти, що відображають цінності 

окремого індивіда або авторські модифікації загальноприйнятих цінностей 

[153, с. 57]. 

Залежно від вмісту, концепти поділяються на такі види: уявлення, 

схема, поняття, фрейм, сценарій, гештальт тощо [3; 14; 148]. У когнітивній 

лінгвістиці науковці все частіше послуговуються такими основними 
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поняттями, як “концепт” і “фрейм”. Вкажемо на два основні підходи до 

вивчення фреймів: лінгвокогнітивний (ідеться про фрейм як тип концепту ‒ 

А. Бабушкін, О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін та ін.) та лігвокультурний 

(фрейм вважається каркасом концепту ‒ В. Карасик, В. Красних, Г. Слишкін, 

В. Телія та ін.). Очевидним є й звʼязок між фреймом і сценарієм. Така 

класифікація може бути основою окремого дослідження, тому залишаємо її 

на периферії нашої уваги. 

Окремо варто сказати про розмежування текстових, художніх та 

естетичних концептів. Текстові концепти ‒ це “мовленнєво-мисленнєві 

утворення, що експлікуються у тексті через метаобрази художнього твору” 

[76, с. 24], нейтральні й стереотипні, естетичні концепти ‒ найбільш 

універсальні, хоч і варіативні за своїм наповненням в культурно-історичному 

ключі [39, с. 10]. Натомість художні концепти як складові індивідуально-

авторської картини світу найбільш унікальні і своєрідні за своєю природою. 

Матеріал цього дослідження дає підстави найбільшу увагу звернути 

на художні концепти. Цей термін ще 1928 р. ввів у науковий обіг 

С. Аскольдов ‒ він його вжив у статті “Концепт і слово” для позначення 

базової одиниці індивідуально-авторської свідомості, в якій відображено 

результат складного процесу інтерпретації дійсності письменником [10, 

с. 276]. 

Змістом і вираженням, а також структурою й обсягом художні 

концепти відрізняються від концептів культури (див. праці А. Вежбицької, 

Ю. Степанова, В. Маслової, Г. Слишкіна) та мовних концептів (див. праці 

О. Кубрякової, Н. Арутюнової, Р. Фрумкіної). Ось що з цього приводу пише 

В. Ніконова: “Художні концепти є базовими одиницями концептуальної 

картини світу письменника [...] і тому відрізняються від концептів культури 

та мовних концептів за кількома параметрами: за змістом і способом 

експлікації, обсягом та історичною мінливістю” [128, с. 115]. Зміст 

художнього концепту залежить від жанрової специфіки тексту та 
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особливостей авторської концептосфери [127, с.176]. Як бачимо, художні 

концепти є авторськими та жанрово-зумовленими, виражаються лише 

одиницями мови і мовлення, натомість концепт культури може виражатися й 

засобами мистецтва [160]. 

Художній концепт народжується у творі, однак жити може і поза ним, 

адже представляє загальноприйняті знання та відображає суб’єктивний 

авторський чуттєвий досвід. Художній концепт як частина культурної 

спадщини характеризує національну картину світу того народу, до якого 

належить письменник [60, с. 42]. Важливо те, як виявляється 

індивідуальність художніх концептів, адже “по-перше, це індивідуально-

авторське світобачення письменника, а по-друге, це індивідуально-емоційне 

тлумачення читача” [60, с. 42]. Ці особливості становлять найбільшу цінність 

художніх концептів, оскільки залежно від дослідника може змінюватись 

інтерпретація концептів, кожного разу набуваючи нових рис. 

Отже, аналізуючи лексико-стилістичну канву творів Теокріта у 

когнітивному аспекті, братимемо до уваги художні концепти, що 

класифікуватимуться тематично. Такі лінгвоментальні одиниці, на нашу 

думку, і є основою індивідуального стилю автора. 

 

1. 2. 4 Об’єктивація концептів 

Семантику, що є основним засобом виявлення обʼєктивації 

(вербалізації, репрезентації) концептів, часто розуміють як місток між 

мовними виразами і мисленнєвими структурами. Оскільки мова постає як 

частина певної когнітивної структури, то “ключовим положенням 

когнітивної семантики є те, що значення слів ментальне” (мисленнєве) [227, 

c. 20]. 

Техніка об’єктивації концепту є способом вербалізації концепту. 

Вважається, що концепт реалізується за допомогою конкретної мовної 

одиниці, що має з ним певний номінативний звʼязок. Вербальна об’єктивація 
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‒ це “фактично вибір адекватного імені концепту” [153, с. 82].  

Загалом переважає твердження, що концепт у мові представлено 

словом (В. Нерознак, А. Вежбицька, В. Жайворонок та ін.). Це зрозуміло, бо 

отримуючи статус імені концепту, слово найбільш повно передає його зміст. 

Вважається також, що головними одиницями вираження концепту є й 

словосполучення (Ю. Степанов, М. Алефіренко), дехто додає сюди і речення 

(О. Кубрякова, К. Голобородько). До засобів репрезентації концепту 

долучають і фразеологічні одиниці (М. Болдирєв, В. Кононенко, Н. Мех) та 

словотвірні гнізда (В. Левицький, М. Скаб). Отже, концепт ‒ це посередник 

між словом та екстралінгвістичною дійсністю. Водночас, концепт не 

залежить від мови, а лише частина концептів знаходить свою мовну 

реалізацію. 

Відомо, що основним постулатом когнітивної лінгвістики є твердження 

про те, що концепт як ментальну одиницю можна описати через аналіз 

мовних засобів його репрезентації. Дослідження показують, що вищий 

рівень концептуалізації дійсності представлено субстантивними формами 

вербалізації концептів. Субстантивна фіксація концепту у мові свідчить про 

надійну концептуалізацію явища, що максимально абстрагується від 

ситуації. Дієслово представляє менший ступінь абстракції і, відповідно, 

нижчий рівень концептуалізації, як і прислівник чи прикметник [148, с. 48]. 

Таким чином, коли концепт отримує мовне відображення, то допоміжні 

лексичні засоби виступають засобами вербалізації. Концепт репрезентується: 

1) готовими лексемами і фразами зі складу лексико-фразеологічної системи 

мови; 2) вільними словосполученнями; 3) структурними і позиційними 

схемами речень; 4) текстами і сукупністю текстів [148, с. 38]. 

Більшість концептів номінується лексичним шляхом, менше ‒ 

синтаксичним і фразеологічним. Лексична об’єктивація концепту ‒ основний 

і найбільш продуктивний прийом його реалізації, який полягає у присвоєнні 

йому імені, як правило, субстантивного: ДОБРО, ЩАСТЯ, РАДІСТЬ, 
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ВЛАДА, РАЙ тощо [153, с. 82]. Такий прийом ословлення концептів є 

посередником між змістом і вираженням концепту. 

Чимало дослідників (Л. Лисиченко, Т. Ковальова, А. Уфімцева, Г. Щур) 

мовними вербалізаторами концепту вважає різні семантичні блоки (лексико-

семантичні і лексико-граматичні групи, тематичні групи, лексико-семантичні 

поля чи парадигми, тематичні поля тощо), які попри наявність спорідненості 

значень, тематики або сфери вживання відрізняються певними ознаками. 

Альтернативним об’єднанням репрезентантів концепту можна вважати 

“номінативне поле концепту” (З. Попова та І. Стернін). Це “сукупність 

мовних засобів, які об’єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт у 

певний період розвитку суспільства” [147, с. 66]. Номінативне поле концепту 

формується за допомогою широкого спектру мовних засобів: прямі і 

переносні номінації концепту, синоніми, фразеологізми, паремії, 

метафоричні номінації, стійкі порівняння із ключовим словом, вільні 

словосполучення, словотвірне та асоціативне поля, словникові тлумачення 

мовних одиниць, словникові статті в енциклопедіях та довідниках, тематичні 

(наукові), публіцистичні або художні тексти, сукупність текстів тощо [147, с. 

69‒71]. Номінативне поле концепту ‒ виявлена і впорядкована сукупність 

номінативних одиниць ментального явища. Таке поле включає одиниці усіх 

частин мови [157, с. 7]. 

Отже, концепти виявляються у всіх мовних системах (лексичній, 

фразеологічній, граматичній, словотвірній), встановлюючи між ними певні 

звʼязки. Сукупність таких звʼязків утворює так зване концептуальне поле, що 

співвідноситься з понятійним полем Й. Тріра. Таке поле є “сукупністю 

ментальних одиниць, обʼєднаних смисловою спільністю, і відображає 

понятійну, предметну і функціональну суть певних концептів” [153, с. 177]. 

Науковий інтерес викликають також кореляції між концептуальним та 

лексико-семантичним полями. Думки вчених сходяться у тому, що 

концептуальне (чи понятійне) поле ширше, ніж лексико-семантичне [68, 
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с. 265]. Крім того, “концептуальне поле повністю не покривається 

лексичними одиницями, адже загальна сукупність існуючих та усвідомлених 

звʼязків у світі далека від повної лексикалізації, бо життя розвивається 

швидше, ніж лексика” [174, с. 21]. У розумінні дослідниці Е. Кіттей 

(E. Kittay), поняття семантичного поля (semantic field) об’єднує лексичне 

(lexical field) і концептуальне поля (content domain) [238]. 

Концептуальна картина світу містить інформацію, подану через 

поняття, а в основі мовної картини світу ‒ знання, закріплені у лексико-

семантичних полях. Таким чином, завдяки своїм здібностям синтезувати і 

рефлектувати знання лексико-семантична система мови формує елементи, 

здатні представляти мовну модель світу [196, с. 116]. 

Важливо зазначити, що не всі концепти мають лексичне відображення, 

а тому лексико-семантичне чи номінативне поле покриває відповідне 

концептуальне поле не цілком, залишаючи у ньому лакуни. За принципом 

співвідношення слова й концепту виділяють такі види лакун: лексичні ‒ за 

умови відсутності слова чи сполуки в іншій мові та наявності концепту; 

семантичні ‒ за відсутності семеми, але наявності концепту; концептуальні 

(когнітивні) ‒ за відсутності концепту та слова [159, с. 275]. Явище лакун 

зустрічається не тільки при зіставленні двох мов, а й у межах однієї мови 

(т. зв. внутрішні лакуни). 

Отже, основною складовою концептосфери є концептополе. Це стійке 

угрупування типологічно і значеннєво однорідних та ієрархічно 

упорядкованих концептів, спеціалізованих на організації когнітивно-

семантичних просторів [152, с. 218]. За визначенням А. Приходька, 

концептополе – це ланцюг вкладених одна в одну ментальних одиниць, 

починаючи від найменшої: катаконцепт → мезоконцепт → гіпоконцепт → 

гіперконцепт → макроконцепт [153, с. 183]. Загальнолюдські поняття, за 

словами вченого, репрезентують макроконцепти, що є категоріальними 

ментальними одиницями. Це переважно категоріальні величини (простір, 
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час, причина, кількість, людина і т. п.), що трактуються як концепти-ідеї. Сам 

термін “ідея” ширший, ніж термін “концепт”, і на мисленнєвому рівні 

об’єднує всю ієрархію концептів (мега-, макро-, гіпер-, гіпо-, мезо-, ката-) і 

відповідне концептополе [153, с. 184‒187]. 

При розгляді концептуального простору певного твору головним є 

виділення у ньому системи художніх концептів. В процесі опису структури і 

способів вербалізації художніх концептів в ідиліях Теокріта до уваги бралися 

передусім такі основні положення: концепт є одиницею ментальності, з 

допомогою якої можливе комплексне вивчення мови, свідомості та культури 

людини; художній концепт є одиницею концептуального простору 

художнього твору; концепт має мовне вираження і репрезентується 

одиницями різних рівнів; для художнього концепту характерна польова та 

компонентна структурованість, хоч і не достатньо чітко визначена. 

Одним із варіантів моделі концептосфери літературного твору 

вважаємо виділення макроконцептів та докладний аналіз їхньої лексичної 

репрезентації. У нашому розумінні макроконцепти це найбільші ментальні 

утворення мови загалом та художнього тексту зокрема. Як структури вищого 

рівня вони складаються з менших елементів, тобто концептів. Концепти 

своєю чергою впорядковуються у концептуальні поля і групи, часто 

обʼєднані спільною тематикою. 

Номінативні поля, котрі представляють художні концепти Теокріта у 

тексті ідилій, включають перш за все субстантивні форми, що передають 

головний зміст концептів. Інші частини мови, зокрема дієслова та 

прикметники мають допоміжне значення. Зауважимо, вся лексика, що 

вербалізує концепт, має інформативний характер, а експресивно-стилістичну 

функцію виконують окремі лексичні елементи, що часто визначаються як 

ключові. 

Для повного аналізу концептів треба визначити роль системи 

лексичних звʼязків ключового слова концепту, зокрема антонімів, синонімів, 
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гіперонімів та гіпонімів. Визначальну роль відіграють засоби субʼєктивації, 

що є важливими чинниками творення предметного, образного, 

асоціативного, символічного та ціннісно-оцінного компонентів у структурі 

певного художнього концепту. 

 

1. 2. 5 Субʼєктивація концептів 

Мовне вираження певної ментальної одиниці здійснюється не лише 

лексичними, а й стилістичними засобами мови. Оцінно-емотивні компоненти 

концепту здатні репрезентуватися за наявності стилістичної варіативності 

відповідної лексеми. Притаманні лексичним одиницям оцінні конотації 

акцентують у мові на сприйнятті предметів. Відтак, концепт є “складним 

лінгво-ментальним феноменом, що на рівні семантики поєднує денотативний 

та образно-оцінний (стилістичний) значеннєві плани, виявляє особливості 

мовомислення, поведінкових стереотипів людини як представника певного 

етносу, ставлення її до того чи іншого відображуваного об’єкта” [34, с. 233]. 

Це дає підстави розглядати стилістично марковану лексику як “активну 

мовну сутність, що співвідноситься з відповідною поняттєвою сутністю 

(концептом) і має комплекс специфічних властивостей та можливості для 

подальшого розвитку” [34, с. 227]. 

На відміну від об’єктивації, субʼєктивація повʼязана з людською 

оцінкою певного концепту. У взаємодії ці техніки створюють повну картину 

лексично-стилістичного вираження концепту, що відображається у його 

предметному, образному, асоціативному, символічному та ціннісно-оцінному 

компонентах. 

Виділяють метафоричну, синонімічну, алюзивну й паремійну 

субʼєктивації концепту (А. Приходько). Метафорична субʼєктивація 

найпродуктивніша. Вона постає як сукупність образно-мисленнєвих 

асоціацій щодо певного концепту у людській свідомості. Синонімічна 

субʼєктивація натомість є “презентацією повного концептуального інваріанту 
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його семантичними дублетами / варіантами” [153, с. 90]. Таким чином, назва 

концепту стає гіперонімом для низки синонімічних гіпонімів. Особливим 

виявом метафори у вигляді натяків і навіть жартів є алюзивна субʼєктивація, 

представлена переважно в прецедентних текстах. Паремійна субʼєктивація 

також є одним із аналітичних способів репрезентації концептів, заснованому 

на широкому культурному потенціалі прислів’їв, приказок, афоризмів, 

загадок та анекдотів [153, с. 90‒91]. 

При аналізі концептуального простору ідилій Теокріта варто 

зосередитись на метафоричній субʼєктивації, оскільки синонімічна, 

алюзивна та паремійна субʼєктивації притаманні іншим типам дискурсів і 

текстів, що не є предметом цього дослідження. Доцільно, на нашу думку, 

також враховувати епітети й порівняння, що увиразнюють стилістичну канву 

будь-якого твору та вважаються не менш важливими засобами субʼєктивації 

концептів. 

 

1. 2. 5. 1 Метафорична субʼєктивація концепту 

Одним із найбільш дієвих та поширених способів субʼєктивації 

концепту є метафорична. Концепти (зокрема абстракції) у свідомості людини 

часто відображаються у вигляді метафоричних моделей (І. Тарасова), котрі 

утворюють образний компонент у структурі концепту. За словами 

А. Приходька, філологія практикує широкий підхід до трактування 

метафоричних зворотів, що передбачає аналіз не лише власне метафор, а й 

метонімій, гіпербол, синестезій, перифраз ‒ тобто всього, що пов’язано з 

процесом тропеїзації [153, с. 85‒86]. 

Метафора визначається як образний вислів, в якому ознаки одного 

предмета чи дії переносяться на інший. Відтак певні слова та 

словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші 

за схожістю чи контрастністю [105, с. 456]. 

Вчення про метафору займає центральне місце в аналізі поетичної 
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семантики Арістотеля. За його твердженням, метафора це перенесення слова 

зі зміною значення “або з роду на вид, або з виду на рід, або з виду на вид, 

або за аналогією” (розділ XXI). Отже, метафора ‒ не просто стилістичний 

прийом або засіб прикраси мовлення, а особливість образного мислення 

людини [4, с. 21]. Як писав Й. Кобів, “Арістотеля можна критикувати за те, 

що він не бачить різниці між метафорою, синекдохою, метонімією, можна не 

погоджуватись з його твердженням, що метафора є скороченим порівнянням, 

але на свій час арістотелівське вчення про тропи становило значне 

досягнення у дослідженні особливостей поетичної мови і мало 

основоположне значення для наступних століть” [4, с. 22]. Інший грецький 

теоретик Деметрій радив користуватися метафорами, оскільки вони “роблять 

мовлення приємним і величавим”. Проте метафори, на його думку, не 

повинні вживатися надто часто, бо тоді “замість опису напишемо дифірамб”. 

Він вказував на подібність метафори до порівняння, називаючи його 

“розгорнутою метафорою” [5, с. 251]. 

Сучасні науковці вважають, що саме в метафоричних структурах 

найвиразніше простежується механізм оновлення лексичної семантики 

слова, зміни його значення. Метафора постає як результат відношення між 

двома значеннями слів, одне з яких є початковим, а друге ‒ похідним. Це 

яскравий приклад динаміки у сфері лексичної семантики [119, с. 11]. 

Метафори, як і інші виражальні засоби, є індикаторами ідіостилю 

письменника, відбивають його сприйняття світу, тому помітно вирізняються 

індивідуальністю. 

Дослідження метафор в ідіостилі Теокріта нам не відомі. На матеріалі 

класичних авторів тропи (у т. ч. метафори) найдокладніше вивчено на 

матеріалі текстів Гомера [248; 250], а також Лонга [114], певною мірою 

Федра і Бабрія [42] та інших [237]. Думаємо, що характеристика художньо-

семантичних, когнітивних та культурологічних виявів метафор в ідиліях 
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Теокріта дасть змогу додати важливі штрихи до визначення ідіостилю 

письменника. 

Метафора є результатом пізнавальномовленнєвої діяльності людини, 

що однак не позбавляє її можливості вважатися здобутком національної 

мови, оскільки автор, попри індивідуальне сприйняття ситуації, залежний від 

тих мовних засобів, які обирає [81, с. 2‒6]. 

Помітний стилістичний ефект створюють авторські метафори: під 

пером майстра метафоризуються слова, які нерідко сприймаються як 

семантичні неологізми, бо вживаються, як правило, один раз. Несподівані 

асоціативні звʼязки між віддаленими поняттями і є найцікавішими 

поетичними знахідками автора [82, с. 26‒27]. 

Метафори класифікують по-різному: 1) за приналежністю до того чи 

іншого мовного рівня ‒ на лексичні, граматичні та ін.; 2) за стилістичною 

характеристикою ‒ на індивідуально-авторські і загальновживані; 3) за 

структурою ‒ на прості й розгорнуті; 4) за характером подібності, яка лежить 

в їхній основі; 5) за тематичними моделями розвитку; 6) за функціональними 

характеристиками; 7) лексичні метафори ‒ також за граматичними 

відмінностями [184, с. 335]. 

На думку І. Макар, питання класифікації метафор остаточно не 

розв’язано. Авторка пропонує використовувати класифікацію метафор за 

тематичною приналежністю об’єкта та предмета образної асоціації. Серед 

тематичних груп метафоричних словосполучень, зафіксованих у тексті 

роману Лонга, дослідниця виділила три когнітивних типи, які охоплюють 

основні моделі людського світосприйняття, а саме: 1) метафори на 

позначення “астральної” моделі світу та часових понять; 2) метафори на 

позначення “земної” моделі світу, що охоплюють концептосферу “природи”; 

3) метафори концептосфери “людина” [114, с. 102]. 

Метафоризація досить широко представлена у підвидах метафори, 

зокрема персоніфікації [251; 269]. Рисами, ознаками і властивостями людини 
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наділялася природа, а перш за все ‒ тварини. Витоки персоніфікації 

В. Домбровський вбачав у міфологічній будові світу, зокрема й світу 

античних людей. Давні греки населили землю й море, гори й долини, ліси й 

діброви, повітря і води божественними істотами з людськими прикметами і 

хибами, що відрізнялися від людей тільки вічною молодістю. Люди дійшли й 

до антропоморфної індивідуалізації явищ природи в міфології. Грім 

ототожнювався з гнівом Зевса, буря ‒ із примхою Еола, світанок ‒ із 

богинею ранкової зорі Еос і т. д. [56, с. 51‒52]. Близькою до таких 

персоніфікацій є алегорія, в якій абстрактне поняття виражається через 

конкретний образ. Прикладом може бути зображення смерті у вигляді 

скелета з косою або правосуддя у вигляді жінки з зав’язаними очима, мечем і 

терезами тощо [138, ст. 38‒39]. 

Близькою до метафори є й метонімія, в якій значення слів з певних 

явищ та предметів переноситься на інші за суміжністю. У метонімії 

предмети та явища зіставляються не за подібністю, а за реально існуючим 

зв’язком між ними [82, с. 30]. 

У межах когнітивної лінгвістики докладно висвітлено проблеми 

метафори як способу мислення у праці Е. МакКормака (E. McCormack) 

“Когнітивна теорія метафори”. Автор визначає метафору як певний 

пізнавальний процес, що відзначається наявністю подібності між 

властивостями її семантичних референтів. Це не заперечує висновку про 

відмінності між ними, адже метафора повинна створити певний новий сенс 

[247, с. 372]. 

Про всеохопність метафоризації писали Дж. Лакофф і М. Джонсон: 

“Наша звичайна понятійна система, в рамках якої ми думаємо і діємо, за 

своєю суттю метафорична” [97, с. 25]. Вчені вважають, що метафоричним є 

процес мислення людини, тобто метафора не обмежується мовою, 

виявляючись і в мисленні. Цим підкреслюється когнітивна роль метафори. 

Важливо, що при аналізі концептів у рамках поетико-когнітивного підходу, 
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який застосовується у дисертації, основна увага приділяється “виявленню 

глибинних когнітивних механізмів, які спричиняють появу тих чи інших 

образів у художніх творах, когнітивної природи переходу образів у символи” 

[241] тощо. 

Отже, у сучасній когнітивній лінгвістиці вчені розглядають метафору 

як основну ментальну операцію, спосіб пізнання, оцінки і трактування світу. 

При вивченні метафори у художньому творі треба звертати увагу як на 

змістове наповнення цього тропа, так і його лексичне вираження, адже 

докладний аналіз відповідних вербальних схем для передачі метафоризації 

відіграє важливу роль у загальному сприйнятті ідіостилю письменника. 

Відтак, через дослідження метафоричних образів можна збагнути 

особливості національного або індивідуально-авторського сприйняття світу. 

 

1. 2. 5. 2 Субʼєктивація концептів через епітети 

У сучасній філологічній науці маємо чимало спеціальних досліджень, 

предметом яких є вивчення ролі тропів у творенні індивідуального 

авторського стилю. Чи не найпоширенішим тропом в поетичній мові 

загалом, у т. ч. й творах Теокріта, є епітет. Особливості епітета висвітлено у 

працях О. Потебні, П. Волинського, О. Веселовського, Ю. Лотмана, 

В. Жирмунського, В. Виноградова, В. Москвіна та інших. У цьому 

дослідженні ми розглядатимемо епітет у мовознавчих та літературознавчих 

категоріях, що дасть змогу вичерпно описати його лексичне наповнення та 

стилістичну функцію. 

За умови використання епітета якості предмета набувають образної 

характеристики. Це досягається за допомогою метафоричного або 

метонімічного означення, а не через звичайне логічне означення [82, с. 29]. 

Епітети, як і інші тропи, дають змогу показати предмет зображення у 

несподіваному ракурсі, знайти в ньому нові риси. Вони наче розщеплюють 

одну ознаку на кілька, увиразнюючи описуване явище. 
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На відміну від звичайного логічного означення, яке виділяє предмет із 

багатьох, епітет або виокремлює в предметі одну з його якостей, або – як 

метафоричний епітет – переносить на нього якості іншого предмета [106, 

с. 513]. Загалом, епітет ‒ це “художнє, естетично-марковане означення, яке 

постійно стоїть біля дистрибута, семантично реалізує атрибутивні значення 

та граматично по-різному виражається” [95, с. 370]. 

О. Волковинський зазначає, що за традиційно вживаним терміном 

“епітет” слід вбачати епітетну структуру. Її, на думку автора, варто 

розглядати як своєрідну мікросистему, в якій архітектонічно та семантично 

поєднуються означення (якість) та означуване (поняття) [35, с. 272‒273]. У 

працях інших науковців наявні терміни “епітетне словосполучення” [109], 

“епітетна конструкція” [48], “епітетна конфігурація” [131]. 

Особливу естетичну цінність ознаки, що перетворює її в епітет, можна 

визначати лише в рамках відповідного контексту. Епітети високого рівня 

вжито у поемах Гомера. Ці епітети найчастіше фігурують як основні зразки 

цього тропа в енциклопедіях та словниках. Особливості поетичної мови 

Гомера, зокрема його епітетних структур, висвітлено у численних наукових 

дослідженнях, зокрема І. Шталь [206], Д. Ґейя (D. Geay) [229], К. Бовра 

(C. Bowra) [215] та інших. На думку І. Тронського, у Гомера епітети 

отримують і люди, і боги, і речі: Зевс ‒ громовержець, Гера ‒ волоока, Ахілл 

‒ прудконогий, спис ‒ довготілий, корабель ‒ червонобокий, море ‒ 

багатошумне і т. д. Для характеристики Ахілла, як підрахував учений, 

використано 46 епітетів. У Гомера епітети інколи ставали постійними, а тому 

небо навіть удень могло описуватись як “зоряне” [187, с. 55]. 

Увагу науковців привертали епітети і в текстах інших античних 

письменників, зокрема Піндара [156], Арістофана [275], Федра і Бабрія [42], 

Лонга [109], Вергілія [258], Овідія [202; 203], Горація [175]. Натомість 

подібні дослідження епітетів на матеріалі ідилій Теокріта не проводилися. 

Досліджуючи індивідуальний стиль Теокріта, ми відштовхуємося від 
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думки про широке розуміння епітета, вважаючи ним будь-яке означення. Це 

зумовлено тим, що в художньому поетичному творі означення неодмінно 

набуває естетичного наповнення. Головними тут є класифікація епітетів та 

виділення із творів Теокріта домінантних, індивідуально-авторських та 

найбільш оригінальних епітетів, що є основою, в першу чергу, предметного 

та ціннісно-оцінного компонентів художнього концепту. 

У сучасній лінгвістичній науці таксономія епітетів досить 

різноманітна. Найбільш детальну класифікацію знаходимо у праці 

В. Москвіна, який виділяє вісім категорій епітетів: 1) за способом позначення 

відповідної прикмети (метафоричний, метонімічний); 2) за семантичними 

параметрами (колірні, оцінні тощо); 3) за структурою (прості, складні); 4) за 

рівнем засвоєння мовою (загальномовні, індивідуально-авторські); 5) за 

стійкістю звʼязків з означуваним словом (вільні, постійні, антономазія); 6) за 

стилістичним забарвленням (розмовні, газетні, поетичні, фольклорні тощо); 

7) за кількісними характеристиками (поодинокі, ланцюжок епітетів тощо); 8) 

за поєднаннями з фігурами повтору (тавтологічні, наскрізні) [123, с. 29‒31]. 

У праці О. Веселовського знаходимо такі терміни, як “тавтологічний епітет” 

(тобто зіставлення близьких понять) й “парадоксальний епітет” (зіставлення 

протилежних понять) [28]. Свої класифікації епітета здійснили й дослідниці 

Л. Турсунова [189] і Т. Онопрієнко [132]. 

Опираючись на класифікацію В. Москвіна, епітети у Теокріта можна 

досліджувати у кількох аспектах: за семантичними параметрами, структурою 

і рівнем засвоєння мовою. В нашій роботі використано також окремі 

напрацювання І. Макар [109] та Н. Гуйванюк [51], котрі за співвідношенням 

аксіологічної ознаки та оцінної семантики виділяють такі види епітетів: 

сенсорні, раціональні, етичні, емоційні та естетичні. Заслуговує на увагу й 

праця Т. Фадєєвої, в котрій подано схожу класифікацію тематичних груп 

епітетів, однак на основі дослідження складних епітетів. Авторка виділяє три 

блоки епітетів – образотворчі, психологічні та раціонально-емоційні. 
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Образотворчі епітети своєю чергою поділяються на зорові, звукові, хаптичні 

(тактильні), одоративні та смакові. Блок психологічних епітетів складають 

особистісно-психологічні та віддзеркалено психологічні [190]. 

Коли сенсорні епітети виражають об’єктивну (незалежну) оцінку 

дійсності, то інші позначені характером суб’єктивності, адже фактично є 

оцінними та емоційними судженнями автора щодо означуваного обʼєкта. В 

найменуванні цієї групи епітетів у творах Теокріта доречно вживати 

загальноприйняте поняття “психологічні епітети” (Т. Фадєєва), натомість 

відмовившись від деталізованого поділу на раціональні, етичні, емоційно-

оцінні та естетичні епітети, котрі зустрічаємо у працях І. Макар та 

Н. Гуйванюк. 

Отже, у субʼєктивації художніх концептів у концептуальному просторі 

ідилій Теокріта головну функцію виконують сенсорні та психологічні 

епітети, котрі виражаються простими й складними прикметниками. 

 

1. 2. 5. 3 Порівняння як один із засобів субʼєктивації концептів 

Важливим стилістичним засобом літературного твору є порівняння. 

Порівняльні структури у Теокріта зафіксовано в 115 випадках. Цінність 

порівняння як акту художнього пізнання в тому, що зіставлення різних 

предметів в об’єкті порівняння дозволяє розкрити, крім основної ознаки, 

низку додаткових [106, с. 418]. 

В основі порівняння виділення найсуттєвішої ознаки описуваного 

предмета і пошук іншого предмета, для якого ця ознака виразніша, а далі 

зіставлення і опис цієї ознаки. У порівнянні розрізняють суб’єкт порівняння 

(те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють) і ознаку, за 

якою один предмет (суб’єкт) порівнюється з іншим (об’єктом). Ознака може 

визначатися за кольором, формою, розміром, запахом, відчуттям, якістю, 

властивістю тощо. 

Порівняння поділяються на логічні й образні. При логічних 
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порівняннях встановлюється ступінь схожості чи відмінності між 

предметами одного типу, беруться до уваги всі властивості, якості, ознаки 

порівнюваних предметів, але акцентується на чомусь одному. Логічні 

порівняння використовують у науковому, офіційно-діловому, розмовному 

стилях, бо вони додають до предмета нову інформацію. Образне порівняння 

“вихоплює найвиразнішу ознаку, часом несподівану, і робить її основною, 

ігноруючи всі інші” [118, с. 265]. 

Вважається, що порівняльні конструкції найбільш повно описано у 

дослідженнях із стилістики. В таких працях порівняння розглядаються як 

“мовно-художній засіб, що реалізується через зіставлення понять, паралелізм 

уявлень та асоціативні зв’язки” [30, с. 350]. У різні часи порівняння 

аналізували О. Потебня, О. Веселовський, Р. Якобсон, Ю. Лотман та інші 

вчені. 

Одне з найдавніших досліджень порівняння належить Арістотелю. Він 

вважав, що порівняння ‒ це метафора, оскільки не бачив між ними 

принципової різниці. Ритор наводив приклад із твору неназваного автора 

(припускають, що це “Іліада” Гомера): “коли поет каже про Ахілла, що “він 

ринувся, як лев”, то це порівняння. Коли ж він каже “лев ринувся” ‒ це 

метафора: оскільки обоє хоробрі, то поет, використовуючи метафору, назвав 

Ахілла левом” [5, с. 134]. Навіть деякі сучасні вчені часто розглядають 

порівняння як своєрідну форму вираження метафори, адже завдяки 

асоціативним звʼязкам (відношенням) компонентів метафору можна 

сприймати як приховане порівняння. 

В античній літературі всебічно вивчено порівняння у текстах Гомера. 

Це роботи переважно західних науковців, зокрема В. Скотта (W. Skott) [263; 

264], Дж. Реді (J. Ready) [257], Е. Рембо (E. Rambo) [255] та багатьох інших. 

Варто виокремити дослідження Е. Кейта (A. Keith), в якому проаналізовано 

порівняння і метафори багатьох грецьких авторів, починаючи від Гомера і до 

Есхіла [237]. 
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У давньогрецькій мові порівняння можна виразити кількома 

способами:  

1) за допомогою родового відмінка (Genetivus comparationis), що 

ставиться при ступенях порівняння прикметників та при прикметниках і 

дієсловах, що мають значення вищості; 

2) за допомогою підрядного порівняльного речення, що вводяться 

сполучниками ὡς, ὥσπερ, ὅπως – “як”, “яким чином”, “подібно до того, як”, 

“ніби”; прислівниками ὅσον – “наскільки”, ὅσῳ – “чим”. У головному 

речення їм можуть відповідати вказівні слова: οὕτως, ὧδε – “так”, “таким 

чином”, τοσοῦτον – “настільки”, τοσοῦτῳ – “тим”; 

3) за допомогою лексичних маркерів: ἐοικώς; ὅμοιος – подібний, 

схожий; ἴσος – “однаковий”, “такий же”; ἴσα – “подібно”, “наче”; ἔοικα – 

“бути схожим, подібним”; συμβάλλω – “порівнювати”; епічне ἠΰτε – 

“немовби”, “як”; 

4) за допомогою інтонації та сурядних зв’язків [130, с. 99, 107]. 

У художніх творах можуть зіставлятися об’єкти із різних сфер життя. 

Додаткову експресивність у цей троп вносить зіставлення далеких понять, 

зведених в один образ ‒ порівняння матеріального і духовного, живого з 

неживим і, навпаки, персоніфікація неживої природи тощо. В такому сенсі 

порівняння близьке до контрасту, що через протиставлення понять 

підкреслює антитетичний спосіб авторського сприйняття світу. 

Поширеним прийомом у художніх текстах є створення розгорнутих 

порівнянь, які вказують на цілу низку спільних ознак у порівнюваних 

явищах. В образному мовленні часто зустрічаємо вживання кількох 

порівнянь, що розкривають різні аспекти предмета. Серед композиційно-

архітектонічних прийомів введення порівнянь у текст вкажемо на посилення 

образності через розгортання одного з членів порівняння в окремий образ 

[82, с. 26]. 

Літературознавці Г. Бернсдорф (H. Bernsdorff) [213], О. Россі (O. Rossi) 
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[260] та Р. Гарсон (R. Garson) [228] у Теокріта виділяють також групу 

порівнянь із сурядними зв’язками (paratactic similes). Це конструкції, що 

характеризуються відсутністю будь-яких порівняльних сполучників чи 

лексичних маркерів, складаються з об’єкта та суб’єкта порівняння, 

відношення між якими встановлюється інтонаційно або завдяки порядку 

розташування. Таке порівняння має багато спільного із так званим 

психологічним паралелізмом [29]. Формальних суб’єктів та обʼєктів 

порівняння у такій конструкції переважно кілька і більшість із них 

запозичена зі світу природи. 

За спостереженнями О. Россі, порівняння у творах Теокріта можна 

поділити на художні / поетичні та нехудожні / непоетичні [260, с. 5‒6, прим. 

15, 18]. Думаємо, це цілком слушно. Поетичні порівняння, яких більшість в 

ідиліях Теокріта, мають різний характер та структуру. Їхня значна частина 

тісно пов’язана з сільською тематикою та світом природи. 

Власне, культурологічний підхід, з позиції якого досліджує текст 

О. Россі, цікавий для нас тим, що він допомагає зрозуміти онтологічну суть 

аналізованих порівнянь. Дослідниця називає порівняння у Теокріта 

“примітивними”, однак слід зазначити, що для західноєвропейської та 

американської науки поняття “примітивний” і “наївний” синонімічне 

поняттю “простонародний”. 

На нашу думку, такі порівняння є очевидними, адже герої ідилій 

Теокріта ‒ переважно прості люди: селяни, пастухи, незаможні містяни. 

Навіть коли персонажі царського або божественного роду, автор не цурається 

додавати до розповіді про них порівняння, перш за все, зі світу природи. Ми 

вважаємо, що ці тропи є невід’ємним елементом ідилій Теокріта та 

відіграють у них важливу стилетворчу функцію. 
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1. 3 Методологія дослідження лексико-стилістичної організації 

тексту: когнітивний аспект 

Головним завданням цього дослідження є комплексний аналіз мовно-

стилістичної структури ідилій Теокріта. Теоретико-методологічні 

передумови лінгвістичного аналізу художнього тексту знаходимо у працях 

І. Ковалика, Л. Мацько, Л. Новикова, М. Плющ, М. Шанського та багатьох 

інших. Не менш важливе місце в науковій парадигмі займають 

антропоцентричний та когнітивний підходи до лінгвістичного аналізу. 

Перший із них представляють О. Потебня, І. Бодуен де Куртене, Ф. Бацевич, 

Ю. Караулов, М. Макаров, Т. Радзієвська, О. Селіванова та інші, другий ‒ 

Л. Бабенко, Т. ван Дейк, Ю. Казарін, О. Кубрякова, І. Стернін, Л. Поповська 

та інші. Існування цих підходів істотно розширює можливості лінгвістичного 

аналізу, викликає появу його різновидів, зокрема семантичного, 

дискурсивного, лінгвокультурологічного, концептуального тощо. 

Відомо, що проблема тлумачення тексту цікавила дослідників ще з 

античних часів. Науку, що займається тлумаченням текстів, здавна називають 

герменевтикою. Теорія розуміння текстів також пов’язана із проблематикою 

таких лінгвістичних дисциплін, як семантика та семіотика. Слід зазначити, 

що герменевтика ґрунтується не лише на питаннях лінгвістики, а й філософії. 

Все більшої популярності набуває комплексний лінгвокогнітивний 

підхід у дослідженні художнього тексту як мовної реалізації задуму автора. 

Методи такого аналізу дають змогу дослідити ментальні процеси і стани, які 

детермінують світобачення індивіда, формують його як особистість, 

представника певного лінгвокультурного ареалу [139, с. 8]. Зрозуміло, що 

лінгвокогнітивний підхід у дослідженні літературної спадщини письменника 

повинен охоплювати як методи когнітивного, так і лінгвістичного аналізу. Це 

пояснюється тим, що художній твір представляє індивідуально-мовну 

картину світу автора як представника певної лінгвокультурної спільноти 

відповідного часу. 
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Загальнонаукові методи також виконують важливі функції у процесі 

пізнання художнього тексту. Для вивчення окремих фрагментів поетичної 

концептосфери використовуються загальнонаукові прийоми аналізу і 

синтезу, дедуктивні та індуктивні прийоми. Виявленню та впорядкуванню 

словесних репрезентантів концептів сприяють методи опису, лінгвістичного 

спостереження, класифікації і систематизації, а також елементи кількісних 

підрахунків. 

 

1. 3. 1 Основні принципи лінгвостилістичного аналізу 

Лінгвостилістика поступово стає одним із провідних напрямів 

мовознавства кінця XX ‒ початку XXI століть, що пояснюється зв’язком між 

вивченням мовних явищ у лінгвістиці та літературознавстві, психології, 

естетиці, етиці. Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту ‒ це розгляд 

особливостей використання мовних елементів у тексті художніх творів, де 

вони набувають ідейно-естетичного значення. 

На відміну від лінгвістичного аналізу, коли вчений досліджує лише 

вербальні образи, стилістичний передбачає вивчення образної моделі 

структури змісту тексту [180, с. 12]. Доповнюючи один одного, стилістичний 

та лінгвістичний аналізи дають змогу дослідити певне явище більш повно. 

Це стосується й аналізу ідіостилю поета. 

Актуальні проблеми вивчення та аналізу тексту порушували такі вчені, 

як М. Бахтін [16], В. Виноградов [32], Д. Шмелєв [204], В. Жирмунський 

[67], В. Кухаренко [96] та інші. 

За визначенням Л. Бабенко, можливі такі підходи до вивчення тексту: 

1) лінгвоцентричний (аспект співвідношення “мова – текст”), тобто 

вивчення функціонування мовних одиниць та категорій в умовах художнього 

тексту; 

2) текстоцентричний (текст як автономне структурно-смислове ціле без 

співвідношення з учасниками літературної комунікації), за яким текст 
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розуміється як продукт творчої діяльності та розглядається як цілісний і 

завершений об’єкт дослідження. Окремо виділяються семантика і граматика 

тексту, основу яких складає погляд на текст як структурно-семантичне ціле; 

3) антропоцентричний (аспект співвідношення “автор – текст – 

читач”), тобто інтерпретація тексту в аспекті його виникнення (позиція 

автора) і сприйняття (позиція читача), а також щодо його дії на читача; 

4) когнітивний (аспект співвідношення “автор – текст – позатекстова 

діяльність”) [12, с. 15]. 

Звісно, художній текст як явище мистецтва слова є комплексним: це 

своєрідний мовленнєво-словесний акт між автором і читачем, що 

реалізується за допомогою слова. Найновіші дослідження цього феномену 

здійснюються при залученні психології художньої творчості, історії 

літератури, літературної критики, мовознавства та інших наук [93, с. 18]. 

Українська дослідниця М. Крупа зазначила, що лінгвоаналіз 

використовує такі методи дослідження: семантико-стилістичний, 

порівняльний, стилістико-статистичний, метод стилістичного експерименту. 

Крім того, лінгвоаналіз володіє притаманними лише йому методами: 

1) метод “слово – образ (мікрообраз)” ‒ виявлення комплексу мовних 

засобів різних рівнів з усіма стилістико-смисловими нюансами, який 

служить для створення певного мікрообразу в системі художньо-образного 

мислення письменника; 

2) метод комплексного аналізу художнього тексту із використанням 

поняття образу автора; 

3) метод повільного прочитання художнього тексту, що передбачає 

лінгвостилістичне опрацювання кожної мовної одиниці для обґрунтованої 

мотивації авторського відбору; 

4) метод лінгвістичного аналізу за мовними рівнями; 

5) метод комплексного дослідження позатекстових факторів мовної 

особистості письменника: мовне оточення, освіта, лектура тощо 
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(застосування методу передбачає виявлення у художньому тексті тематичних 

і стильових домінант, образно-асоціативних полів, ключових слів та 

наскрізних образів); 

6) метод естетичного спостереження над словом у художньому тексті; 

7) метод компонентного аналізу, що безпосередньо спрямований на 

розкриття семантичних основ образності та парадигматики естетичних 

значень; 

8) метод дослідження лексико-семантичних полів; 

9) контекстний та інтертекстуальний методи аналізу мовних одиниць (у 

художньому тексті це дає змогу простежити функціонування наскрізних 

образів, мовних знаків культури в горизонтальному та вертикальному 

контексті словесності) [93, с. 23‒24]. Комплексне застосування всіх названих 

методів допомагає скласти цілісну мовну картину художнього тексту. 

Свої типи аналізу художнього твору представила І. Арнольд [8, с. 63]. 

Зокрема дослідниця пропонує гіпотетично виділити основну ідею чи тему 

цілого, далі виокремлються лексичні, синтаксичні, морфологічні і фонетичні 

частини тексту, котрі дають змогу підтвердити, уточнити, змінити чи навіть 

заперечити вихідну гіпотезу. Другий метод передбачає рух у протилежному 

напрямку: увага зосереджується на якій-небудь формальній особливості чи 

деталі тексту. Відтак дослідник шукає пояснення, зіставляючи з іншими 

особливостями і контекстом, перевіряє, чи не підтримується таке висунення 

іншими способами, і нарешті, формулює основну тему й ідею. 

Власне, саме завдяки такому методу виокремлено найважливіші ідеї 

творів Теокріта, що трансформувались у макроконцепти ПРИРОДА і 

ЛЮДИНА як головні конституенти концептуального простору ідилій. 

Отже, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту ‒ явище 

багатогранне. Чи не кожен науковець, котрий працює у цій галузі 

мовознавства, пропонує свій метод аналізу. Однак всебічно проаналізувати 

художній текст можна лише у взаємодії методів, перелічених вище. 
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1. 3. 2 Загальні положення методики концептуального аналізу 

Одним із основних напрямів вивчення концептів є метод 

концептуального аналізу. Це комплекс прийомів дослідження концептів 

передусім через звернення до мовних даних. Особливості концептуального 

аналізу зумовлені тим, що “лінгвофілософія з її одвічним питанням про 

співвідношення мови і мислення, лінгвокогнітологія з рефлексіями щодо 

свідомості та знання, лінгвосемантика з розвідками в галузі значення, смислу 

і змісту, лінгвокультурологія з пошуками універсального і етноспецифічного 

– всі вони стали, по суті, тим стартовим майданчиком, на якому концепт 

отримав путівку в наукове життя” [152, с. 41]. 

На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики можна вести мову 

про кілька сформованих напрямів у вивченні концептів, кожен із яких 

представляє група авторитетних дослідників:  

1) культурологічний ‒ тут концепти розглядаються як елементи 

культури, а мова виступає як одне з джерел знань про них (Ю. Степанов, 

Г. Слишкін); 

2) лінгвокультурологічний аналізує концепти, реалізовані в мовних 

одиницях як складові національної лінгвокультури. Іншими словами, 

простежується звʼязок концептів із національними цінностями та 

національними особливостями певної культури (В. Карасик, С. Воркачов); 

3) лінгвопсихологічний вивчає концепт як елемент психічних ресурсів 

людини (М. Жинкін, О. Залевська, С. Нікітіна); 

4) логічний досліджує концепти за допомогою логічних методів, 

вибудовує онтологічні схеми структурування концептів, представлених 

лексичними чи граматичними одиницями (Г. Вежбицька, Н. Арутюнова, 

О. Селіванова, С. Жаботинська); 

5) філософсько-семіологічний вивчає когнітивні засади знаковості 

(О. Кравченко); 

6) семантико-когнітивний передбачає аналіз співвідношення 
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семантичних процесів із когнітивними шляхом виявлення особливостей 

семантики мовних одиниць для конструювання змісту концепту 

(М. Болдирєв, К. Рахіліна, З. Попова, І. Стернін, О. Кубрякова); 

7) когнітивно-дискурсивний полягає у дослідженні особливостей 

реалізації концептів у дискурсі через мовні одиниці різних рівнів (А. Бєлова, 

І. Шевченко, А. Мартинюк, О. Морозова, А. Чудінов, О. Кубрякова); 

8) поетико-когнітивний розглядає способи вербального вираження 

концептів у художніх текстах (О. Кагановська, Л. Бєлєхова, О. Воробйова та 

ін.). 

У цій роботі здійснено спробу комплексного підходу до розкриття суті 

художніх концептів через використання засад семантико-когнітивного і 

поетико-когнітивного напрямів, що передбачає залучення відповідної 

методологічної бази. 

Названі напрямки дослідження концептів відображають сім основних 

аспектів його інтерпретації (класифікація Ж. Краснобаєвої-Чорної): логіко-

філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фреге), власне філософський 

(Ж. Дельоз, Ф. Гаватарі), лінгвістичний (В. Гак, В. Звегінцев, Л. Рєзніков, 

О. Тараненко), лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, І. Захарченко, 

Л. Іванова, В. Іващенко, В. Красних, В. Маслова), когнітивний (В. Демʼянков, 

О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін), психолінгвістичний (А. Залевська, 

О. Селіванова, В. Старко, О. Цапок, І. Штерн) та літературно-

культурологічний (Л. Грузберг, Л. Іванова, О. Кагановська) [83, с. 27‒28]. 

Сучасні вчені пропонують акцентувати на трьох основних аспектах 

розуміння концепту: лінгвістичному, когнітивному і культурологічному. 

Відтак підкреслюється двостороння природа концепту, який трактують як 

значення мовного знаку (лінгвістичний і культурологічний напрям) і як зміст 

знаку, представленого у ментальності (когнітивний напрям) [36, с. 41]. 

Прибічники лінгвістичного підходу вважають, що концепт є вмістилищем 

усіх конотацій слова. Згідно з когнітивним підходом, концепт трактується як 
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явище ментального характеру, а з точки зору адептів культурологічного 

підходу, саме концепт є головною складовою культури. Оптимальним можна 

вважати синкретичний підхід до вивчення концепту, що набуває все більшого 

розвитку в науковій думці (М. Полюжин, Л. Гнаповська). 

Попри стрімкий розвиток когнітивної лінгвістики концептуальний 

аналіз все ще не уніфіковано. Це повʼязано з тим, що він об’єднує низку 

різноманітних прийомів та методів. Водночас усі ці прийоми мають спільну 

мету, спрямовану на пошук концептів, виражених мовними знаками, а також 

розробку принципів їх моделювання [9; 94]. Таким чином, концептуальний 

аналіз стає своєрідним “містком”, що дає можливість виділити єднальну 

ланку між мисленням і мовою [124, с. 193]. 

Важливу роль концептуальному аналізу відводить С. Жаботинська [64]. 

Порівнюючи його із семантичним, дослідниця дійшла висновку, що 

концептуальний аналіз проникає в саму суть вербалізованого концепту для 

з’ясування його структури і способу формування, а також виявлення 

характерних звʼязків та відмінностей від інших концептів. Якщо при 

семантичному аналізі достатньою умовою є перелік складових елементів 

самого значення, то концептуальний вимагає з’ясування співвіднесеності 

елементів між собою. 

Як відомо, засобами вербалізації концепту на мовному рівні можуть 

виступати лексичні, фразеологічні та паремійні одиниці тощо. Таким чином, 

концептуальний аналіз розглядається як інструмент фіксації та інтерпретації 

смислу цих одиниць, що, як зазначалось вище, робить його схожим до 

семантичного аналізу. Деякі науковці (В. Телія, А. Вежбицька, 

Р. Джакендофф (R. Jackendoff)) називають його концептуально-семантичним. 

Вважається, що попри схожість завдань і цілей концептуального і 

семантичного аналізів, вони все ж різняться: лексична семантика проводить 

аналіз від вербальної одиниці до семантичного вмісту, а концептуальна 

лінгвістика ‒ від ментальної одиниці до мовних форм її вираження. Це 
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підтверджує і В. Кононенко зазначаючи, що “аналіз концептів на 

лінгвістичному рівні суттєво відрізняється від власне семантичного 

(аналізу)” [85, с. 114]. Семантичний підхід вимагає встановлення набору 

значень слова в його відношеннях до інших слів, а мета когнітивного підходу 

– виділення смислу, що включає часом досить широкі знання [170, с. 107]. 

За спостереженням А. Рудакової, можна вести мову про більше десятка 

основних методів і прийомів дослідження концептів [155, с. 63‒69]. Йдеться 

про те, що всі вони передбачають характеристику концепту, притаманного 

цілій етнокультурі. Для розкриття суті концептів у художньому творі, 

зокрема ідиліях Теокріта, доцільно застосувати окремі з таких методів: 

визначення ключового слова; аналіз лексичних звʼязків ключового слова; 

аналіз синонімів ключового слова; побудова лексико-семантичного 

(тематичного) поля ключового слова; побудова номінативного поля; побудова 

дериваційного поля ключової лексеми тощо. 

Таку методологію можна спостерігати у багатьох прикладних 

когнітивних дослідженнях, базованих на матеріалі різних мов. Так, авторка 

статті про універсальний концепт fire [195] пропонує описувати концепт за 

наступними позиціями: аналіз ключового слова, аналіз синонімічних 

одиниць ключового слова, виявлення антонімічних звʼязків концепту, аналіз 

словотвірної парадигми ключового слова, аналіз лексичних звʼязків 

ключового слова, аналіз асоціацій та фразеологізмів, репрезентація концепту 

в пареміях і піснях. 

Ефективними для виявлення когнітивних ознак концепту вважаємо 

методи підбору синонімів та антонімів ключового слова, а також визначення 

гіпероніма та гіпонімів, адже саме ці елементи формують ядро поля, а отже, і 

ядро концепту. Приналежність лексем, що репрезентують концепт, до ядра чи 

периферії залежить від частотності і значущості їх використання в 

аналізованих текстах. Вони розподіляються від високої до низької 
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частотності так: ядро ‒ приядерна зона ‒ ближня периферія ‒ дальня 

периферія ‒ крайня периферія. 

 

1. 3. 3 Застосування концептуального аналізу у дослідженні 

художнього тексту 

Попри наявність багатьох спільних рис між культурними і художніми 

концептами, вивчення останніх вимагає певних методологічних уточнень. На 

думку Н. Єсипенко, при практичному аналізі концептів у художньому творі 

треба спиратися на дослідження їхнього мовного вираження на рівні 

синонімічного ряду, тематичної групи, дериваційного гнізда, лексико-

семантичного чи асоціативного поля [62, с. 85‒86]. 

Інформацію про систему концептів певного художнього твору містить 

“спеціалізований лінгвістичний аналіз, що може бути обмеженим частковими 

завданнями ‒ виявленням та інтерпретацією базових концептів (або 

концепту) того чи іншого літературного твору” [12, с. 56]. Це і є методичною 

сутністю концептуального і поетико-когнітивного аналізу тексту. У 

лінгвістиці тексту концептуальний аналіз використовують передусім для 

дослідження семантичного чи концептуального простору художнього твору 

(Л. Бабенко, М. Крупа, М. Скаб, В. Маслова, Л. Поповська та інші), що дає 

ґрунт для “відтворення мовної картини світу автора з позиції когнітивної 

лінгвістики і лінгвопоетики, спрямованих на вираження ціннісного 

сприйняття світу” [151, с. 109]. 

Як окремий вид лінгвістичного аналізу, концептуальний аналіз має 

свою базу прийомів та методологію. Першим кроком тут є виокремлення 

ключових слів художнього твору, що водночас є базовими концептами. Це 

спонукає до моделювання концептуального простору художнього твору у 

процесі читання тексту через виокремлення повторюваних і частотних слів. 

Далі серед виділених слів виявляють ключове слово тексту, яке і становить 
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базовий концепт (їх у творі може бути кілька). Такий концепт утворює ядро 

твору, а всі інші слова тематично групуються навколо нього [12, с. 59]. 

Наступним кроком є систематизація лексики довкола базових 

концептів, що означає побудову тематичного поля і тематичної сітки. Велике 

значення для аналізу концептів художнього тексту мають ключові слова, 

адже вони є виразниками основного смислу твору, його підтексту [93]. 

Ефективним методом дослідження природи художніх концептів 

вважаємо методику аналізу їхньої структури через серію “прошарків” 

(І. Тарасова), котрі номінуємо компонентами. Основна увага в нашому 

дослідженні буде зосереджена на лексичному вираженні предметного, 

образного, ціннісно-оцінного компонентів, а також виявах асоціативного й 

символічного компонентів. Матеріал цієї роботи ‒ давньогрецька мова IV ‒ 

III століть до н. е. ‒ фактично виключає наявність понятійного компоненту 

(через відсутність тлумачних словників). 

Відтворення предметного компонента полягає у пошуку лексичних 

засобів, котрі передають види авторського перцептивного пізнання світу. 

Найважливішу роль тут відіграють сенсорні епітети: кольороназви (зелений, 

червоний, світлий тощо), смакові (солодкий, гіркий тощо), звукові (тихий, 

дзвінкий, повний стогонів тощо), нюхові (запашний, медовий тощо) і 

тактильні (гарячий, теплий, холодний тощо) епітети. 

Реконструкція образного компонента у структурі художнього концепту 

здійснюється через аналіз концептуальних метафор (концептуальних схем ‒ 

Л. Бєлєхова, метафоричних моделей ‒ І. Тарасова, семантичних сфер ‒ 

О. Слюніна), які є основним засобом відображення концепту у свідомості 

мовця і творять словесний поетичний образ. Тісно повʼязаним із образним є 

асоціативний компонент, котрий включає смислові одиниці, співвідносні з 

іменем концепту. Стійкими асоціаціями є символи, що відображають 

міфологічну, архетипну та традиційну поетичну основу концепту. 

Індивідуальна естетична оцінка концептуалізованого явища та місце 



60 

 

концепту в авторській системі цінностей реалізується у ціннісно-оцінному 

компоненті художнього концепту. 

На сучасному етапі розвитку вчення про художні концепти активно 

використовується методика поетико-когнітивного аналізу, основою якої є 

“положення лінгвопоетики, переломлені крізь призму когнітивної 

парадигми” [128]. Теоретичне підґрунтя нового напрямку у дослідженні 

семантики художнього тексту – когнітивної поетики ‒ закладено у працях 

Р. Цура (R. Tsur) [272; 273], П. Стоквелл (P. Stockwell) [271], М. Фрімен 

(M. Freeman) [225; 226], Е. Семіно (E. Semino) [267] та інших учених. 

Динамічно розвивається цей напрям і в українській когнітивістиці, що 

бачимо у роботах О. Воробйової [38], В. Ніконової [127], О. Кагановської 

[76], Л. Бєлєхової [20] та інших. 

Застосування методики поетико-когнітивного аналізу, на думку 

В. Ніконової, особливо важливе для досліджень “концепт ‒ концептуальна 

схема ‒ смисл”, що передбачає застосування різних способів моделювання 

смислової структури художніх концептів [128]. Інформативне наповнення 

художніх концептів визначає їхню багатовимірну й багатокомпонентну 

структуру, в якій відображено предметно-почуттєвий, образно-асоціативний і 

смисловий “шари”. Характер акумульованої в концепті інформації зумовлює 

структурну організацію кожного з них ‒ “фрейми предметно-почуттєвого 

шару, набір концептуальних метафор у складі образно-асоціативного шару і 

польова структура смислового шару” [126, с. 121]. 

Отже, дослідження художніх концептів в ідиліях Теокріта зумовлює 

вибір лінгвістичного й концептуального аналізів, що відображається у 

семантико-когнітивному та поетико-когнітивному підходах. Завдяки 

поєднанню цих методик відбувається реалізація мети і завдань дисертації, 

що полягає у сприйманні художнього концепту як одиниці індивідуальної 

свідомості, що словесно втілюється в художньому тексті. 
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Висновки до Розділу 1 

Вивчення проблеми ідіостилю у сучасній науці пов’язано з такими 

важливими питаннями, як антропоцентричність мови, мовна і концептуальна 

картини світу, концептуальний простір і концептосфера, загальне поняття 

стилю та стилю художньої літератури. 

Авторський стиль, притаманний різним жанрам художніх творів, 

передбачає врахування не тільки мовних засобів, а й тем, образної системи, 

композиції твору, художнього змісту. Поняття “ідіостиль” перетинається з 

термінами “ідіолект” та “індивідуальний концептуальний простір”. 

Закономірно, що в чомусь це близькі поняття, однак із власними 

особливостями. 

Невід’ємним елементом дослідження ідіостилю письменника є вміння 

аналізувати художній текст, що варто робити з допомогою комплексного 

підходу ‒ поєднання стилістичного та лінгвістичного аналізів, що дає змогу 

всебічно дослідити об’єкт. Останнім часом у лінгвістиці розроблено 

різноманітні методики концептуального аналізу тексту, зокрема семантико-

когнітивний і поетико-когнітивний. Ці підходи дають змогу виявити сітку 

ключових художніх концептів твору, виражених вербально, що, актуалізуючи 

різноманітні смисли, відображають індивідуальність автора. 

Структурні особливості художніх концептів виявляються завдяки 

методиці вивчення їхньої різнорівневої (компонентної) структури. Для 

виділення словесної частину концепту у вигляді номінативного поля 

використовуються елементи польового методу. Актуальним є й використання 

загальнонаукових методів (опис, лінгвістичне спостереження, аналіз, синтез, 

кількісні підрахунки тощо), що дає змогу обґрунтувати значення елементів 

концептуального простору та виявити деякі закономірності їхнього 

функціонування. 

Із ключовим у когнітивній лінгвістиці терміном “концепт” 

співвідносяться терміни “концептуальне поле” і “концептуальна група”, які є 
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сукупністю концептів. Найбільшим об’єднанням типологічно і семантично 

однорідних, ієрархічно впорядкованих концептів є концептосфера. 

Системою концептів певного художнього твору, на нашу думку, є 

концептуальний простір, що входить до загальнонаціональної 

концептосфери. Аналізуючи концептуальний простір Теокріта, ми 

співвідносимо його з поняттям ідіостилю, адже спільним між ними є те, що 

вони виражають власне авторський світогляд. 

У сучасній когнітивістиці здебільшого вивчаються так звані культурні 

концепти, що є надбанням цілого людства або окремого етносу. При розгляді 

концептуального простору творів письменника йдеться передусім про 

художні концепти як виразники індивідуальних мовно-стильових 

особливостей автора. 

Художні концепти найчастіше подають як фрагменти авторської 

картини світу, узагальнені у слові. Отже, саме слово представляє концепт у 

мові і якнайповніше передає його зміст. Вербалізаторами концептів науковці 

вважають такі мовні засоби, як синоніми, антоніми, словотвірні ланцюжки, 

фразеологічні одиниці тощо. Суб’єктивне трактування концептів 

відбувається за посередництва тропів, в основному метафор, порівнянь та 

епітетів. 

Суперечливим та не до кінця розв’язаним є питання структури 

концепту. Чимало дослідників, розглядаючи концепт крізь призму поля, 

виділяє у ньому ядро, приядерну зону та периферію (ближню, дальню, 

крайню). Ці складники мають свою упорядкованість: ядро переважно 

конкретне, а периферія натомість досить абстрактна. Крім того, ядерна 

лексема визначається за частотністю вживання та значущістю у тексті. 

Зазначимо, що центральні та периферійні складові коректніше все ж 

виділяти не в самому концепті, а в номінативному полі, яке його 

представляє. 
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Науково обґрунтованою вважаємо думку вчених-лінгвістів про 

багатокомпонентну будову художнього концепту. Так, виділення 

предметного, образного, асоціативного, символічного і ціннісно-оцінного 

компонентів забезпечує різнобічний аналіз відповідного концепту. 

У дисертації основну увагу зосереджено передусім на базових 

концептах (космічних, соціальних та психічних), котрі виявляються у 

художньому середовищі аналізованих текстів. У нашому розумінні ідіостиль 

Теокріта досить вичерпно актуалізує два макроконцепти ПРИРОДА і 

ЛЮДИНА, котрі складаються з менших ментальних одиниць, упорядкованих 

у концептуальні поля та групи. Такий поділ зумовлено виокремленням 

головних ідей і тем ідилій Теокріта. 

Лише всебічно проаналізувавши лексичне і стилістичне вираження 

ключових концептів, зможемо виразніше побачити загальну картину 

концептуального простору творів обраного автора. Отже, основну увагу 

звертатимемо на структурні компоненти художніх концептів Теокріта, які 

увиразнюють його ідіостиль. 
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РОЗДІЛ 2  

ПАРАДИГМА МАКРОКОНЦЕПТУ “ПРИРОДА” В ТЕКСТІ  

ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА 

Важливе місце у творах Теокріта посідає макроконцепт ПРИРОДА із 

відповідними лексичними репрезентантами. Ми виокремлюємо 14 ключових 

концептів, що відображають різноманітні природні реалії. Номінативне поле 

цих концептів складається із 407 лексичних одиниць, що виявляють свою 

образність у більше, ніж 200 мікроконтекстах. 

У сфері неживої природи ключовими, на нашу думку, є концепти ЧАС, 

НЕБЕСНІ ЯВИЩА, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВОГОНЬ. Звичайно, не всі вони 

однаково відображені у текстах письменника, а тому розмір лексичного 

наповнення їх номінативних полів коливається. У сфері живої природи 

виділяємо концепти, пов’язані із рослинним й тваринним світом. Це зокрема 

ДЕРЕВО, КУЩ, КВІТКА, ТРАВА та ПЛІД у межах першої групи і 

СВІЙСЬКА ТВАРИНА, ДИКИЙ ЗВІР, ПТАХ і КОМАХА у межах другої. 

Крім лексем-номінацій рослин і тварин, важливу роль у формуванні 

номінативних полів цих концептів відіграють також лексеми, що називають 

частини рослин і тіла тварин, сукупність рослин та групи тварин, продукти 

рослинного й тваринного походження тощо. 

Компонентна структура концептів природи у Теокріта досить чітко 

сформована. Актуалізованими виявляються предметний (у сенсорних 

образах), образний (у метафоричних моделях), асоціативний (у художніх 

уподібненнях), символічний (у стійких міфологічних та архетипних 

асоціаціях) та ціннісно-оцінний (у епітетах позитивної чи негативної оцінки) 

компоненти. 

За М. Піменовою, концепти неживої і живої природи належать до 

розряду базових, зокрема класу космічних концептів [144, с. 129]. 

Відштовхуючись від класифікації цієї дослідниці, із космічних концептів 

(небо, земля, сонце, зірка тощо) виокремимо кілька підкласів, зокрема 
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метеорологічні (погода, опади, гроза, дощ тощо), біологічні (тварина, птах, 

риба, рослина, дерево, трава тощо) та ландшафтні концепти (ліс, море, річка, 

гора, скеля, печера тощо). 

Питання природи як ментальної одиниці людського мислення вивчало 

чимало дослідників, серед яких українські вчені Л. Лисиченко, І. Богданова, 

Н. Буравльова, І. Дишлюк, Т. Скорбач, К. Голобородько, Н. Станкевич, 

О. Таран, В. Лемська та ін. Чимало сучасних лінгвістичних праць стосується 

розгляду окремих концептів та лексико-семантичних і тематичних груп: небо 

й небесні тіла (І. Серебрянська, О. Маленко, І. Яремчук, В. Галич, 

С. Подвигіна), земля (О. Слюніна, Н. Лобур, С. Шуляк), вода (О. Савчин, 

Т. Бадмаєва, Т. Космеда, Г. Огаркова, Г. Шаповалов), рослини (Г. Доброльожа, 

І. Рогальська, А. Сердюк, В. Вакуленко), тварини (І. Голубовська, 

О. Селіванова), пейзаж (Г. Пасічник), сад (І. Мурдза) та ін. Різні аспекти 

теми природи у творах Теокріта описували В. Гусятинська, О. Слобода, 

М. Грабар-Пассек, К. Хартвел (K. Hartwell), А. Ліндсел (A. Lindsell) та інші. 

 

2. 1 Концептуальне поле “Нежива природа” 

КП “Нежива природа” складається із таких ключових концептів: 

ЧАС, НЕБЕСНІ ЯВИЩА, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВОГОНЬ. Це загальні поняття, 

котрі умовно створюють перший шар відображення дійсності у світі. 

Оригінальний підхід до аналізу лексики на позначення неживої 

природи знаходимо у дослідженні В. Гусятинської [53]. Авторку цікавили 

передусім художньо-смислові особливості вживання терміна “нежива 

природа” у Теокріта. Важливо, що в основі праці В. Гусятинської ретельне 

вивчення не лише текстів Теокріта, а й літератури епохи еллінізму взагалі. 

Дослідниця виокремила систему символів, які представляють лексеми 

“неживої природи”. Вона зауважила, що земля, поля і метали, камені і море є 

переважно уособленням багатства, взаємодія з ними дає людині силу, в тому 

числі й фізичну. Ліси, гори і ріки ‒ романтичні куточки, в яких людина 
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усамітнюється для кохання, мистецтва та милування природою [53, с. 6]. 

В. Гусятинська співвідносить ці символи із такими стилістичними 

тенденціями: сентиментальна, романтична, натуралістична та риторична. 

Зазначимо, що в наукових працях, в яких висвітлюються різні аспекти 

концепту ПРИРОДА, домінує просторовий підхід до вивчення цього явища. 

Природний простір окреслюється межами осягнення органів чуття людини – 

за горизонталлю до горизонту, за вертикаллю – до неба [104]. 

Горизонтальний простір об’єктивується назвами земного й водного 

середовищ, а також усіх живих реалій, які їх населяють: це рослинний і 

тваринний світи. Вертикальний зріз – це небесна сфера, представлена 

поняттями небо, сонце, місяць, зірка тощо. До засобів зображення “верху” 

можна віднести й номінації атмосферних явищ: хмара, грім, блискавка тощо. 

Між “верхом” і “низом” існують ланки, які асоціативно їх поєднують. Це 

лексеми туман, імла, вітер, повітря, райдуга тощо [163, с. 91]. 

М. Грабар-Пассек зазначала, що картини природи у Теокріта є чи не 

найкращими елементами його ідилій, а про талант автора свідчить уміння 

кількома штрихами створити фон, на якому розвивається дія. Дослідниця 

помітила, що Теокріт наслідує Гомера в описі природи, а головною 

відмінністю стилю цих авторів вважає те, що Гомер описує природу з 

допомогою влучних епітетів, виділяючи найяскравіші риси і бурхливі 

природні явища, Теокріт натомість лише називає явища природи, однак 

вживає при цьому не загальні родові, а видові назви. Теокріт скоріше показує 

природу, наголошуючи на тих деталях ландшафту, які роблять його живим 

[192, с. 209‒210]. Відображення природи у Теокріта подекуди однобоке, 

однак і в його типовому південному ландшафті можна побачити щось 

унікальне. 
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2. 1. 1 Концепт ЧАС 

Час, як і інші категорії руху та простору, займає важливе місце у житті 

людини та суспільстві загалом і перебуває у полі зору філософії, соціології, 

історії, астрономії, психології тощо. На основі певних поняттєвих категорій 

з’являються відповідні мовні категорії. Так, широко висвітлена у 

мовознавстві, зокрема у межах когнітивної лінгвістики, категорія 

темпоральності, що має “універсальний характер” [162, с. 114]. 

Підтвердженням цьому є численні праці українських [55; 88; 103; 122; 134; 

146; 161; 165] та зарубіжних учених [214; 231; 259]. Відзначимо монографію 

про категорію часу в античній літературі, спеціальний розділ якої стосується 

Теокріта [239]. Хоч це літературознавче дослідження, для нас воно важливе 

тим, що аспекти темпоральності досить широко відображені у творчості 

Теокріта і є одним із важливих чинників творення його ідіостилю. 

Розглядаючи час як лінгвістичне явище у Теокріта в складі 

концептуального поля “Нежива природа”, беремо до уваги категорію 

астрономічного часу, вербалізацію якого проаналізовано за розміщенням на 

часовій осі: від найменшого зафіксованого у тексті ідилій інтервалу “день / 

ніч” до найбільшого ‒ “рік”. Темпоральність в ідиліях тісно повʼязана із 

астрономічними явищами, особливо рухом небесних світил. 

Ідилії Теокріта у проекції на реалізацію художнього концепту ЧАС 

виразно ілюструють комплексний характер відношень між макроконцептами. 

Для ословлення концепту ЧАС Теокріт вживав досить традиційну 

давньогрецьку лексику, надаючи їй індивідуальних ознак з допомогою 

авторських художніх засобів. Мовне вираження концепту відбувається через 

реалізацію окремих темпоральних значень у певних лексичних одиницях. 

Цілком закономірно, що ключовим лінгвальним репрезентантом 

аналізованого концепту є однойменна лексема “час”. У Теокріта це три 
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іменники, тотожні у певних своїх значеннях: ὁ χρόνος (7 фіксацій
1
) – час, ἡ 

ὥρα – пора (6), ὁ καιρός – відповідна пора (2) й час (2). 

Лексеми часу часто зустрічаються у метафорах, в яких актуалізується 

художньо-образна модель час ‒ жива істота. Так, час сприймається як 

підступна людина, злодій, що крадеться: ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει / λευκαίνων ὁ 

χρόνος (XIV: 69‒70) – час поступово підкрадається до бороди, роблячи її 

сивою
2
, це наче людина, що завдає шкоди, незважаючи на красу жертви: καί 

τό ῥόδον καλόν ἐστι, καί ὁ χρόνος αὐτό μαραίνει (XXIII: 28) – і троянда є 

красивою, і її час нищить. У Теокріта час швидкоплинний, а тому 

асоціюється з бігом: ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων (ІІ: 92) – час тікаючи, 

відходив; αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον (XXI: 27) ‒ час не може змінити 

свій природний біг. 

Найменшим часовим відтинком є доба, різні лексичні вияви якої 

досить повно висвітлено в ідиліях Теокріта. Ранок стародавні греки 

традиційно асоціювали з появою на небі богині ранкової зорі Еос. Номенами 

цієї пори дня є ἡ ἠώς / ἀώς, що мають кілька значень: ранкова зоря, світанок 

(5), день (2), богиня Еос (4). Появу богині ранкової зорі поет описав із 

застосуванням гомерівської метафори з класичними епітетами. Порівняймо, 

у Гомера: ἦμος δʼ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς (Il., I: 477) – Ледве з 

досвітньої мли заясніла Еос розоперста, у Теокріта: σάμερον, ἁνίκα πέρ τε 

ποτ᾽ ὠρανὸν ἔτρεχον ἵπποι / Ἀῶ τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ᾽ Ὠκεανοῖο φέροισαι (ІІ: 147‒

148) – сьогодні, коли на небо вибігли коні, несучи розоперсту Еос із Океану. У 

цьому мікроконтексті вводиться художньо-образна модель час ‒ колісниця, 

котра реалізується з різними темпоральними мікроконцептами: ранок, ніч, 

весна, рік та ін. 

Ранню пору дня називає також іменник ὁ ὄρθρος (3) ‒ світанок, що у 

творах Теокріта асоціюється зі співом птахів: ὄρνιθες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον 

                                                        
1
 Тут і далі в дужках подається кількість фіксацій того чи іншого слова у тексті, починаючи від 

двох фіксацій. Решта іменникових лексем, що репрезентують концепти, знаходяться у Додатку. 
2
 Тут і далі в тексті переклад власний, окрім зазначених авторів. 
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ὄρθρον ἄειδον (XXIV: 64) ‒ щойно птахи тричі проспівали ранній світанок. 

У наступному випадку маємо поперемінне вживання лексем ἡ ἀώς і ὁ 

ὄρθρος: …ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀῶ μἠπιλάθησθε. / νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί 

κα πρᾶτος ἀοιδὸς / ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν (XVIII: 55‒57) 

‒ …пробудитись зранку обіймаючись. Ми прийдемо на світанку, коли 

перший співець на ложі заспіває, струснувши покриту пір’ям шию. 

Очевидно, у цих двох випадках ішлося про півнів як вісників початку нового 

дня. Прикметно, що іменник ὁ ὄρθρος виявляє в ідиліях свій 

парадигматичний потенціал, адже його словотвірний ланцюжок 

представлено спільнокореневими дієсловом ὀρθρεύω ‒ будити на світанку (X: 

58) і прикметником ὄρθριος ‒ світанковий: ὁ δ᾽ ὄρθριος ἄλλον ἀλέκτωρ / 

κοκκύζων νάρκαισιν ἀνιαραῖσι διδοίη (VII: 123‒124) ‒ нехай когось іншого 

світанковий півень, що співає, приводить в тяжке заціпеніння. 

Загалом у творах Теокріта ранок описано як літній, свіжий, радісний 

початок життя. Це час, що несе полегшення після важкої ночі (в XXIV ідилії 

сказано, що однієї ночі Гера наслала двох змій на малого Геракла). На думку 

В. Гусятинської, початок дня є й символом краси, дружби і відданої любові, 

сили тиранів, героїв, поетів і пророків [53, с. 7]. 

Час пізнього ранку, коли наближається полудень, Теокріт описав за 

допомогою згаданого вище міфічного образу богині ранкової зорі на 

колісниці, додавши епітет λεύκιππος, що дослівно означає “на білих конях”: 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὅχ᾽ ἁ λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς ᾿Αώς, / οὐδ᾽ ὁπόκ᾽ ὀρτάλιχοι μινυροὶ 

ποτὶ κοῖτον ὁρῷεν, / σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ᾽ αἰθαλόεντι πετεύρῳ (XIII: 11‒

13) ‒ коли до Зевса летить білокінна Еос, коли пискливі пташенята 

прагнуть до гнізда, до матері, котра б’ється крилами об вкриті сажею 

балки. Як бачимо, цей уривок містить чимало звукових та зорових образів, а 

також протиставлення (пташенята пищать, їхня мати б’є крилами, коні Еос 

білі, а балки ‒ вкриті чорною кіптявою). 

На позначення дня Теокріт використовував чотири лексичні форми: τό 



70 

 

ἦμαρ (6) / τό ἆμαρ (12) / ἡ ἁμέρα / ἡ ἀμέρα. При цих лексемах можуть 

вживатися й конкретизуючі засоби, виражаючи певну частину дня: μέσον 

ἆμαρ (XIII: 10) ‒ о полудні, ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ (XXV: 216) ‒ була середина 

дня тощо. Традиційним є Теокрітове трактування дня як божественного 

подарунку людині, зокрема від верховного бога Зевса: ψεύδοντ᾽ ὦ φίλε πάντες, 

ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον / τῶ θέρεος μινύθειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς 

(XXI: 22‒23) ‒ обманюють, друже, всі, хто говорять, що ночі влітку 

зменшуються, а дні Зевс посилає довгі. 

День в ідиліях трактується і як мірило горя та радості закоханих, і як 

мірило праці бідняків та багатств заможних. Так, бачимо подвійне 

протиставлення “дня і щастя” до “темряви і нещастя” закоханого: μακάρεσσιν 

ἴσαν ἄγω ἅμέραν: ὅτα δ᾽ οὐκ ἐθέλῃς τύ, μάλ᾽ ἐν σκότῳ (XXIX: 7) ‒ наче 

блаженні я проводжу день, а якщо ти не захочеш, то наче в темряві 

(мόроці). Із любовною тематикою асоціюється і рядок οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἤματι 

γηράσκουσιν (XII: 2) ‒ ті, хто кохають, старіють за один день. Тут день є 

мірилом чекань та розчарувань нерозділеного кохання, що призводить до 

передчасного старіння (застосовано гіперболу). Страждань від нерозділеного 

кохання зазнав і Поліфем, вимірюючи свої муки днями: καὶ ταῦτ᾽ ἆμαρ ἐπ᾽ 

ἆμαρ ὁρεῦσά με λεπτὸν ἐόντα (XI: 69) ‒ і нехай бачить, як я стаю все худішим 

із дня на день. 

День як мірило тяжкої праці слуг бачимо у мікроконтексті ἃς ἡμεῖς 

ἔργοισιν ἐποιχόμεθα πρόπαν ἦμαρ (XXV: 32) ‒ ми виконуємо цю роботу цілий 

день: тут ідеться про цілоденний догляд за полями та садами Авгія. 

Володіння Авгія такі величезні, що йому знадобиться багато днів на те, щоб 

усе оглянути: ἤμασι πολλοῖς / κτῆσιν ἐποψόμενος, ἥ οἱ νήριθμος ἐπ᾽ ἀγρῶν 

(XXV: 56‒57) ‒ багато днів оглядаючи володіння, що є незчисленні на полях. 

Так, багатство, розмір якого виражено гіперболою, вимірюється кількістю 

днів, необхідних на його огляд. 

Полудень у Теокріта сприймається як період єдиного денного 
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відпочинку робітників, адже в полуденну спеку жодна людина не в змозі 

працювати. Саме в обідню пору Теокрітові пастухи влаштовують змагання у 

співах, сівши у затінку дерев біля струмка, наприклад ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 

/ ἑζόμενοι θέρεος μέσῳ ἄματι τοιάδ᾽ ἄειδον (VI: 3‒4) ‒ сівши над джерелом, 

вони у літній полудень заспівали. Вони співають, однак бояться грати на 

музичних інструментах: οὐ θέμις ὦ ποιμὴν τὸ μεσαμβρινόν, οὐ θέμις ἄμμιν / 

συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες: ἦ γὰρ ἀπ᾽ ἄγρας / τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται: 

ἔστι δὲ πικρός (I: 15‒17) ‒ не можна, пастуше, о полудні грати на сопілці. Ми 

боїмося Пана, бо він у той час відпочиває, втомившись на полюванні, а він 

дуже суворий. У сьомій ідилії зазначено, що навіть тварини ховаються від 

полуденної спеки: Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις, / ἁνίκα δὴ καὶ 

σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καθεύδει, / οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιαι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι; (VII: 

21‒23) ‒ Сіміхіде, куди ти тягнеш свої ноги у полудень, коли навіть ящірка 

спить у терені, і надгробні жайворонки не літають? 

Описуючи робочий день женців у десятій ідилії, Теокріт використав 

порівняння розпорядку дня жайворонка, виражаючи ранок та вечір 

імпліцитно (ранок асоціюється із птахом, котрий прокидається, а вечір ‒ із 

часом, коли він засинає), а під словом, котре означає “спека”, має на увазі 

полудень: ἄρχεσθαι δ᾽ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, / καὶ λήγειν εὕδοντος, 

ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα (X: 50‒51) ‒ починайте жати, коли прокинеться 

жайворонок, і зупиніться, коли він засне, лише у спеку відпочивайте. Тут і в 

наведених вище мікроконтекстах актуалізуються асоціації обід ‒ відпочинок 

і обід ‒ спека. 

Вечірня пора описана через традиційну для Теокріта метафору, 

пов’язану з рухом колісниці. Кіньми керує бог сонця Геліос, котрий 

уособлює день: ᾿Ηέλιος μὲν ἔπειτα ποτὶ ζόφον ἔτραπεν ἵππους / δείελον ἦμαρ 

ἄγων (XXV: 85‒86) ‒ Геліос уже повернув коней до темряви (або на захід), 

ведучи вечірній день. Цими рядками проілюстровано період заходу сонця і 

настання сутінків. 
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Ніч позначає слово ἡ νύξ, яке у тексті ідилій зафіксовано 20 разів. Двічі 

зустрічаємо персоніфіковану назву Ніч як богиня, що в інтерпретації 

Теокріта також зображена на колісниці: χαίρετε δ᾽ ἄλλοι / ἀστέρες, εὐκήλοιο 

κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί (II: 165‒166) ‒ радійте й інші зірки, супутники 

спокійної Ночі на колісниці. Із красою володарки Ночі і Еос порівнюється 

краса Гелени: ᾿Αὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον, / πότνια νὺξ (XVIII: 

26‒27) ‒ наче ранкова зоря, що сходить, наче володарка Ніч, сяяло гарне 

обличчя. 

У трьох Теокрітових творах (ІІ, ХХІ, XXIV) лексема ἡ νύξ є ключовою. 

Це зумовлено тематикою творів, адже головна героїня саме вночі здійснює 

магічні ритуали (друга ідилія), у двадцять першій ідилії мова йде про нічне 

сновидіння рибалки, а в двадцять п’ятій ‒ описано нічний напад змій на 

маленького Геракла. Один із героїв скаржиться на те, що ніч минає надто 

довго: Ἤδη μυρί᾽ ἐσεῖδον ὀνείρατα, κ᾽ οὐδέπω ἀώς. / […] Χρόνον δ᾽ αἱ νύκτες 

ἔχοντι. (XXI: 24‒25) ‒ Тисячі снів я бачив ще до зорі. Ночі мають багато 

часу. Отже, довгоплинність ночей вимірюється кількістю снів. 

Символіка ночі у Теокріта прочитується у кількох планах: по-перше, як 

фон для щасливого або нещасливого кохання (II, X, XI, XVIII ідилії); по-

друге, як період неспокійного відпочинку робітників після важкої фізичної 

праці (X, XXI ідилії); і по-третє, як невідомість, котру відчуває слабка 

людина в очікуванні наступного дня (XXIV). Метафоричні описи ночі мають 

переважно імпліцитний характер, наприклад: Οὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν 

ἅρμα Σελάνας (XXI: 19) ‒ Навіть половини дороги не здолала колісниця 

Селени (тобто ще не минула й половина ночі). Визначення нічного часу за 

сузір’ями відображено у наступному уривку: Ἆμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον 

ἐς δύσιν Ἄρκτος / Ὡρίωνα κατ᾽ αὐτόν, ὁ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον (XXIV: 11‒12) 

‒ Коли серед ночі до заходу повертала Ведмедиця, а Оріон піднімав свої 

великі плечі. 

На позначення місяця як проміжку часу використовується слово ὁ μήν 
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(6), що часто поєднується з числівниками, однак не має жодного 

стилістичного навантаження: ἑκατόν τε καὶ εἴκατι μῆνας – сто двадцять 

місяців (XVI: 51), Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα ‒ десятимісячного Геракла 

(XXIV: 1) тощо. 

Важливим елементом структури художнього концепту ЧАС є назви пір 

року. У Теокріта зустрічаємо назви чотирьох пір року, що відповідають 

нашому уявленню: зима – ὁ χειμών (4) і τό χεῖμα (2); весна – τό ἔαρ (5), τό εἶαρ 

(4); літо – τό θέρος (11); кінець літа або рання осінь – ἡ ὀπώρα, що також має 

значення “осінні плоди” (2). Остання лексема позначає третю із семи пір 

року грецького календаря ‒ між θέρος і φθινόπωρον, тобто кінець липня, 

серпень і початок вересня, від сходження Сіріуса до заходу Арктура [59, с. 

628]. Доцільною можна вважати думку В. Гусятинської, котра припускала, 

що пори року в ідиліях Теокріта відображають контраст між багатством і 

бідністю, адже від холоду зими та спеки літа багаті можуть себе захистити, 

відгородити, натомість бідним людям сховатись нікуди і вони потерпають від 

таких температур. Весна і осінь також несуть радість та добробут тільки 

багатим людям, а бідним – лише нещастя [53, с. 8]. 

Порівняно високою продуктивністю вирізняється словотвірний ряд, 

пов’язаний із лексемами ὁ χειμών і τό χεῖμα. Він доповнений дієслівною 

формою χειμαίνει ‒ бути бурхливим, що в контексті у формі χειμαίνοντος 

перекладається як “взимку”, та прикметником χειμάρρους ‒ бурхливий, 

нестримний, що характеризує річку. Зима у розумінні Теокріта постає як 

щось страшне, що приносить лише нещастя: δένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν 

κακόν (VIII: 57) ‒ для дерев зима є страшним лихом. Найгірші умови зимової 

пори ‒ в горах. Підтвердження цьому бачимо у прокльоні Пана в разі його 

відмови сприяти коханню: εἴης δ᾽ ᾿Ηδωνῶν μὲν ἐν ὤρεσι χείματι (VII: 111) ‒ 

будеш взимку жити в горах Едону. 

В тексті ідилій знаходимо класичну опозицію зима ‒ весна: Ὅσσον ἔαρ 

χειμῶνος, ὅσον μῆλον βραβίλοιο / ἥδιον (XII: 3) – Так як весна солодша від 
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зими, так і яблуко солодше від сливи; διέφαινε πρόσωπον / […] λευκὸν ἔαρ 

χειμῶνας ἀνέντος (XVIII: 26‒27) – обличчя сяяло так, як блискуча весна, 

проганяючи зиму. Ці приклади супроводжуються сенсорними образами, 

зокрема смаковим (весна солодка, як яблуко) та зоровим (блискуча/світла 

весна). Весна у Теокріта, судячи з наведених мікроконтекстів, асоціюється з 

яблуком та красивою дівчиною. Щодо весни Теокріт використовує 

традиційну метафору, описуючи її пробудження після зимового сну: ἔαρ 

ἐξαπίνας (IX: 34) ‒ весна, яка пробуджується. Тут помітно актуалізується 

художньо-образна метафорична модель весна ‒ жива істота (весна 

проганяє, пробуджується). 

Один раз зафіксовано опозицію зима ‒ літо: ἀλλὰ τὰ μὲν θέρεος, τὰ δὲ 

γίνεται ἐν χειμῶνι (XI: 58) – але ці (маки) розцвітають влітку, а ті (лілії) – 

взимку. Тут автор навіть зиму подає як пору цвітіння відповідних квітів, що 

пом’якшує наші асоціації зими з несприятливою порою року. 

Період кінця весни і початку літа вважався вдалою порою для першого 

виходу в море. У наведеному нижче мікроконтексті описано відразу кілька 

таких обставин для морських подорожей: Ἆμος δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειάδες, 

ἐσχατιαὶ δέ / ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμμένου εἴαρος ἤδη (XIII: 25‒26) – Коли 

зійшли Плеяди, окремо / паслись молоді овечки, повернула вже весна [до 

літа]. Тут бачимо й експліцитний виразник певного часового інтервалу, 

зокрема в темпоральній лексемі (τό εἶαρ), а також кілька варіантів 

представлення цієї пори року імпліцитно, що вимагає використання певних 

фонових знань (“коли зійшли Плеяди”, “коли молодих овечок відлучили від 

їхніх матерів”). Крім того у фразі τετραμμένου εἴαρος ἤδη наявна метафора, 

адже йдеться, мабуть, про ототожнення часу з колісницею. 

Кінець літа і початок осені, коли достигають плоди на фруктових 

деревах, асоціюється зі збором урожаю: Πάντ᾽ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, 

ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. / Ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, παρὰ πλευραῖσι δὲ μᾶλα / δαψιλέως ἁμῖν 

ἐκυλίνδετο·τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο / ὄρπακες βραβίλοισι καταβρίθοντες ἔραζε (VII: 143‒
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146) – Всюди пахло родюче літо, пахло осінню. / Груші падали до ніг, яблука 

на боках / багато котилось, / гілки сливами обтяжені гнулись додолу. Цей 

уривок насичено одоративними та зоровими образами. Теокріт звертає увагу 

на запахи ранньої осені (ὦσδεν, ὦσδε), а також на велику родючість (θέρεος 

πίονος): дерева гнуться під тягарем плодів, до ніг падають груші, яблука та 

сливи. 

Щодо інших стилістичних фігур, пов’язаних із теплими порами року, 

то, крім метафоричного значення епітета білий у фразі λευκόν ἔαρ (XVIII:27), 

зафіксовано також перифраз ἔτος ὥριον ‒ тепла пора (VII: 85) замість τό θέρος 

‒ літо. Поет висловлює субʼєктивне ставлення до періоду літа, вживаючи 

оцінний прикметник: τὸ καλὸν θέρος ἁνίκα φρύγει (VI: 16) ‒ в той час, як 

гарне літо палить (гріє). Тут ще й проступає асоціація літа зі спекою. 

Найбільший проміжок часу у Теокріта – це рік: τό ἔτος (5) і ὁ ἐνιαυτός 

(3). Плинність часу автор ототожнює з рухом колісниці, запряженої кіньми, і 

передає його у реченні Οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανός, οὐδ᾽ ἐνιαυτούς: / 

πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι (XVI: 71‒72) ‒ І місяці проходять 

на небі, і роки: багато коней ще приводитимуть в рух колеса колісниці. Вік 

людини, зокрема старість, вимірюється роками, які названо тягарем, важкою 

ношею: Τειρεσίας, πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς (XXIV: 101) ‒ Тіресій, 

обтяжений багатьма роками. 

Отже, ми простежили особливості лінгвального вираження художнього 

концепту ЧАС у творчості Теокріта. Ми розглянули основний тип вираження 

категорії темпоральності ‒ астрономічний час, що має чітку ієрархічну 

структуру та безпосередньо повʼязаний із явищами неживої природи. 

Виявлено, що деякі часолексеми у Теокріта вступають у парадигматичні 

відношення: виразними є антонімія (зима / весна, зима / літо, день / ніч), 

гіперо-гіпонімія (рік ‒ зима, весна, літо, осінь; доба ‒ ранок, день, полудень, 

вечір, ніч). Окремі темпоральні лексеми входять до складу словотвірних 

гнізд, серед яких найбільш розвинутими є гнізда з вершинами ὁ ὄρθρος, ὁ 
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χειμών. 

Статус ключових у номінативному полі художнього концепту ЧАС 

мають лексеми ὁ χρόνος (7), ἡ ἠώς / ἀώς (11), τό ἦμαρ / τό ἆμαρ / ἁ ἁμέρα / ἡ 

ἀμέρα (20), ἡ νύξ (21), τό θέρος (11). 

Аналіз поетичної мови Теокріта дає підстави стверджувати, що певні 

темпоральні інтервали представлено не лише експліцитно (з допомогою 

слова з часовою семантикою), а й імпліцитно ‒ без залучення часоназви. 

Такий тип вербалізації ґрунтується на асоціаціях із певним відтинком на 

часовій осі та часто супроводжується зверненнями до певних природних 

явищ. 

Темпоральна лексика демонструє багатоплановість свого змісту, 

здатність виконувати зображальну роль та показувати авторське сприйняття 

дійсності завдяки розвиненому образному компоненту художнього концепту 

ЧАС. У ядрі номінативного поля цього концепту знаходиться художньо-

образна модель час ‒ колісниця, що спостерігається у дев’яти 

мікроконтекстах. Ця модель виявляється з лексемами, що називають пори 

дня, пори року та деякі періоди людського життя. На ближній периферії 

розташовуємо образні моделі час ‒ жива істота (6 мікроконтекстів) та день 

‒ мірило (страждань, кохання, фізичної праці, багатства тощо) (5). Дальню 

периферію у темпоральній сфері Теокріта складають асоціації обід ‒ 

відпочинок (3), ніч ‒ неспокій (3), світанок ‒ спів півня (3), зима ‒ 

нещастя (2). Крайня периферія ‒ це одноразово зафіксовані художньо-

образні моделі роки ‒ тягар, день ‒ подарунок богів та асоціація обід ‒ 

спека. 

Активним є й предметний компонент художнього концепту ЧАС, 

котрий проявляється у численних зорових, поодиноких звукових і смакових 

образах. Символічний компонент бачимо в обожнюванні деяких явищ 

природи, що відповідають певним часовим періодам. Так, ототожнення ранку 

з богинею Еос, дня ‒ богом сонця Геліосом та ночі ‒ богинею Ночі і богинею 
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місяця Селеною почерпнуті з міфологічної традиції, а в творах Теокріта 

набувають символічного характеру. 

 

2. 1. 2 Концепт НЕБЕСНІ ЯВИЩА 

Концепт НЕБЕСНІ ЯВИЩА (його досліджувало чимало вчених) [40; 

89; 135; 164; 172; 209] вербалізується в ідиліях набором лексики, що 

позначає небо, різні небесні явища та світила. Аналізований концепт 

належить до так званих “конкретних концептів, адже представляє реально 

існуючий у фізичному світі обʼєкт природи” [54, с. 101]. Це впливає на 

специфіку структури концепту, оскільки особливого значення набувають 

понятійні, оцінні, образні та символічні ознаки. Художній концепт НЕБЕСНІ 

ЯВИЩА складається з менших ментальних утворень ‒ субконцептів, серед 

яких НЕБО, ХМАРА, ЗІРКА, СОНЦЕ, МІСЯЦЬ, ВІТЕР, ОПАДИ. 

Небесний простір, що вербалізується лексемами ὁ οὐρανός (6) / ὠρανός 

(2), у Теокріта характеризується відносним спокоєм. Небо описано як денне, 

коли на ньому знаходяться хмари, так і нічне зоряне. Лексеми на позначення 

неба у Теокріта виступають контекстуальними партнерами номінацій світил, 

зокрема зірок (XIII: 50, XXII: 8, II: 147‒148), отже, небо є, перш за все, 

вмістилищем зірок. Важливо відзначити, що в численних прикладах небо є 

фоном перебігу часу, зокрема у рядках: δύνοντα καὶ οὐρανοῦ ἐξανιόντα ἄστρα 

(XIII: 8) ‒ зірки, що сходять і заходять на небі, а також у мікроконтекстах II: 

147‒148, XVI: 71, XXII: 8. 

Хмари (τό νέφος (2) і ἡ νεφέλη) вважаються істотами, які можуть 

швидко рухатись: νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι (XXII: 20) ‒ хмари 

розбігаються в різні сторони, актуалізуючи таким чином важливу образну 

модель хмара ‒ жива істота. Теокріт називає хмари повними води, 

незліченними, яких женуть вітри по небу (тобто хмари можуть бути обʼєктом 

зовнішньої дії): ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, / ἅσσά τ᾽ ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα 

προτέρωσε / ἠὲ νότοιο βίῃ ἠὲ Θρῃκὸς βορέαο: τῶν μέν τ᾽ οὔτις ἀριθμὸς ἐν ἠέρι 



78 

 

γίνετ᾽ ἰόντων (XXV: 89‒92) ‒ наче хмари, повні води, які по небу женуться 

вперед силою південного вітру або північного фракійського: вони є 

незчисленні, пропливаючи у повітрі. 

Хмари, як і небо, асоціюються з вищими силами, чимось 

божественним, адже небесні простори вважалися місцем перебування богів: 

ὁ δ᾽ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ / ἐς τρὶς ἀπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις (XVII: 

71‒72) ‒ з висоти тричі прокричав голосом із хмар великий орел, благовісний 

птах. Тіресій пророкує долю Геракла, заявляючи, що той досягне небес, 

тобто стане богорівним: τοῖος ἀνὴρ ὅδε μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα / 

ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως (XXIV: 79‒80) ‒ твій син стане 

чоловіком, який досягне неба, що несе зірки, і героєм із широкими грудьми. 

Небесний простір символізує також піднесеність душевного стану, радість, 

актуалізуючи асоціативну модель небо ‒ позитивні емоції: ἐς ὠρανὸν ὔμμιν 

ἁλεῦμαι (V: 144) ‒ до неба я з вами підстрибну. 

Зірки ‒ ὁ ἀστήρ (4) і τό ἄστρον (2) ‒ символізують нічний період доби і 

називаються супутниками ночі: χαίρετε δ᾽ ἄλλοι / ἀστέρες, εὐκήλοιο κατ᾽ 

ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί (II: 165-166) ‒ радійте й інші зірки, супутники 

спокійної Ночі на колісниці. Героїня, якій належать ці слова, звертається до 

зірок як живих істот, спілкується з ними. Теокріт використовує також 

загальне твердження про те, що кількість зірок неможливо встановити, 

порівнюючи це із неможливістю обманути бога кохання Ерота: ὄττις δοκίμοι 

τὸν δολομάχανον / νικάσειν ῎Ερον, οὗτος δοκίμοι τοὶς ὑπὲρ ἄμμεων / εὑρεῖν 

βραϊδίως ἀστέρας ὁπποσσάκιν ἐννέα (XXX: 25‒27) ‒ хто прагне перемогти 

підступного Ерота, той так само прагне вмить по дев’ять полічити зірки 

наді мною. Сюжет із підрахунком зірок як символу марної праці взято, 

очевидно, із фольклорної спадщини стародавніх греків. 

Гілас, який тоне у темних водах, порівнюється з палаючою зіркою, що 

падає в море, є немов сполучною ланкою між небом і морем, між високим і 

низьким: ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστὴρ / ἀθρόος, ἐν πόντῳ (XIII: 50‒



79 

 

51) ‒ наче палаюча зірка, що моментально впала із неба в море. Отже, тут 

актуалізується художньо-образне наповнення (падаюча) зірка ‒ смерть. 

Важливе місце у творах Теокріта займають образи груп зірок ‒ сузір’я. 

У всіх випадках лексеми на позначення сузір’їв беруть участь у творенні 

часових обставин, виражаючи пору дня чи року імпліцитно, наприклад, 

χὥταν ἐφ᾽ ἑσπερίοις ἐρίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ / κύματα, χὡρίων ὅτ᾽ ἐπ᾽ ὠκεανῷ 

πόδας ἴσχῃ (VII: 53‒54) ‒ коли південний вітер пожене хвилі до західних 

Козенят, а Оріон затримає ноги в океані; ἆμος δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειάδες (XIII: 

25) ‒ коли зійшли Плеяди. Наведені уривки є частиною мікроконтекстів, що 

стосуються морських подорожей, адже саме за розташуванням зірок на небі 

моряки визначали свій шлях. Мандрівники на суші також орієнтувались у 

просторі завдяки зіркам: ἀλλ᾽ ἄγε δή ξυνὰ γὰρ ὁδός, ξυνὰ δὲ καὶ ἀώσ (VII: 35) ‒ 

але ходімо, бо спільна [в нас] дорога і спільна зірка. 

Образні моделі, пов’язані з сузір’ями, слід розглядати, спираючись на 

походження назв цих груп зірок. Назви сузірʼїв переважно мають 

міфологічне або етнографічне походження. Так, сузір’я Оріона греки 

уподібнювали до могутнього божества-велетня у блискучому озброєнні, з 

мечем на поясі та булавою. Це пояснює образну модель Оріон ‒ жива 

істота, підтвердження якої знаходимо у фрагменті ἆμος δὲ στρέφεται 

μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος / ᾿Ωρίωνα κατ᾽ αὐτόν, ὁ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον 

(XXIV: 11‒12) ‒ коли до середини ночі повернула Ведмедиця, а Оріон із заходу 

відкривав своє могутнє плече. Наявність соматичної лексики (ноги, плече), 

включеної в наведені вище мікроконтексти, оживляє сюжет, надаючи сузір’ю 

Оріона статусу персонажа твору. 

Неодноразовим є поєднання кількох власних назв сузірʼїв в одному 

контексті. Це бачимо в уривку ἐκ δ᾽ ἄρκτοι τ᾽ ἐφάνησαν, ὄνων τ᾽ ἀνὰ μέσσον 

ἀμαυρὴ / φάτνη σημαίνοισα τὰ πρὸς πλόον εὔδια πάντα (XXII: 21‒22) ‒ от 

з’явились Ведмедиці, а посеред Ослів показались затуманені Ясла, що 

означають спокійну погоду для плавання. Отже, можемо говорити про 



80 

 

цілісне естетичне сприйняття навколишнього світу автором та його 

персонажами. 

Номінації сонця ὁ ἠέλιος (7) / ἅλιος (2) позначають не тільки саме 

світило, а й бога Геліоса. У трактуванні Теокріта сонце часто є синонімом 

спеки, бо в ідиліях переважно йдеться про літню пору року, коли 

температура дуже висока: σκιερὰν δ᾽ ὑπὸ φαγὸν / ἀελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος 

ἔδραμον ὥς τις (XII: 8‒9) ‒ наче подорожній, що тікає від палючого сонця до 

тіні під дубом. Тут сонце Теокріт ототожнює з вогнем, що спалює все на 

своєму шляху, використовуючи лексему φρύγω ‒ спалювати, формуючи 

образний інваріант сонце ‒ вогонь. 

Зі сонцем асоціюється також важка фізична праця селян і робітників, 

адже їм ніде сховатись: ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν (X: 56) ‒ 

так слід співати тим чоловікам, які тяжко працюють під сонцем. Однак це 

небесне світило є й уособленням життя, бо без сонця природа не може 

розвиватись, а людина ‒ не може жити: ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνθ᾽ ἅλιον ἄμμι 

δεδύκειν (I: 102) ‒ бо думаєш, що все [зникне], коли зайде для мене сонце? 

Захід сонця для Дафніса, котрий говорить ці слова, означає смерть. Герой 

упевнений, що в царстві Аїда сонце вже не світитиме. 

Місяць як світило репрезентує персоніфікована назва богині місяця ἡ 

Σελάνα (18) / Σελαναίνα: Ἀλλά, Σελάνα, / φαῖνε καλόν (II: 10‒11) ‒ Але, Селено, 

гарно світи. Більшість фіксацій цієї номінації знайдено у другій ідилії. Її 

героїня Сімайта, звертаючись до Селени, розповідає історію своїх любовних 

страждань. Таким чином, місяць сприймається наче дійова особа твору. 

Оскільки субконцепт МІСЯЦЬ всебічно представлено саме у другій ідилії, 

його можна вважати символом нещасливого кохання. 

Повітряна стихія символізує “невблаганну силу долі, особливо у 

відкритому морі” [53, с. 7]. Лексема ὁ ἀήρ у творах Теокріта має два 

значення: повітря, тобто нижній шар ефіру (XXV: 91), й темрява, морок 

(XVII: 119). Кілька лексем обʼєднано значенням “вітер”. Тут слід усе ж 
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розмежовувати “легкий вітерець, подув” – ὁ ἀήτης (2), ἡ αὔρα і “вітер” – ὁ 

ἄνεμος (9), ἡ πνοιή (2). У XXII ідилії при описі бурі на морі бачимо, що 

початок бурі представлено лексемою ὁ ἀήτης: χαλεποῖς ἐνέκυρσαν ἀήταις 

(XXII: 9) – стикаючись зі страшними вітрами, найбільший рівень розвитку 

бурі – лексемою ἡ πνοιή: θάλασσα κοπτομένη πνοιαῖς (XXII: 15‒16) – море, що 

вдаряється вітрами, а закінчення бурі і настання штилю – лексемою ὁ 

ἄνεμος: αἶψα δ’ ἀπολήγοντ’ ἄνεμοι (XXII: 19) – і негайно вітри відступають. 

Очевидно, явище бурі викликає певні художні образи, а вітри набувають 

ознак людини (“вдаряється”, “відступають”). Автор надає вітрам також 

оцінної характеристики, називаючи їх “страшними”. 

Гіпонімами є назви вітрів за напрямками, кілька з яких використав і 

Теокріт: ὁ ζέφυρος – зефір, західний або північно-західний вітер, ὁ νότος – 

нот, південний вітер (4), ὁ εὖρος – евр, східно-південно-східний вітер, ὁ λίψ – 

ліб, південно-західний вітер, ὁ βορέης – борей, північно-східний вітер (2). 

Окремо слід виділити назву “сприятливий вітер” ‒ ὁ οὖρος, яка характеризує 

явище вітру за якісною ознакою і контекстуально повʼязана з морськими 

подорожами. Важливо, що в одному з мікроконтекстів бачимо приклади 

позитивної дії вітрів, зокрема їхнього сприяння доброму врожаю: ᾿Ες βορέην 

ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἁ τομὰ ὔμμιν / ἢ ζέφυρον βλεπέτω: πιαίνεται ὁ στάχυς οὑτῶς 

(X: 46‒47) ‒ До борея поверніть ряд зрізаних колосків або до зефіру: так 

визріє колосся. 

Репрезентантами концепту НЕБЕСНІ ЯВИЩА у Теокріта є також 

найменування опадів, що мають своє відображення у дослідженнях на 

матеріалі різних мов [57; 142]: ἡ χιών – сніг (4), ὁ ὄμβρος – злива (2), αἱ 

χαλάζαι – град та ἡ ἕρσα / ἔερση, ἡ δρόσος, ἡ πρώξ ‒ роса. При сприйманні 

номінацій опадів виділяються незначні сенсорні й оцінні образи: ἁ δὲ χιὼν 

λευκά (XXIII: 31) ‒ білий сніг; ἀρρήκτοισι χαλάζαις (XXII: 16) ‒ сильний град 

тощо. Поняття “сніг” характеризується загальновідомими когнітивними 

ознаками “білий колір” (XXIII: 31, XI: 48), “швидко тане” (XXIII: 31, VII: 76), 
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“приносить холод” (II: 106). Інколи наголошується на тому, що опади 

посилають боги, наприклад Зевс: Μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα μυρία φωτῶν / 

λήϊον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμενον Διὸς ὄμβρῳ (XVII: 77‒78) ‒ Багато є на світі 

племен і багато народів, що вирощують ниви під дощем величного Зевса. 

У процесі дослідження концепту НЕБЕСНІ ЯВИЩА виявлено, що 

актуалізується питання про те, що одна і та ж лексика може репрезентувати 

різні концепти. Саме тому важко досягнути її однозначного тематичного 

поділу. Наприклад, цей концепт може вербалізуватись і словом ὁ χειμών, 

першим значенням якого є “негода”, однак зазвичай воно вживається у 

значенні “зима” й відноситься до групи репрезентантів концепту ЧАС. Таку 

закономірність бачимо щодо лексем на позначення небесних світил, котрі 

також характеризують певні часові періоди. 

Статус ключових лексем-репрезентантів художнього концепту 

НЕБЕСНІ ЯВИЩА отримують лексеми ὁ οὐρανός (6) / ὠρανός (2), ὁ ἀστήρ (4) 

/ τό ἄστρον (2), ὁ ἠέλιος (7) / ἅλιος (2), ἡ Σελάνα (18) / Σελαναίνα і ὁ ἄνεμος (9). 

Структуру художнього концепту НЕБЕСНІ ЯВИЩА на рівні 

сприйняття індивідуальної картини світу Теокріта формують асоціативно-

образні звʼязки ключових лексем. Ядерними є метафоричні моделі, котрі 

передаються засобами персоніфікації: небесне явище ‒ жива істота (5 

мікроконтекстів), що проявляється у інваріантах хмара ‒ жива істота, зірка 

‒ жива істота, вітер ‒ жива істота тощо. 

Інші художні моделі, пов’язані із концептом НЕБЕСНІ ЯВИЩА мають 

низький рівень відображення та переважно асоціативний характер: небо ‒ 

божественне, небо ‒ позитивні емоції, сонце ‒ спека, сонце ‒ життя, 

вітер ‒ сила долі, хмари ‒ незліченні, зірки ‒ незліченні, сонце ‒ фізична 

праця, (падаюча) зірка ‒ смерть, опади ‒ божественний подарунок. 

Другорядне місце у цій мікроконцептосфері займають ціннісно-оцінні 

характеристики різноманітних небесних явищ (сильний град, страшний 

вітер, палюче сонце тощо). 
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2. 1. 3 Концепт ВОДА 

Концепт ВОДА є одним із найголовніших ментальних одиниць будь-

якої концептосфери. На думку Т. Космеди, його варто називати образом-

концептом, бо він має потужний прагматичний потенціал: втілює розмаїття 

конотацій, репрезентує яскраві асоціації, моделює аксіологічні смисли й 

відтворює специфіку ментальності кожного народу [87, с. 59]. Л. Бєлєхова 

вважає, що ВОДА входить у групу культурних архетипів, які “виступають у 

ролі спонтанно діючих стійких структур обробки, зберігання та 

репрезентації колективного досвіду” [19, с. 9]. Так, у давньогерманській 

міфології образ води має надзвичайно глибоке значення. Він тісно 

пов’язаний з людським буттям, символізує початок і кінець життя, є обʼєктом 

і суб’єктом творення [186, с. 99]. Вивчаючи концепт ВОДА як базовий у 

національно-культурному світобаченні англійців, Т. Бадмаєва відзначає його 

здатність відображати характерні риси цього народу як цілісного етнічного 

обʼєднання [15]. 

Складовими концепту ВОДА в ідиліях Теокріта є субконцепти 

ДЖЕРЕЛО, РІКА і МОРЕ. Теокріт використав слова на позначення різних 

типів водойм за якістю води, зокрема прісних і солоних. 

Символіка води у Теокріта, за словами В. Гусятинської, визначається 

ступенем природного спокою чи неспокою відповідних басейнів. Так, 

бурхливе море і бурхлива ріка символізують фізичну силу людини, зокрема 

царів, героїв та богів [53, с. 6]. Крім того, водні простори є мірилом багатства 

і влади: Πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας (XVII: 76) – Багатьма 

володів землями, багатьма морями; Θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἶα / καὶ ποταμοὶ 

κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ (XVII: 90‒92) – Всі моря і землі, і шумні 

ріки підкоряються Птолемею. 

Неспокійна вода символізує смерть, тобто перехід в Аїд. 

Найяскравішим прикладом тут є суперечливі, на думку деяких вчених, 

зокрема Г. Прескота (H. Prescott) [253] і М. Ерл Таалман Кіп (M. Erp Taalman 
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Kip) [219], рядки першої ідилії: χὡ Δάφνις ἔβα ῥόον ἔκλυσε δίνα / τὸν Μοίσαις 

φίλον ἄνδρα (І: 139‒140) – Дафніс у води ступив Ахеронту і безвість 

ковтнула / вмить юнака, що Музам був любий
3
. Спокійне море – символ 

недосяжної коханої, туги за нею [53, с. 6]. 

Багатоманітною є група репрезентантів концепту ВОДА. Ключовою 

лексемою є τό ὕδωρ, що в ідиліях має кілька значень, зокрема джерельна 

вода (16), річкова вода (4), озерна вода (1), вода для вмивання (5), вода для 

пиття або приготування їжі (2) [244, с. 288‒289]. Однокореневими є 

прикметники ὑδατόεις – водяний (νέφη ὑδατόεντα – водяні хмари) і ὐδάτινος – 

прозорий, наче вода (ὐδάτινα βράκη – прозора тканина). Синонімічною є 

лексема τό νᾶμα, що вживалася і на позначення води, вологи (4). 

У Теокрітових ідиліях вода означується як “холодна” ‒ ψυχρόν (V: 33, 

47, IX: 9, XI: 47), “темна, чорна” ‒ μέλαν (XIII: 49), “прозора” ‒ διαειδὲς (XVI: 

62), “священна” ‒ ἱερόν (I: 69, VII: 136), “гарна” ‒ καλόν (I: 118), “яка 

запобігає небезпекам” ‒ ἀβλαβές (XXIV: 96). Більшість із цих епітетів 

допомагає у творенні відповідних сенсорних образів, зокрема зорових і 

тактильних, однак зустрічаємо й чимало субʼєктивно-оцінних епітетів. 

Як відомо, прісна вода знаходиться переважно у протічних водоймах: 

джерелах та ріках. У Теокріта три іменники об’єднуються значенням 

“джерело”, “струмок”: ἡ κράνα (10), ἡ παγά й ἡ πῖδαξ: ἔνθ᾽ ὕδατος ψυχρῶ 

κρᾶναι δύο (V: 47) ‒ два джерела із холодною водою; πωτῶντο ξουθαὶ περὶ 

πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι (VII: 142) ‒ золотисто-жовті бджоли кружляли над 

струмком. У наведених мікроконтекстах бачимо реалізацію тактильного 

(холодна вода), звукового та зорового (бджоли кружляли) образів. 

Більшість лексем із цієї групи синонімів зустрічаються у буколіках, 

адже джерела і потічки – це невід’ємний елемент опису сільської природи, а 

також один із символів пасторального кохання. Через сухість клімату й 

високі температурні показники вода була найголовнішим засобом виживання 

                                                        
3
 Переклад А. Цісика. 
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для пастухів ‒ героїв Теокрітових ідилій. Біля джерел під деревами вони 

відпочивали в обідній час, там влаштовували змагання у співах і врешті там 

часто ночували. Ось приклад такої ідилічної картини: ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 

/ ἑζόμενοι θέρεος μέσῳ ἄματι τοιάδ᾽ ἄειδον (VI: 3‒4) ‒ сівши біля джерела, 

заспівали посеред літнього дня. У мікроконтексті ἁδὺ δὲ τῶ θέρεος παρ᾽ ὕδωρ 

ῥέον αἰθριοκοιτεῖν (VIII: 78) ‒ солодко влітку спати на відкритому повітрі 

біля води, що тече зауважуємо елементи оцінної семантики та сенсорні 

образи. У цьому випадку джерело автор називає описово ‒ вода, що тече. 

Отже, джерело символізує прохолоду у спеку, обідній відпочинок від роботи 

та співи пастухів. У цих контекстах актуалізуються такі художньо-образні 

асоціації: джерело ‒ відпочинок, джерело ‒ прохолода, джерело ‒ насолода 

тощо. 

Із водою, що весь час пливе, асоціюється й ріка. У Теокріта це 

природне явище позначено лексемою ὁ ποταμός (10) та близькими словами ὁ 

ῥόος – течія, потік (3) й ἡ δίνα – водоверть, поет. вóди (2). Спільнокореневим 

до ὁ ῥόος виступає дієслово ῥέω – текти, литися (6). Найвідомішим 

гідронімом в ідиліях є ріка померлих Ахеронт. Із цією назвою повʼязані 

евфемізми смерті, зокрема й наведений уривок I: 140‒141 із еліпсом, а також 

такий рядок: Βερενίκα εὐειδὴς Ἀχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν (XVII: 46‒

47) ‒ прекрасна Береніка не перейшла Ахеронт, повний стогонів. Типовим є 

також вживання назви “Ахеронт” замість назви підземного царства ‒ Аїд 

(XV: 86, 136; XII: 19). Ахеронт означується епітетами ψυχρός ‒ холодний 

(XVI: 31), ἀέναος ‒ що вічно тече, вічний (XV: 102), στυγνός ‒ жахливий 

(XVI: 41), πολύστονος ‒ повний стогонів (XVII: 47), котрі, згідно зі своїм 

значенням, створюють низку звукових та оцінних образів. 

Кілька назв річок з’являються в амебійному співі Комата і Лакона. 

Перший із них співає: ῾Ιμέρα ἀνθ᾽ ὕδατος ῥείτω γάλα, καὶ τὺ δὲ Κράθι οἴνῳ 

πορφύροις, τὰ δέ τ᾽ οἴσυα καρπὸν ἐνείκαι (V: 124‒125) ‒ Нехай в Гімері замість 
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води потече молоко, і ти, Кратій, стань багряним від вина, а очерет
4
 нехай 

родить плоди; другий пастух відповідає, використовуючи схожу формулу: 

ῥείτω χἁ Συβαρῖτις ἐμὶν μέλι, καὶ τὸ πότορθρον ἁ παῖς ἀνθ᾽ ὕδατος τᾷ κάλπιδι 

κηρία βάψαι (V: 126‒127) ‒ Нехай Сібарит стане медом, і щоб на світанку 

дівчинка замість води занурила відерко у мед (віск). У цих уривках бачимо 

описи ірреального майбутнього з використанням асоціативних та сенсорних 

образів, особливо зорових і смакових. Смак вина та молока у цих рядках 

трактується як кращий, ніж смак самої води, а перетворення води на інші 

рідини кохана людина пастуха має сприйняти як подарунок. 

Басейном прісної і солоної води можна вважати τό στομάλιμνον – 

лиман, тобто місце, де ріка впадає в море. Там змішується прісна річкова 

вода із солоною морською, утворюючи водойму із легко підсоленою водою. 

Однак дивлячись на мікроконтекст, цю лексему можна трактувати двояко: 

Καὶ μὰν ἐς Στομάλιμνον ἐλαύνειαι ἔς τε τὰ Φύσκω (IV: 23) ‒ Я ганяю його 

[бика] до Стомалімна і Фіска. Тобто тут можна перекласти і як загальною 

назвою “лиман”, і як власною ‒ “Стомалімн”. До другого варіанту схиляє 

написання слова із великої літери. Крім того, у Lexicon Theocriteum 

знаходимо, що нібито Страбон засвідчив існування села Стомалімн на о. Кос. 

А саме на цьому острові деякий час жив Теокріт, тому він цілком міг 

використати цю власну назву [244, с. 264]. 

На позначення моря Теокріт використав більшість лексем, 

зафіксованих у старогрецькій літературі різних періодів. Це синоніми ἡ 

θάλασσα (8), ὁ πόντος (6), ἡ ἅλς (5) і ὁ πέλαγος (2). Вони обʼєднуються низкою 

уточнюючих сем: масив води, оточений сушею, солона вода, однаковий 

розмір. Крім того, лексема ὁ Πόντος один раз вживається як власна назва – 

Понт Евксинський (Чорне море). Варто зазначити, що значення “море” 

іменника ἡ ἅλς є поетичним, оскільки найперше це слово означає “морську 

                                                        
4
 У трактуванні лексеми τὰ οἴσυα ми спираємось на російський переклад М. Грабар-Пассек, адже 

однозначної думки про цю рослину нема. Е. Ґоу наводить припущення різних вчених, ніби це рослина, 

схожа на селеру або це інша назва водяної м’яти. 
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сіль” (3). Цікавим є зауваження О. Слободи про те, що лексеми ἡ θάλασσα і ὁ 

πόντος часто вживаються поряд із дієсловами на позначення зорового 

сприйняття (ὁράω, εἰσβλέπω, παπταίνω) та прийменниками ἐκ – з, ἐς – на, 

наприклад, ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε (XI: 18) – дивлячись на море, співав [169, с. 

276]. 

Традиційним епітетом моря, особливо спокійного, є кольоратив 

γλαυκός – сяючий блакитний, що означує τὸ ἅλς (XVI: 61), ἡ θάλασσα (XI: 

43). Метафоричне значення цього прикметника перенесено на ознаки 

божеств, котрі певним чином пов’язані з морем. Це зокрема богиня 

Амфітріта (XXI: 55), морські німфи Нереїди (VII: 59) та богиня ранкової зорі 

Еос, яка виїжджала на небо з морських просторів (XVI: 5). Море також 

називається блискучим, сяючим ‒ λιπαρός (XXII: 19). 

В окремих випадках вживання слова “море” замінено його гіпонімами: 

ὁ βυθός – морська глибина, безодня (3) і τό κύμα – хвиля (11): τὰ δ’ εἰς ὑγρὸν 

ᾤχετο κῦμα / πνοιὴ ἔχουσ’ ἀνέμοιο (XXII: 167‒168) ‒ кануло у вологі хвилі (або 

в море), відлетівши із диханням вітру. Поруч із лексемою τό κύμα засвідчено 

кілька оцінних означень: μέγας (великий), ὑγρός (вологий) та καλός (гарний). 

З останнім епітетом пов’язано цікаве поетичне явище. На думку О. Слободи, 

в уривку ἃ δὲ βαΰσδει / εἰς ἅλα δερκομένα, τὰ δέ νιν καλὰ κύματα φαίνει / ἅσυχα 

κοχλάζοντος (VI: 10‒12) – він гавкає, дивлячись на море, яке гарні хвилі 

відбиває, спокійно плюскаючись означення καλός використано задля 

алітерації δερκομένα… καλὰ κύματα… κοχλάζοντος, адже звук [k], очевидно, 

наслідує звучання хвиль [169, с. 279]. 

Лексеми на позначення моря часто вживаються поруч із лексемами, 

об’єднаних семою “суходіл”, створюючи певні опозиції. Класичним 

прикладом такого протиставлення у грецькій літературі є θάλασσα – χέρσος, 

як у фразі τὰν γλαυκὰν δὲ θάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχθεῖν (XI: 43) ‒ море 

блакитне, розбиваючись об берег. У Теокріта зафіксовано й інші варіанти, 

наприклад, θάλασσα – γαῖα/αἶα: Πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας 
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(XVII: 76) – Багатьма володів землями, багатьма морями; Θάλασσα δὲ πᾶσα 

καὶ αἶα / καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ (XVII: 90‒92) – Всі 

моря і землі, і шумні ріки підкоряються Птолемею. В одному прикладі 

бачимо навіть подвійне протиставлення κύματα – ᾀών і ἅλς – χέρσος: Ἀλλ᾽ 

ἶσος γὰρ ὁ μόχθος, ἐπ᾽ ᾀόνι κύματα μετρεῖν, / ὅσσ᾽ ἄνεμος χέρσονδε μετὰ 

γλαυκᾶς ἁλὸς ὠθεῖ (XVI: 60‒61) – Але подібно до марної праці перепливати 

хвилі при березі, / які жене вітер із блакитного моря на сушу. У наведених 

вище мікроконтекстах зауважуємо кілька сенсорних образів, зокрема звукові 

(море розбивається, шумні ріки). 

Величезною рікою, що обтікає всю землю, в уявленні стародавніх 

греків був океан – ὁ Ὠκεανός (3). Вони асоціювали його з грізним титаном, 

який був верховним повелителем усіх водних басейнів. В ідиліях Теокріта 

саме з вод океану встають ранкова зоря, місяць і сонце, там вони і зникають у 

відповідну пору дня: Ἀλλὰ τὺ μὲν χαίροισα ποτ᾽ Ὠκεανὸν τρέπε πώλως [II: 163] 

‒ Але ти [Селено] прощавай і повертай коней до Океану. Тут зауважуємо 

асоціацію океан ‒ дім світил. 

Відзначимо й те, що море в Теокріта зазвичай описано не з 

перспективи моряка (як у Гомера), а людини, яка спостерігає за ним із берега 

[233, с. 185]. Винятками є вже згаданий цілком реалістичний опис морської 

бурі з наростаючим вітром та холодною зливою, що ледь не потопили 

корабель (XXII: 9‒20), та опис морської подорожі на кораблі Арго: ναῦς … 

αἰετὸς ὣς μέγα λαῖτμα, βαθὺν δ᾽ εἰσέδραμε Φᾶσιν (XIII: 22‒24) – корабель 

поплив у глибини Фасіду, наче орел над морськими просторами. Окрім цих 

випадків, море для Теокріта – це спокійні хвилі, що розбиваються об берег 

(VI: 11‒12; XI: 43; XVI: 60; XXI: 17‒18), це водні простори, в які 

вдивляються закохані (XI: 18) та рибалки (III: 25‒26; XXI: 42‒43). 

В ідиліях описано й морське затишшя (ἡ γαλάνα ‒ 2) із лексемою ὁ 

πέλαγος: λιπαρή δέ γαλήνη ἀμ πέλαγος (XXII: 19‒20) – спокійний штиль на 

морі, а в іншому випадку Теокріт вжив синонімічне ὁ πόντος: Ἦ γὰρ πρᾶν ἐς 
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πόντον ἐσέβλεπον, ἦς δὲ γαλάνα (VI: 35) – дійсно недавно я дивився на море, а 

на ньому був штиль. 

На периферії концепту ВОДА є поняття, представлені лексемами, що 

називають пересування водними просторами: ὁ πλόος – плавання, морська 

подорож (4), πλέω – плисти по морю (3), ποντοπορέω – подорожувати морем, 

а також ὁ ὅρμος – причал, гавань (2). Контекстуальним партнером лексем, що 

позначають море, доволі часто є іменник ἡ ναῦς – корабель (VII: 152, XI: 61, 

XIII: 22, 68, XVII: 48, 90, 100, XXII: 8, 17, 31, 79, 219). Щодо цього іменника 

Теокріт двічі використав сенсорно-оцінні епітети, назвавши його “темним” ‒ 

κυάνεος (XVII: 49), а корабель Арго ‒ “із гарними лавами” ‒ εὔεδρος (XIII: 

21). 

У творах Теокріта вода часто супроводжує смерть, є її причиною, що 

актуалізує образну модель вода ‒ смерть. Зразок такого явища бачимо вже в 

описі смерті Дафніса, а також в уривку τὰν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῶ 

ἁλεῦμαι (III: 25) ‒ шкуру скинувши, у хвилі я кинуся: тут змальовано явище 

суїциду. Описуючи смерть Гіласа в ідилії XIII, Теокріт вдається до певної 

метафоризації, адже використовує міфічний сюжет. Гілас хоче зачерпнути 

глечиком води із джерела, однак його затягують на дно німфи, котрі в нього 

закохались: νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι / δακρυόεντ᾽ 

ἀγανοῖσι παρεψύχοντ᾽ ἐπέεσσιν (XIII: 53‒54) ‒ а німфи поклали заплаканого 

хлопця собі на коліна, шепочучи йому ласкаві слова. Потопаючи, Гілас нібито 

чув, як його кликав Геракл, а тому намагався йому відповісти: τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ὁ 

παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ᾽ ἵκετο φωνὰ / ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο 

πόρρω (XIII: 59‒60) ‒ тричі хлопчик відкликався, але слабкий голос ішов із 

води, будучи майже поруч, здавався далеким. 

Зацікавлення викликає також асоціація вода ‒ очищення, що 

виявляється у мікроконтексті поради Тіресія Алкмені після нападу змій на 

Геракла. За його словами, тіла змій слід спалити і попіл скинути з високого 

берега у ріку, а дім окропити водою, яку називає такою, що запобігає 
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небезпеці (ἀβλαβής ‒ XXIV: 98). 

Отже, художній концепт ВОДА займає важливе місце у 

концептуальному просторі ідилій Теокріта. Це складне лінгвоментальне 

утворення, що яскраво актуалізує предметно-образний та асоціативний 

компоненти. Виділяємо такі метафоричні моделі концепту ВОДА, що 

реалізується також за посередництвом субконцептів ДЖЕРЕЛО, РІКА, 

МОРЕ, ОКЕАН: вода ‒ смерть (3 мікроконтексти), вода ‒ мірило 

багатства (2), а також асоціації відображені одноразово вода ‒ життя, 

вода ‒ відпочинок, вода ‒ прохолода, вода ‒ насолода, вода ‒ очищення, 

океан ‒ дім світил. 

Із водними басейнами пов’язуються зорові (колір і блиск води), звукові 

(шум хвиль) і тактильні (температура води) образи. У Теокріта переважає 

позитивна оцінка води як важливої, життєво необхідної субстанції, 

невід’ємної частини географічного середовища проживання давніх греків. 

Однак присутня й негативна оцінка води як небезпечної для людини стихії. 

 

2. 1. 4 Концепт ЗЕМЛЯ 

Просторові концепти, крім проаналізованих вище повітряних і водних, 

містять також назви територіальних ландшафтів. В групі останніх ключовим 

є концепт ЗЕМЛЯ. Загалом просторові концепти відіграють важливу роль в 

ідіостилі будь-якого художнього твору, адже вони “зумовлюють конкретну 

організацію контексту, інформують про візуальні картини, тло подій, 

створюючи детальні зорові образи” [44, с. 36]. 

Концепт ЗЕМЛЯ, який досліджувало багато вчених [108; 168; 173; 

207], в ідиліях Теокріта представлено досить широко. Серед його 

репрезентантів чимало синонімічних рядів, спільнокореневих лексем та 

різноманітних діалектних форм. Перш за все назвемо загальні номінації 

місцевостей: ὁ χῶρος у значеннях “місцевість” (5) та “земельна ділянка” (3). 

Синонімами до першого значення виступають іменники τό χωρίον й ἡ χώρα – 
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місцезнаходження, а до другого, як припускаємо, τό ἄνδηρον – грядка. 

Ядро концепту представляють лексеми-номінації землі, котрі 

виявляють різні семантичні наповнення: земля як поверхня – ἡ γᾶ / γαῖα (4); 

земля як ґрунт – ἡ γᾶ / γαῖα (8), ἡ χθών (4), τό πέδον, τό οὖδας; земля як край, 

країна – ἡ γᾶ / γαῖα (3), ἡ χθών, ἡ χώρα; земля як поле, нива – ἡ νειός (2),ὁ γύης, 

τό λᾷον (4), ἡ ἄρουρα (2), а також земля як суходіл – ἡ χέρσος (2). 

У процесі дослідження ми звернули увагу на особливості вживання 

лексеми ἡ γᾶ / γαῖα, що найчастіше зустрічається в епіліях. Зауважено, що у 

цих випадках актуалізується значення земля як поверхня і земля як ґрунт у 

мікроконтекстах, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. Це змалювання 

кулачної бійки між Полідевком і Аміком (XXII: 91, 128), бою між Кастором і 

Лінкеєм (XXII: 182), навчання Геракла бою лежачи на землі (XXIV: 113), 

боротьби Геракла з биком Фаетоном (XXV: 146) і нарешті боротьби Геракла з 

немейським левом (XXV: 259). У всіх мікроконтекстах земля стає 

площиною, на якій продовжується або завершується бій. 

Як відомо, поверхня землі нерівномірна. В описі природи у Теокріта 

зустрічаються місця загалом рівнинні: τό πεδίον – рівнина (7), τό νάπος – 

лісиста долина, ущелина, τό ἄγκος – гірська долина (2). Рівнини трактуються 

як найкраще місце для випасання худоби, адже там багато трави. В одній з 

буколік бачимо ототожнення такого місця з чимось божественним: ῎Αγκεα καὶ 

ποταμοί, θεῖον γένος (VIII: 33) ‒ Гірські долини і ріки, божественне 

походження (потомство). В уявленні пастухів ‒ героїв буколік, таке 

обожнення є одним із найвищих виявів пошани, оскільки рівнини і ріки 

дають їжу і воду для худоби. 

Спостерігається своєрідна опозиція між лексемами τό πεδίον і ὁ δρυμός 

як у мікроконтексті: καί ῥ᾽ ὁπότ᾽ ἐκ λασίοιο θοοὶ προγενοίατο θῆρες / ἐς πεδίον 

δρυμοῖο (XXV: 134‒135) ‒ і коли із дрімучого лісу швидкі звірі показувались 

на рівнині. Рівнина виступає також одним із мірил багатства Авгія: πᾶν γὰρ 

δὴ πεδίον τόδ᾽ ἐπίφρονος Αὐγείαο, / πυροφόροι τε γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι, / 
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μέχρις ἐπ᾽ ἐσχατιὰς πολυπίδακος ἀκρωρείης (XXV: 29‒31) ‒ бо цією всією 

рівниною [володіє] розумний Авгій, врожайні поля і густі виноградники, аж 

до крайніх вершин із численними джерелами, і Птолемея: τοῖος ἀνὴρ 

πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι / ξανθοκόμας Πτολεμαῖος (XVII: 102‒103) ‒ 

чоловік утвердився на широких рівнинах, світловолосий Птолемей. 

Місця із заглибленнями як, наприклад, печери та гроти – τό ἄντρον (9), 

ἡ σπῆλυγξ і ἡ σῆραγξ ‒ також є невід’ємною частиною пасторального 

ландшафту. Саме печери часто були житлом пастухів, там жив і міфічний 

циклоп Поліфем (XI ідилія), кохана пастуха Амарілліс (III ідилія), пастух 

Меналк (IX ідилія). Вважалося, що у гротах живуть німфи, тому там селяни 

встановлювали їм вівтарі (VII ідилія). Ці місця служать і житлом для тварин, 

зокрема лева (XXV: 223). Достатньо навести два мікроконтексти, які 

насичені епітетами, щоб переконатись, що печери є улюбленим місцем 

пастухів: κἠγὼ καλὸν ἄντρον ἐνοικέω / κοίλαις ἐν πέτραισιν (IX: 15‒16) ‒ я 

живу у гарній печері в глибині скель та слова Поліфема ἅδιον ἐν τὤντρῳ παρ᾽ 

ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς (XI: 44) ‒ мені приємніше у печері проводити ніч. 

На території Греції та Сицилії, де відбуваються події ідилій, досить 

гориста місцевість, тому у творах Теокріта так багато відповідної лексики. 

Образи гір можуть набувати символічного значення, бо маючи міцну основу 

на землі, вони тягнуться до самого неба. Гори часто символізують 

непокірність, непохитність, викликають захоплення, як і давньогрецькі 

титани, що повстали проти богів та долі [183, с. 51]. Подібну символіку 

зустрічаємо і в аналізованих ідиліях. 

Невисокі підвищення позначають пагорби – ὁ λόφος і τό γεώλοφον (2). 

Вищими є скелі – ἡ πέτρα (13) і гори – τό ὄρος (12) / ὦρος (13) / οὖρος (2). 

Вершину гори позначає низка синонімічних лексем: τό αἶπος, ἡ σκοπιά (2), τό 

ῥίον, ἡ ἀκρώρεια й ἡ κορυφά. В обох випадках контекстуальним партнером 

слова τό γεώλοφον виступав фітонім ἡ μυρίκη ‒ тамариск, причому в обох 

рядках співпадає кожне слово: ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρῖκαι (I: 
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13; V: 101) ‒ де на пагорбі схиляються вниз тамариски. Скелі ж (ἡ πέτρα) у 

мікроконтекстах Теокріта тісно пов’язані з лексемами води: зі скель 

витікають джерела, скелі стримлять на морських узбережжях. 

Контекстуальним партнером лексеми “гора” часто є лексема “ліс”: 

οὔρεα καὶ δρυμούς (XIII: 68) ‒ гори й ліси, παντοίην ἐν ὄρει θηεύμενοι ἄγριον 

ὕλην (XXII: 36) ‒ довго розглядаючись у горах у диких лісах. Щодо епітетів, 

то гори Теокріт найчастіше характеризує як “високі” ‒ κατ᾽ ὤρεα μακρὰ (VIII: 

2, I: 123) та густолисті ‒ ὄρος τανύφυλλον (XXV: 221). А морські скелі, які 

пропливає корабель із героями у тринадцятій ідилії, Теокріт характеризує як 

κυανεαν...συνδρομάδων ‒ темні скелі (XIII: 22). 

Особливо виразної сенсорної модальності, що реалізується в 

мікроконцепті ГОРА, не виявлено, нема й категорії позитивної чи негативної 

оцінки. В одній із ідилій наголошується на тому, що в горах живуть дикі 

тварини, зокрема ведмеді (I: 115) і сови (I: 136). Єдиною образною моделлю є 

модель гора ‒ жива істота, що в одному з мікроконтексті має уточнення 

гора ‒ мати в уявленні одного з пастухів: Αἴτνα μᾶτερ ἐμά (IX: 15) ‒ Етна 

моя мати. Гори як невід’ємний елемент буколічного ландшафту замінював 

героям живих людей з їхніми емоціями: χὡς ὄρος ἀμφ᾽ ἐπονεῖτο (VII: 74) ‒ 

гори мучились (страждали), коли помирав пастух Дафніс. 

Бачимо також кілька назв уламків гір і скель ‒ ὁ πέτρος, ἡ πέτρα, τό ὄρος 

та каменю – ὁ, ἡ λίθος (6), ἡ λάλλη ‒ круглий камінчик. В одному з випадків, 

вживаючи лексему ὁ, ἡ λίθος, Теокріт застосовує персоніфікацію: πᾶσα λίθος 

πταίοισα ποτ᾽ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει (VII: 26) ‒ кожен камінчик, вилітаючи з-під 

взуття, співає. Як бачимо, актуалізується образна модель камінь ‒ жива 

істота. 

Кілька лексем обʼєднано семою “частина суші біля води”. Відповідних 

номінацій у Теокріта небагато: острів – ἡ νᾶσος (6); морський берег – ὁ 

αἰγιαλός (2), ἡ ἀιών (2) / ᾐών, ὁ θίς (2); річковий берег – ἡ ὄχθη (2). Цікавим є 

складний прикметник κυανάμπυξ, що характеризує острів Делос як оточений 
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темно-синім кільцем (XVII: 67)
5
. До речі, для Теокріта острів ‒ це переважно 

Сицилія (I: 124, VI: 23, XXVIII: 18), а в поодиноких випадках Сардинія (XVI: 

85), Кіклади (XVII: 90) і Кос (XVII: 71). 

Концепт ЗЕМЛЯ не має надто розвиненого образного компоненту та 

яскраво вираженої сенсорної модальності. Єдиними ознаками художньої 

цінності цього концепту є епітети та деякі порівняння. Такі явища можна 

побачити у мікроконтексті: εὗρον δ᾽ ἀέναον κρήνην ὑπὸ λισσάδι πέτρῃ / ὕδατι 

πεπληθυῖαν ἀκηράτῳ: αἱ δ᾽ ὑπένερθεν / λάλλαι κρυστάλλῳ ἠδ᾽ ἀργύρῳ 

ἰνδάλλοντο / ἐκ βυθοῦ (XXII: 37‒40) ‒ знайшли джерело, що вічно тече, під 

гладкою скелею, що наповнювалось чистою водою: внизу, у глибині, круглі 

камінчики здавалися кристалами і сріблом. 

Рідкісні сенсорні образи є звуковим образом, що супроводжує художню 

модель камінь ‒ жива істота, і зоровим образом у порівняльній конструкції 

гальки з кристалами та сріблом. Зафіксовано також образні моделі земля ‒ 

мірило багатства (2), гора ‒ жива істота (2) та гірська долина ‒ 

божество. 

 

2. 1. 5 Концепт ВОГОНЬ 

До сфери неживої природи належить також концепт ВОГОНЬ. Це 

космічна стихія, котра у творах Теокріта представлена чотирма лексемами-

номенами концепту, ключовою з-поміж яких є τό πῦρ (14). У системі значень 

цього іменника виокремлюються блоки: 1) світло сонця і 2) вогонь, що 

запалила людина. Остання сема має кілька підвидів, зокрема а) вогонь для 

спалювання, переважно при жертвопринесенні (XXIV: 86, 91; II: 18, 54), б) 

вогонь для зігрівання тіла (VII: 66, XI: 51), в) вогонь для приготування їжі 

(VII: 66, IX: 19, XXIV: 137, XXV: 249), г) вогонь як джерело світла (XXIV: 

48). 

На нашу думку, докладніше варто зупинитись на значенні, що 

                                                        
5
 Потрібно розуміти як “оточений морем” (О. І.-В.). 
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стосується жертовного спалення. У творах, де зафіксовано концепт ВОГОНЬ 

саме в такому аспекті, бачимо контексти магічних ритуалів. У другій ідилії 

Сімайта разом зі своєю служницею готує зілля для привернення свого 

коханого Дельфіса, котрий покинув її заради іншої. Жінки спалюють 

різноманітні магічні атрибути: ячмінь, лавр, віск, висівки, частину плаща 

чоловіка. Спалення у прямому значенні перекликається зі спаленням у 

метафоричному значенні. Адже Сімайта жалілася і на те, що вона згорала від 

страждань (II: 40), а потім згадувала, як згорала від кохання (II: 85). 

У XXIV ідилії також бачимо мікроконтекст ритуального спалення. За 

порадою Тіресія, змій, котрі напали на маленького Геракла вночі, слід 

спалити: ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδῷ εὔτυκον ἔστω, / κάγκανα δ᾽ 

ἀσπαλάθου ξύλ᾽ ἑτοιμάσατ᾽ ἢ παλιούρου / ἢ βάτου ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον 

ἄχερδον: / καῖε δὲ τώδ᾽ ἀγρίαισιν ἐπὶ σχίζαισι δράκοντε / νυκτὶ μέσᾳ, ὅκα παῖδα 

κανεῖν τεὸν ἤθελον αὐτοί (XXIV: 88‒92) ‒ але жінки нехай мають готовий 

вогонь під попелом, нехай приготують сухі дрова дроку, паліуру, терену і від 

вітру засохлу грушу: спали посеред ночі на дровах з диких рослин змій, які 

хотіли твоїх дітей вбити. Можна помітити, що важливе значення в 

ритуальних діях, пов’язаних зі спаленням, мають рослини, які вибирались за 

певними канонами. 

Ще одним блоком значень лексеми τό πῦρ є його метафоричні 

значення: а) як вогонь очей: ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ / ἐρχομένοις λάμπεσκε 

(XXIV: 18‒19) ‒ а в їхніх очах сяяв недобрий вогонь і б) як вогонь кохання: 

μετὰ τὰν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλευ / ὦ γύναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ 

τοῦτο μέλαθρον / αὔτως ἡμίφλεκτον: ῎Ερως δ᾽ ἄρα καὶ Λιπαραίω / πολλάκις 

῾Ηφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴθει (ІІ: 131‒134) ‒ після Кіпріди тобі друге 

узливання, бо ти, жінко, від вогню врятувала, на ложе запросивши, а я вже 

наполовину спалений: вогонь Ерота палає сильніше, ніж полум’я Гефеста на 

Ліпарі. 

Таке ж метафоричне значення притаманне іменникам ἡ φλόξ (2) і ὁ 
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πυρσός: λοίσθιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυθερείας (XXIII: 16) ‒ нарешті 

не стерпів такого полумʼя Кіфереї; οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύθιον (XXIII: 7) 

‒ не було жодної втіхи від полум’я. Близьким за значенням є τό σέλας – 

полум’я, світло (2): οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας (XXIII: 8) ‒ не було ані полум’я 

блискучого [в очах]. Як бачимо, щоб передати муки кохання, Теокріт у межах 

однієї ідилії використав три синонімічні лексеми. Це явище доводить 

схильність письменника до урізноманітнення лексичного складу своїх творів. 

Певні властивості вогню переносяться на людей, особливо у 

мікроконтекстах на любовну тематику, наприклад, λύχνον ἇψας (XIV: 23) ‒ 

загорілась наче світильник (тобто раптово розчервонілась) або ж τούτω τὸν 

κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα (XIV: 26) ‒ тане від того знаменитого 

кохання (наче запалена свічка) і т. п. 

Деякі слова на позначення вогню в ідиліях Теокріта виявляють досить 

широкі дериваційні можливості. Виокремлюємо такі словотвірні ланцюжки 

із вершинами: τό πῦρ ‒ ἡ πυρά (вогнище) ‒ τό πυρεῖον (палички для добування 

вогню) ‒ πυρναῖος (стиглий) ‒ πυρόω (запалювати) ‒ πυρρός / πυρσός 

(вогненно-червоний) ‒ πυρρίχος (рудий) ‒ πυρρότριχος (рудуватий колір 

першої бороди) ‒ ὁ πυρσός (вогонь) та ἡ φλόξ ‒ φλόγεος (палаючий) ‒ φλογερός 

(палючий). 

При аналізі компонентної структури художнього концепту ВОГОНЬ у 

Теокріта виявлено незначну, порівняно із іншими концептами неживої 

природи, кількість художньо-образних моделей. Найперше це модель вогонь 

‒ кохання (5 мікроконтекстів), через котру муки кохання ототожнюються із 

властивістю вогню спалювати. Лише раз зустрічаємо метафоричну модель 

вогонь ‒ очищення, коли спалення має ритуальне значення. Сенсорна 

модальність передається зоровим (яскраве полум’я) і тактильними (гаряче 

полум’я, спалює) образами. 
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2. 2 Концептуальне поле “Жива природа” 

Концепти природи нерозривно пов’язані з просторовими. Так, “верх” 

представлено концептами неба, сонця, хмар, а “низ” – землі, води, підземних 

об’єктів тощо. Існують просторові концепти з подвійним семантичним 

навантаженням, адже позначають явища, що перебувають між верхом та 

низом. До них належать в основному об’єкти природи, розміщені на землі, 

але тягнуться до неба – дерева, рослини, гори та ін. [183, с. 50‒51]. 

Концепти, що представляють тварин, а особливо птахів, також можна 

вважати такими, що перебувають між верхніми і нижніми просторовими 

межами. 

Отже, до біологічних концептів, що організовуються у КП “Жива 

природа”, належать концепти рослин і тварин. 

 

2. 2. 1 Концепти рослинного світу 

У буколіках Теокріта КП “Жива природа” представлено досить повно, 

що зумовлено тематикою цих творів. Вивчення лексики флори і фауни є 

досить поширеним явищем в лінгвістичній науці [23; 24; 83; 92 тощо], однак 

твори Теокріта в цьому плані досліджувались мало. Про флористичну 

лексику в ідиліях цього письменника писали американська дослідниця 

А. Ліндсел (A. Lindsell) [245] та французький науковець С. Амігес 

(S. Amigues) [211], які, однак не подають повної картини рослинного світу 

Теокріта. Тема тваринного світу не згадується в жодних інших відомих нам 

наукових працях. 

Наукові розвідки флористичної лексики стосувались інших авторів, 

зокрема Гомера [223], Геродота [222], грецьких трагіків [224], Вергілія [261]. 

Заслуговують на увагу колективні праці про рослинний світ стародавньої 

Греції, автори яких звертаються до давньогрецької літератури як основного 

джерела дослідження флори [256]. 
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За твердженням А. Ліндсел, Теокріт використав 87 назв рослин, що 

вдвічі більше, ніж Гомер в “Іліаді” та “Одіссеї”. На думку дослідниці, 

Теокріт добре знав їхні властивості, оскільки вивчав медицину та багато 

почерпнув із праці давньогрецького дослідника Теофраста “Про історію 

рослин” [193]. Поет постає у ролі науковця-ботаніка, адже, по-перше, не 

робить жодної помилки щодо вживання тої чи іншої назви (на відміну від 

Вергілія, котрий не бачив цих рослин, а запозичував їхні назви з Теокрітових 

ідилій) і, по-друге, вживає дуже точні епітети [245, с. 80]. М. Грабар-Пассек 

нарахувала 18 назв кущів, 14 назв квітів і 23 назви трав, що, на її думку, 

свідчить про особливу увагу Теокріта до південної флори. Дослідниця 

припускає, що Теокріт був певною мірою фахівцем у цій сфері [192, с. 212]. 

Теокріт справді використав значну кількість різноманітних флоронімів, 

а тому його твори цікаві як для ботаніків, так і для філологів. За нашими 

підрахунками, лексичне вираження концептів рослинного світу складає 

близько 110 іменникових лексем, які репрезентують концепти ДЕРЕВО, 

КУЩ, КВІТКА, ТРАВА, ПЛІД. 

Безсумнівно, рослини є надзвичайно важливим елементом художнього 

світу Теокріта. Однак попри те, що поет використав велику кількість 

найменувань рослин, серед них небагато номенів відповідних художніх 

концептів із притаманною їм компонентною структурою, що позначилось на 

особливостях образності чи метафоричній модальності. Таким чином, нема 

потреби аналізувати кожен із концептів в окремому підрозділі. Зрозуміло, що 

є потреба виокремлення низки ключових субконцептів (відображених у 

лексемах), представлених переважно видовими назвами дерев, кущів, трав, 

квітів чи плодів. Декотрі з цих субконцептів є ключовими для всього 

авторського концептуального простору. 

Концепт ДЕРЕВО у Теокріта представлений здебільшого іменниковою 

лексикою, що позначає назви дерев, їх частини та сукупність. Іменем 

концепту є лексема τό δένδρον (4) / δενδρίον (1). За частотою вживань можна 



99 

 

визначити, що важливими для Теокріта є слова на позначення різних видів 

листяних і хвойних дерев, зокрема: ἡ δρῦς ‒ дуб (13), ὁ κότινος (4) і ἡ 

ἀγριέλαιος (3) ‒ дика олива, ἡ πτελέα ‒ в’яз (4), ἡ δάφνα ‒ лавр (4), ἡ 

πλάτανος/πλατάνιστος ‒ платан (4), ἡ πίτυς ‒ італійська сосна (4) та ἡ 

κυπάρισσος ‒ кипарис (5) та інші. 

В уявленні Теокріта з назвами різних видів дерев актуалізується 

метафорична модель дерево ‒ жива істота. Це спостерігаємо у різних 

мікроконтекстах, наприклад: ἀλλήλαις λαλέουσι νεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι 

(XXVII: 58) ‒ між собою шепочуться кипариси про [твій] недавній шлюб 

або καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐθρήνευν (VII: 74) ‒ і дуби за ним сумували (плакали). 

Тут дерева (кипариси і дуби) наділяються людськими рисами, адже 

передають здатність до мовлення і душевних переживань. Вагоме значення, 

на нашу думку, має мікроконтекст із першої ідилії: ῾Αδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἁ 

πίτυς αἰπόλε τήνα, / ἃ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται (І: 1‒2) ‒ Солодке є 

шепотіння сосни, козопасе, котра біля джерел співає. В наведеному 

мікроконтексті персоніфікується сосна, котра може по-людськи співати. Із 

уривку бачимо, що навіть шелест голок сосни Теокрітові видається 

приємною (солодкою) музикою. 

Найбільш універсальна асоціація з деревом в ідиліях повʼязана з 

їхньою чи не найголовнішою функцією ‒ відкидати тінь. На рівнинах і 

пасовиськах Сицилії чи інших південних локацій дерева є порятунком у 

спеку. Однак поруч з асоціацією дерево ‒ затінок актуалізується також 

асоціація дерево ‒ відпочинок, адже саме в таких місцях, під деревами, 

відбувалися пісенні змагання пастухів, там можна було спокійно поспати і 

відновити сили. 

Ті чи інші рослини часто використовували в ритуальних цілях. Це 

стосувалося й певних дерев. У Теокріта знаходимо кілька таких прикладів: 1) 

ритуал на честь Діоніса: χαἱ μὲν ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα (XXVI: 

3) ‒ наламавши з кудлатого дуба дикого листя; 2) як один із символів в 
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обряді залицяння: κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, ῾Ηρακλέος ἱερὸν ἔρνος (II: 120) ‒ а на 

голові маючи тополю, священні гілки Геракла; 3) як складова магічного 

заклинання: ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν αἴθω (II: 23) ‒ я для Дельфіса лавр 

спалюю; 4) ритуали на честь Гелени: πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ 

αὐξομένοιο / πλέξασαι σκιερὰν καταθήσομεν ἐς πλατάνιστον, / πρᾶται δ᾽ 

ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ / λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν 

πλατάνιστον: / γράμματα δ᾽ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, […] δωριστί: σέβου μ᾽: ῾Ελένας 

φυτὸν εἰμί (XVIII: 43‒48) ‒ першій тобі ми сплетемо вінок із лотоса, що 

повзе по землі, повісивши на тінистий платан, першій тобі ми зі срібної 

пляшечки наллємо текучої олії по краплях під тінистим платаном: на корі 

будуть вирізані дорійські букви “Я є рослина Гелени”. 

Одним із символів південного ландшафту є оливне дерево, котре дає 

людям не лише матеріал для виготовлення олії, а й деревину. Саме з такого 

молодого дерева була зроблена палиця Геракла, що розбилась лише об 

немейського лева. Тому в ідиліях Теокріта спостерігаємо асоціацію оливне 

дерево ‒ міцність (XXV: 208, 256‒258). 

В уривку αἴγειροι πτελέαι τε ἐΰσκιον ἄλσος ὕφαινον / χλωροῖσιν πετάλοισι 

κατηρεφέες κομόωσαι (VII: 8‒9) – тополі і в’язи тінистим гайком розрослися, 

зіткавши зеленим листям зверху та інших прикладах видно, що дерева у 

Теокрітових ландшафтах зазвичай не росли поодиноко. Поняття скупчення 

дерев виражено пʼятьма лексемами. Домінантою цього лексичного ряду є τό 

ἄλσος “священний гай” (2) і “ліс” (7): κοίλην αὖλιν ἔχοντα Διὸς Νεμέοιο παρ᾽ 

ἄλσος (XXV: 169) ‒ маючи вирізане житло біля гаю Немейського Зевса або 

ἄλσος ἐς ᾿Αρτέμιδος (II: 67) ‒ у священному гаю Артеміди. Часто вживається 

й лексема ὁ δρυμός, первісним значенням якої є “дубовий гай”, однак у 

Теокріта це слово частіше означає “ліс, хаща” (6): τὸν ῎Αδωνιν / ἐν δρυμοῖσι 

φίλασε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν (XX: 35‒36) ‒ Адоніса в хащах полюбила, і в 

хащах оплакувала. 

Іменник ἡ ὕλη ‒ ліс, чагарник (6) має подібне значення – τό βάθος ὕλας 
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(VIII: 49), що дослівно означає “глибина лісу”, а поетично “дрімуча хаща”. 

Іменники τό ἄλσος, ὁ δρυμός та ἡ ὕλη дуже близькі за значенням, однак їх не 

варто вважати абсолютними синонімами. Різниця між цими ландшафтними 

утвореннями полягає в густоті росту рослин та їхньому розмірі. Це чітко 

видно у такому прикладі: ὁ βουκόλος ὔμμιν ἐγὼ Δάφνις οὐκέτ᾽ ἂν᾽ ὕλαν, / 

οὐκέτ᾽ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα (І: 116‒117) – Не буде Дафніс, ваш пастух, 

[бродити] ні чагарниками, / ні дрімучими лісами, ні гаями. 

Відзначимо, що Теокріт, даючи деревам загалом позитивну авторську 

оцінку, неодноразово наголошував на тому, що вони є обовʼязково 

“високими”: ὑψηλαὶ δὲ πεφύκεσαν ἀγχόθι πεῦκαι / λεῦκαί τε πλάτανοί τε καὶ 

ἀκρόκομοι κυπάρισσοι (XXII: 40‒41) ‒ недалеко росли високі сосни, тополі і 

платани, і з високою кроною кипариси або ж “стрункими”: Ἐντὶ δάφναι τηνεί, 

ἐντὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι, / ἔστι μέλας κισσός, ἔστ᾽ ἄμπελος ὁ γλυκύκαρπος (XI: 

45‒46) – Там є лавр, є стрункі кипариси, є темний плющ, є із солодкими 

гронами лози чи “тінистими”: σκιερὰν δ᾽ ὑπὸ φηγὸν (XII: 8) ‒ під тінистим 

буком, σκιερὰν καταθήσομεν ἐς πλατάνιστον (XVIII: 44) ‒ повісивши на 

тінистому платані, ὑπὸ σκιερὰς πλατανίστους (XXII: 76) ‒ під тінистими 

платанами. Задля підсилення Теокріт подекуди вживає прикметник у gradus 

comparativus, хоча насправді нема субʼєкта порівняння, наприклад: δρύες 

ὑψίτεραι – дуби дуже високі (VIII: 41). 

Деякі репрезентанти цього концепту утворюють досить широкі 

(чотирикомпонентні) словотвірні гнізда: 1) ἡ ὕλη ліс – ὑλαῖον [θήρ] лісовий 

[звір] – ὑλατόμος [ἀνήρ] лісоруб – ὑλήεις [τρίβος] лісова [стежка]; 2) ἡ δρῦς 

дуб ‒ ὁ δρυμός ліс – δρύινος дубовий – ὁ δρυτόμος лісоруб; 3) τό δένδρον / τό 

δενδρίον дерево ‒ δενδρήεις [ἀλωά] [гай] з деревами ‒ πολυδένδρεος [Αἴτνα, 

Ἴδα] з багатьма деревами [Етна, Іда]. 

Своєрідну підгрупу кущів утворюють рослини, які у схоліях до текстів 

Теокріта узагальнені описом: θάμνοι, οὕς ἐπινέμονται αἱ αἶγες – кущі, які 

об’їдають кози [253, p. 184]; отже, це передусім корм для тварин. Сюди 
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належать ἡ σχῖνος ‒ фісташкове дерево (2), що може рости як невелике 

дерево, так і кущ; ἡ αἴγιλος ‒ козяча трава, із назви якої зрозуміло, що це 

трав’яниста рослина і ἡ κύτισος ‒ люцерна деревовидна (2). Як бачимо, не всі 

рослини, які у схоліях названо кущами, відповідають тій назві. Ось як 

Теокріт описав “розпорядок дня” стада кіз: Ταὶ μὲν ἐμαὶ κύτισόν τε καὶ αἴγιλον 

αἶγες ἔδοντι. / καὶ σχῖνον πατέοντι καὶ ἐν κομάροισι κέονται (V: 128‒129) – 

Люцерну і козячу траву їдять мої кози. / І поміж фісташкових дерев лазять, 

і в суничниках лежать. 

Цю підгрупу доповнюють рослини, призначені для харчування овець: 

Ταῖσι δ᾽ ἐμαῖς ὀΐεσσι πάρεστι μὲν ἁ μελίτεια / φέρβεσθαι, πολλὸς δὲ καὶ ὡς ῥόδα 

κίσθος ἐπανθεῖ (V: 130‒131) – Меліси достатньо, щоб нагодувати моїх 

овечок, / і багато є кісту, розквітлого, наче троянда. 

У творах Теокріта виразною є тенденція до вживання назв трав чи 

кущів парами або групами, в таких випадках використовується стилістичний 

засіб “перелічення”: ὅπᾳ καλὰ πάντα φύοντι, / αἰγίπυρος καὶ κνύζα καὶ εὐώδης 

μελίτεια (IV: 24‒25) ‒ там, де все гарно росте: козяча пшениця і злинка, і 

пахуча меліса; χἁ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἕστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν / κνύζᾳ τ᾽ 

ἀσφοδέλῳ τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ (VII: 67‒68) ‒ підстилка моя викладена 

товстим шаром: є і злинка, і асфодель, і кучерява селера; περὶ δὲ θρύα πολλὰ 

πεφύκει, / κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ᾽ ἀδίαντον / καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ 

εἰλιτενὴς ἄγρωστις (XIII: 40‒42) ‒ довкола різні трави росли: темний арум, 

зелене “венерине волосся”, і квітуча селера, і повзучий цинодон. Неважко 

помітити, що уривки IV: 24‒25 і XIII: 40‒42 складені практично за 

однаковою схемою: тут присутнє дієслово φύω ‒ рости. Важливими є 

використані епітети, котрі створюють враження присутності читача на місці 

події, адже характеризують рослини за їхніми зовнішніми ознаками ‒ колір, 

форма, запах. Це свідчить про багату сенсорну модальність. 

Найчастіше вживаною лексемою, що представляє концепт КУЩ, є 

назва повзучого чагарника ὁ κισσός ‒ плющ, що зустрічається 6 разів, 
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зокрема у мікроконтексті: ἐς τεὸν ἄντρον ἱκοίμαν / τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν 

πτέριν, ᾇ τὺ πυκάσδῃ (III: 13‒14) ‒ я би проникнув у печеру, відкинувши плющ і 

папороть, яка тебе ховає. Завдяки листкам гарної форми, плющ часто 

зустрічається на мистецьких виробах античної епохи, як і на дерев’яному 

кубку з першої ідилії: τῶ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κισσός (I: 29) ‒ а вгорі 

по краю звивається плющ. Часто зображували на архітектурних спорудах 

(яскравим прикладом є коринфські колони), а також у декорі глиняних та 

дерев’яних виробів листя схожої рослини ‒ аканту: Παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας 

περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανθος (І: 55) – Довкола кубка звивається гнучкий акант. 

Так, деякі рослини сприймаються як особливий вид декору. 

Цікавою є рослина ἡ θάψος – “скумпія звичайна”, що у коментарях до 

творів Теокріта описується як кущ, з кори якого виготовляли жовтий барвник 

[230, с. 53]. Контекстуально ця назва вживається для того, аби передати 

блідий колір шкіри Сімайти, яка страждала від кохання: καί μευ χρὼς μὲν 

ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ (II: 88) ‒ і шкіра моя стала дуже схожа на тапс 

(тобто, стала жовтою ‒ О. І.-В.). 

Дискусійним є визначення лексеми ἡ κάκτος ‒ кактус, адже, на думку 

дослідниці А. Ліндсел, Теокріт мав на увазі не загальновідомий Cactus 

Opuntia. Ця рослина хоч і росте у Греції, потрапила туди з Мексики вже після 

відкриття Нового Світу. В ідилії йдеться про колючу рослину Cynara 

cardunculus, що є видом артишока [245, с. 85]. У мікроконтексті бачимо 

порівняння женця, який повільно працює, із травмованою вівцею: ὥσπερ ὄϊς 

ποίμνας, ἇς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψεν (Х: 4) – наче вівця із стада, ногу якої 

вколов кактус. У той же час у словнику лексики творів Теокріта подано саме 

латинську назву Cactus Opuntia [244, с. 140]. 

Ритуальне значення мала рослина τό ἱππομανές. Дослідники досі не 

можуть визначити конкретний вид та вигляд цієї рослини. Проаналізувавши 

назву етимологічно, можна припустити, що ця рослина мала значний вплив 

на поведінку коней, можливо, була видом афродизіаку. Її застосовувала 
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героїня другої ідилії чарівниця Сімайта у спеціальному відварі, намагаючись 

приворожити свого коханого: ἱππομανὲς φυτόν ἐστι παρ᾽ Ἀρκάσι: τῷ δ᾽ ἐπὶ 

πᾶσαι / καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν᾽ ὤρεα καὶ θοαὶ ἵπποι (II: 48‒49) ‒ є така 

аркадська рослина гіппоманій: від неї божеволіють у горах кобили і 

прудконогі коні. 

Докладніше слід розглянути й рослину під назвою “далека любов” – τό 

τηλέφιλον, яка пов’язана з досить цікавим обрядом. Теокріт у третій ідилії 

написав: Ἔγνων πρᾶν, ὅκα μοι, μεμναμένῳ εἰ φιλέεις με, / οὐδὲ τὸ τηλέφιλον 

ποτεμάξατο, τὸ πλατάγημα, / ἀλλ᾽ αὔτως ἁπαλὸν ποτὶ πάχεϊ ἐξεμαράνθη (III: 28‒

30) – Це я раніше вже знав, коли ворожив, чи ти любиш. / Бо від удару мого 

на руці листок маку не лопнув, / тільки раптово зів’яв біля ліктя і в трубку 

скрутився
6
. Як бачимо, перекладач подав назву рослини як “мак”. М. Грабар-

Пассек зазначила, що все ж невідомо, яку рослину розуміли під назвою τό 

τηλέφιλον, хоча схоліасти наполягають, що це слово означає листок маку 

[244, с. 277]. Ф. Е. Легран вважав, що ця назва стосується не рослини, а 

способу ворожіння про “далекого коханого” [цит. за: 192, с. 255]. 

Іменем концепту КВІТКА виступають лексеми τό ἄνθεμον (1) і τό ἄνθος 

(3). Обидва слова мають також метафоричне значення “розквіт життя”: τό 

ἄνθεμον ἄβας – цвіт юності (XXX: 21), τό τοι καλὸν ἄνθος ἀπορρεῖ (VII: 121) ‒ 

і твій гарний цвіт пропаде. 

Ключовим можна назвати субконцепт із назвою τό ῥόδον ‒ троянда (7), 

що вважалася символом кохання. Так, один із пастухів уявляє, як би він 

зобразив свою кохану у статуї із золота: τὼς αὐλὼς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ 

τύγε μᾶλον (Х: 34) – ти б тримала сопілку і троянду або яблуко. Троянда 

вважалася найгарнішою квіткою, адже була присвячена богині кохання і 

краси Афродіті. У стародавній Греції троянда стала городньою рослиною, а її 

дикорослим родичем була шипшина: Ἀλλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ 

ἀνεμώνα / πρὸς ῥόδα, τῶν ἄνδηρα παρ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει; (V: 92‒93) – Але чи 

                                                        
6
 Переклад В. Маслюка. 
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можна порівняти шипшину або анемон / із трояндою, вирощеною на грядці 

за огорожею? 

Про домінантність лексеми свідчить і чимале спільнокореневе гніздо, 

куди входять відіменниковий прикметник ῥοδόεις – рожевий та кілька 

складених слів. У тексті двічі зафіксовано прикметник ῥοδόπαχυς – з 

рожевими руками (II: 148, XV: 128). Його можна вважати наслідуванням 

гомерівського епітету ῥοδοδάκτυλος, який характеризує богиню ранкової зорі 

Еос. Теокріт використовує свій прикметник як характеристику богині і для 

опису божественного Адоніса. Подібним є прикметник ῥοδόχρως “рум’яний”, 

що стосується Гелени. Із двох слів складається й лексема τό ῥοδόμαλον – τό 

ῥόδον троянда і τό μᾶλον яблуко, отже, дослівно її можна перекласти як 

“рожеве, наче троянда, яблуко”. Бачимо, що ця лексема виконує функції 

художнього означення та порівняння. У зафіксованому випадку (ідилія 

XXIII: 7) лексема уже означає “рожеві щоки, рум’янець”. До речі, у двох 

випадках поруч використано слова τό ῥόδον й τό μᾶλον ‒ символи кохання (X: 

34, XI: 10). 

Духмяні трави і квіти, що відзначалися своїм яскравим цвітом, часто 

вплітали у вінки: 1) Κἠγὼ τῆνο κατ᾽ ἆμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα / ἢ καὶ λευκοΐων 

στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων (VII: 63‒64) – І я в цей день вінок із кропу і 

троянд, / і матіоли на голову одягну; 2) Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἁ γραπτὰ 

ὑάκινθος, / ἀλλ᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται (Х: 28‒29) – І 

темною є фіалка, і візерунковим є гіацинт, / однак все ж у вінках їх першими 

вважають; 3) παρθενικαὶ θάλλοντα κόμαις ὑάκινθον ἔχοισαι (XVIII: 2) – 

дівчата мають у волоссі квітучий гіацинт. 

В ідиліях Теокріта згадано найменування τό ἴον ‒ фіалка (3) і τό 

λευκόιον ‒ матіола. Останню лексему, виходячи з її етимології, дослівно 

можна перекласти як “біла фіалка”. Білого кольору є також лілії (XI: 56, 

XXIII: 30). 

Зауважимо, що більшість квітів, які у наш час вважаються 
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декоративними, в часи Теокріта були дикорослими із менш примітним 

цвітом. Серед них ἡ μάκων ‒ мак (2), ὁ νάρκισσος ‒ нарцис, ἡ ὑάκινθος ‒ 

гіацинт (2), τό κρίνον ‒ лілія (2), ἡ ἀνεμώνα ‒ анемон і ὁ κυκλάμινος ‒ 

цикламен. У схоліях анемон характеризується як ἄνθος ἄνοδμον, ὅ φασιν 

ἀναδοθῆναι ἐκ τοῦ αἵματος Ἀδώνιδος – квітка без запаху, про яку кажуть, що 

вона виросла з крові Адоніса [260, с. 174]. Частим означенням назв квітів 

виступає епітет з естетичною оцінкою καλός ‒ гарний: нарцис (I: 133), 

троянда (XXIII: 28), фіалка (XXIII: 29). 

Одним із ключових концептів рослинного світу у Теокріта є концепт 

ПЛІД, що представлено передусім іменником τό μᾶλον / μῆλον ‒ яблуко (13). 

Можна припустити, що його гіпонімами є іменники αἱ ὀρομαλίδες “гірські 

яблука” та τό γλυκύμαλον “солодкий сорт яблук”, як різні види яблук. Кіклоп, 

звертаючись до Галатеї, ніжно називає її любим солодким яблучком – φίλον 

γλυκύμαλον (ХІ: 39). 

Яблуко, як і троянда, символізує кохання. Крім того, яблуко було одним 

із символів Афродіти, на що вказує міфічний “суд Паріса”. Цей плід 

супроводжує обряд залицяння та є ознакою прихильності. У Теокріта 

зустрічається кілька випадків вживання лексеми “яблуко” саме в такому 

контексті: 1) Ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω τηνῶθε καθεῖλον / ὦ μ᾽ ἐκέλευ καθελεῖν 

τυ· καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ (ІІІ: 10‒11) – Дивись, я приніс десять яблук із 

того місця, де ти наказала / Якщо накажеш знову піти, то і завтра тобі 

принесу; 2) Ἱππομένης, ὅκα δὴ τὰν παρθένον ἤθελε γᾶμαι, / μᾶλ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν 

δρόμον ἄνυεν. (ІІІ: 38‒39) – Гіппоменій, коли хотів одружитися з дівою, / у 

руках приніс їй яблук, пройшовши шлях; 3) Βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἁ 

Κλεαρίστα… (V: 88) – Кидає яблуками у пастуха Клеаріста…; 4) Βάλλει τοι, 

Πολύφαμε, τὸ ποίμνιον ἁ Γαλάτεια / μάλοισιν… (VI: 6‒7) – Кидає в твоє 

стадо, Поліфеме, Галатея / яблука… 

Із яблуками порівнюються щоки: μαλοπάρῃος Ἀγαύα (XXVI: 1) – Агава 

із щоками, наче яблуками, ὦ μάλοισιν Ἔρωτες ἐρευθομένοισιν ὅμοιοι (VII: 117) 
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– Ероти почервоніли подібно до яблук, та дівочі груди: ΚΟΡΗ / Τι ῥέξεις, 

σατυρίσκε; Τί δ᾽ ἔνδοθεν ἄψαρ μαζῶν; / ΔΑΦΝΙΣ / Μᾶλα τεὰ πράτιστα τάδε 

χνοάοντα διδάξω (XXVII: 49‒50) – Діва: / Що ти робиш, сатире? Чому ти 

торкнувся сосків [під одягом]? / Дафніс: / Яблука твої, як я бачу, вже 

достигли. 

Оскільки вирощування винограду у стародавній Греції було дуже 

поширеним, Теокріт вживав чимало слів (4 лексеми), пов’язаних з цією 

садовою культурою: ἡ σταφυλίς і ἡ σταφυλή ‒ виноградне гроно, ἡ σταφίς ‒ 

сушений виноград, ἡ ὄμφαξ ‒ незрілий виноград. Останній іменник сам по 

собі означає “незрілий виноград”, але Теокріт поруч із ним використав і 

означення “незрілий” – ὠμός (ХІ: 21). Така багатослівність спричинила появу 

плеоназму. У мікроконтексті πυρναίαις σταφυλαῖσι καλὸν βέβριθεν ἀλωά (І: 46) 

– виноградник гарно обтяжений стиглими гронами бачимо художньо-

образну модель виноградні грона ‒ приємний тягар. 

Дослідження природи концептів рослинного світу у творах Теокріта 

дало підстави для певних спостережень. Вважаємо, що в описі рослинного 

світу поет прагнув різноманітності, що пояснює наявність багатьох лише 

один раз ужитих назв дерев, трав і кущів. Ці рослини Теокріт переважно 

подавав приземлено, не поетизуючи. Листяні рослини у нього є кормом для 

тварин, підстилкою для ночівлі, подарунком коханій у вигляді вінка тощо. 

Предметний компонент в основному реалізується через вживання 

кольористичних епітетів, що створюють яскраві зорові образи. Найбільше 

фіксацій поруч із флоролексемами має епітет χλωρός / χλοερός ‒ зелений. Цей 

колір асоціюється із кольором трави та рослинності загалом [25]. Зеленими 

Теокріт називає траву (XI: 13, XXV: 231), “венерине” волосся (XIII: 41), дику 

оливу (XXV: 21), листя (VII: 9), листяний купол (XV: 119), інші рослини 

(XXVIII: 4, XXV: 158). Зелений колір також є символом не лише природи, а й 

людської молодості, свіжості: ποιεῖν τι δεῖ, ἇς γόνυ χλωρόν (XIV: 70) – роби, 
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що потрібно, поки коліно свіже
7
; χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν / ἀλλήλοις 

ψιθύριζον (XXVII: 65‒66) – насолоджуючись своїми юними тілами, між 

собою перешіптувались. Зорові образи простежуються і у фразах, в яких 

ідеться про цвітіння рослин: θάλλοντα σέλινα ‒ квітуча селера і θάλλοντα 

ὑάκινθον ‒ квітучий гіацинт та ἀγρούς τεθαλότας ‒ розквітлі ниви і νομοί 

τεθηλότες ‒ розквітлі пасовища. 

Досить часто вживаються й одоративні епітети, зокрема εὔοδμος і 

εὐώδης ‒ пахучий. Приємним запахом, на думку Теокріта, відзначаються 

селера (III: 23), меліса (IV: 25), вино (XIV: 16) і нектар (XVII: 29). Особливий 

запах має і каштан: Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀκύλοις ὀρομαλίδες·αἱ μὲν ἔχοντι / λεπρὸν 

ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἱ δὲ μελίχροι (V: 94‒95) – Ані жолудь із каштаном [не 

може змагатись]: / перший покритий дубовою корою, а другий – пахне 

медом. 

В ідиліях Теокріта часто спостерігаємо поєднання тактильних епітетів 

із флоролексемами. М’якими і ніжними Теокріт називає траву (VI: 45, IV: 18, 

VIII: 67), папороть (V: 55), квіти (VII: 81), кріп (XV: 119), очерет (XXVIII: 4). 

Ці та інші подібні епітетні структури свідчать про неабияку увагу автора до 

опису природи й захоплення її красою. 

Образний компонент концептів рослинного світу творять метафоричні 

моделі: дерево ‒ жива істота і виноградні грона ‒ приємний тягар. Щодо 

асоціативного компоненту, то він також представлений такими асоціаціями 

як дерево ‒ затінок, дерево ‒ відпочинок, оливне дерево ‒ міцність, яблуко 

‒ кохання, троянда ‒ краса, троянда ‒ Афродіта. Останні дві асоціації 

мають символічний характер, оскільки Афродіта є уособленням кохання, то й 

троянда і яблука також стають символами кохання. 

 

 

 

                                                        
7
 Тобто поки молодий. 



109 

 

2. 2. 2 Концепти тваринного світу 

Лексика, пов’язана із тваринним світом, займає важливе місце 

передусім в буколіках. Тут немає нічого дивного, адже життя пастухів, що є 

головними героями цієї групи творів, проходило на лоні природи, в оточенні 

свійських та диких тварин. Багато назв тварин зафіксовано також у творах 

про Геракла (ідилії XXIV та XXV). 

До цієї групи належать такі ключові концепти: СВІЙСЬКА ТВАРИНА, 

ДИКИЙ ЗВІР, ПТАХ і КОМАХА. Зауважимо, що концепт, котрий 

представляє уявлення про свійських тварин, має чи не найбільше лексичне 

вираження не тільки в межах цієї групи, а й у всій концептосфері Теокріта. 

У словнику мови Теокріта знаходимо дві лексеми на позначення 

тварини загалом: τό θήρ (1) / θηρίον (3). Обидві лексеми мають також 

значення “дикий звір”, перша з них у дев’яти випадках, друга ‒ у семи. Щодо 

певних тварин автор вживає й емоційно підсилені загальні назви: τό 

κνώδαλον ‒ звір, чудовисько (XXV: 183 ‒ щодо лева і XXIV: 83 ‒ щодо змії) і 

τό πέλωρον ‒ чудовисько (XXV: 195 ‒ щодо лева і XXIV: 13, 58 ‒ щодо змії). 

 

2. 2. 2. 1 Концепт СВІЙСЬКА ТВАРИНА 

Практично у кожній буколіці (окрім VII, IX, X, XX) Теокріт вживає те 

чи інше слово на позначення стада, а коли такого слова нема, то його 

замінюють назви свійських тварин. Загалом автор використовує шість 

іменників на позначення груп тварин та два збірні іменники, більшість із 

яких входить до широких словотвірних гнізд. Загальний характер має 

лексема ἡ ἀγέλα (5), що не конкретизує вид стада, в якому можуть пастись 

різні тварини. Похідними від нього є прикметник ἀγελαῖος – який живе / 

пасеться в стаді та прислівник ἀγελαδόν – стадом / стадами: βόες δ᾽ ἀγελαδὸν 

ἐς αὖλιν / ἐρχόμενοι (XVI: 92‒93) – корови виходили із двору стадом. 

Стадо великої худоби було дуже цінним, тому найбільше шанувались 
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пастухи корів. Через те словотвірне гніздо з відповідними лексемами є 

найчисленнішим (7 компонентів). Слово, що позначає цей вид стада, можна 

розпізнати етимологічно, адже вихідною є лексема ὁ, ἡ βοῦς – корова / віл, 

таким чином τό βουκόλιον (4) означає “стадо великої худоби (корів і биків)”. 

Наявне у цьому гнізді й дієслово βουκολέω – пасти корови (4) та виконавець 

цієї дії – ὁ βουκόλος – волопас (19). Роль означення відіграє прикметник 

βουκολικός – пастуший (23), двадцять фіксацій якого бачимо у першій ідилії в 

словосполученні βουκολικά ἀοιδά – пастуша пісня. Останніми компонентами 

цього гнізда є пара лексем βουκολιάσδομαι – складати пастуші пісні (5) та ὁ 

βουκολιαστάς – виконавець пастуших пісень. 

Стадо овець позначають відразу три іменники: ἡ ποίμνα (4), τό ποίμνιον 

(3) й τό πῶϋ (2). Подібно до попереднього ряду слів, його словотвірне гніздо 

включає й дієслово ‒ ποιμαίνω – пасти вівці (2), виконавця дії ‒ ὁ ποιμήν – 

вівчар (14) та прикметник ‒ ποιμενικός – пастуший. Збірний іменник τό μῆλον 

/ μᾶλον вживається на позначення “дрібної худоби (вівці, кози)” (10) та її стад 

(2). В останньому значенні він синонімічний з іменником ἡ ληΐς (2) “стадо”. 

Загальний характер має лексема τό βοτόν – худоба (2), що входить до 

словотвірного гнізда з вершиною βόσκω – пасти, годувати. Сюди ж 

відносимо лексеми ἡ βοτάνη – пасовище, ὁ βοτήρ – пастух та ἡ βόσις – корм, 

їжа. 

У Теокріта пастухи частіше були найманими працівниками або ж 

випасали власне стадо [232, с. 1]. Дафніс з останньої буколічної ідилії мав 

велике стадо і тому вважався досить заможним: Τεύχω σοι θαλάμους, τὰ δὲ 

πώεα καλὰ νομεύω – Спальню тобі я збудую, бо пасу гарне стадо (XXVII: 

38). Натомість пастухи з п’ятої ідилії Комат і Лакон пасли стада своїх 

господарів. Отже, виникає асоціація стадо корів ‒ багатство. 

Назви свійських тварин, вжиті в ідиліях Теокріта, умовно можна 

поділити на дві групи: дрібна та велика худоба. Домінантними є лексеми із 

значеннями “коза” – ἡ ἆιξ (27), ἡ χίμαιρα (4) і ἡ μηκάς (2); “цап” – ὁ τράγος (7), 
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ὁ κνάκων і ὁ κορυπτίλος, а також “козеня” – ὁ ἔριφος (9) і ὁ τραγίσκος, що є 

демінутивом від іменника ὁ τράγος. 

Згадані лексеми ἡ μηκάς, ὁ κνάκων та ὁ κορυπτίλος – це радше 

“прізвиська”, які пастухи могли давати своїм тваринам на основі їхніх 

зовнішніх ознак. Так, ἡ μηκάς є субстантивованим звуконаслідувальним 

прикметником, що дослівно означає “яка мекає”. Таку саму структуру має й ὁ 

κορυπτίλος, що походить від дієслова κορύπτω – буцати. Натомість ὁ κνάκων 

походить від прикметника κνακός зі значенням “рудий”: τράγοιο κνακόν δέρμα 

(VII: 16) – руда козляча шкура. 

Високою частотністю вживань відзначаються і лексеми ὁ, ἡ οἶς / ὄϊς 

(15) – баран, вівця або ж ὁ, ἡ ἀρήν (11) – баран, ягня, вівця, ἡ ἀμνίς (2), ἡ 

ἀμνάς (2), ὁ, ἡ ἀμνός (5) ‒ ягня. Припускають, що остання форма утворилась 

за аналогією до вже існуючих ἔριφος, μόσχος, πῶλος та ін. [230, с. 116]. 

Цікаво, що форма ὁ, ἡ οἰΐς у Теокріта зменшено-пестлива й означає “овечка” 

[244, с. 201]. Характерні звуки, що видають вівці, можна описати словом 

βληχέομαι – бекати. Із контексту важко встановити точне значення деяких 

назв цих свійських тварин, оскільки відсутні морфологічні маркери. Можна 

все ж припустити, що це були вівці, оскільки вони більше цінувалися, 

зокрема через те, що давали молоко і сир.  

На позначення великої худоби Теокріт використав кілька лексичних 

одиниць. Домінантною лексемою тут є ὁ, ἡ βοῦς / βῶς, що означає “бик” (2) 

та “корова” (21). У сімох випадках з контексту неможливо визначити стать 

тварини. В ідиліях представлено лише одну лексему на позначення дорослої 

тварини – ὁ ταῦρος “бик” (8), натомість є низка лексем, що позначають 

молодих особин: синонімічний ряд зі значенням “телиця, молода корова” – ἡ 

δαμάλα (6), ἡ μόσχος (7), ἡ πόρτις (8); “ялівка” – ἡ στεῖρα і “молодий бичок” – 

τό μοσχίον (2). З цією лексикою пов’язано словотвірне гніздо з вершиною 

μυκάομαι – мукати, ревіти (4), що раз ужито метафорично про людину, яка 

відчуває горе: μάτηρ μὲν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα, / ὅσσόν περ τοκάδος 
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τελέθει μύκημα λεαίνας (XXVI: 20‒21) ‒ мати заревіла і схопила голову 

дитини, ревінням схожа на левицю, яка народжує левеня. Похідними є 

одноразово вжиті лексеми ὁ μυκηθμός – мукання, τό μύκημα – ревіння (однак 

це ревіння не корови, а левиці) і μυκητής – який реве (про бика). 

Досить часто вживано номен κύων (14). Він може мати кілька значень: 

мисливська собака (1), охоронець дому і худоби (10), загалом собака (3). 

Перевагу другого значення з характерними означеннями спостерігаємо у 

багатьох місцях: Χἁμῖν ἐστι κύων φιλοποίμνιος ὃς λύκος ἄγχει (V: 106‒107) – Я 

володію псом, вовкодавом, який турботливо охороняє стада; ἅ τοι τᾶν ὀΐων 

ἕπεται σκοπός ἃ δὲ βαΰσδει (VI: 10) – [собака] сторож овець, їй відповідає 

гавкотом; Ὦ Λάμπουρε κύον (VIII: 65) – О пес мій Лампур (дослівно 

“світлохвостий” – О.І.-В.); ὁ κύων ὁ φαλαρὸς (VIII: 27) – собака з білими 

плямами. Цієї лексеми стосується і дієслово “гавкати” – ὑλακτέω (2). Таким 

чином, виникає асоціація собака ‒ охоронець. 

Розлогу характеристику собаки як незамінного помічника дає пастух 

Авгія, наділяючи його людськими рисами: Ὤ πόποι, οἷον τοῦτο θεοί ποίησαν 

ἄνακτες / θηρίον ἀνθρώποισι μετέμμεναι, ὡς ἐπιμηθές / εἴ οἱ καί φρένες ὧδε 

νοήμονες ἔνδοθεν ἦσαν, /ἤδει δ’, ᾧ τε χρή χαλεπαινέμεν ᾧ τε καί οὐκί / οὐκ ἄν οἱ 

θηρῶν τις ἐδήρισεν περί τιμῆς: / νῦν δέ λίην ζάκοτόν τε καί ἀρρηνές γένετ’ αὔτως 

(XXV: 78‒83) – О, якого звіра боги-владики / придумали людям, щоб йшов 

слідом і слухався. Якби в них були душі, щоб відчувати, чи треба гніватись, 

чи ні, / жоден звір не міг би змагатись із ним у славі: а зараз він надто 

розгніваний і злобний. 

Особливе значення у грецькій культурі мали коні, що були 

незамінними супутниками людини не тільки на війні та в дорозі, а й на іграх 

та змаганнях. Лексема ἡ, ὁ ἵππος може бути трактована по-різному: загально 

(4), як бойовий кінь (1), як кінь в упряжці (5), як коні Еос та Геліоса (2). 

Дериваційно ця лексема надзвичайно продуктивна. У Теокріта зустрічаємо 

лише невелику частину всіх можливих похідних слів: ὁ ἱππαλίδας і ὁ ἱππεύς 
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(3) – вершник, ἵππειος – кінний, ἱππήλατος – придатний для проїзду коней (2), 

ἱππόβοτος – багатий пасовищами для коней, ὁ ἱπποδιώκτας – який управляє 

кіньми, ἱππόκομος – прикрашений султаном із кінського волосся, τό ἱππομανές 

– рослина, що збуджувала коней. Численними є й власні назви, утворені за 

допомогою лексеми ἵππος, однак у Теокріта зафіксовано лише одне чоловіче 

ім’я – Ἱππομένης та назва ріки на Сицилії Ἱπποτίων. 

До свійських тварин пастухи ставились із особливою турботою та 

любов’ю, прикладом чого є такі слова Дафніса: Ἁδεῖ᾽ ἁ φωνὰ τᾶς πόρτιος, ἁδὺ 

τὸ πνεῦμα (VIII: 76) – Солодкий для мене голос корови і солодкий її подих. 

Вони були для пастухів друзями. Це пояснюється неодноразовими 

звертаннями до тварин, яким надають людські якості, придумують імена. 

Наприклад, такий уривок із пісні про смерть Дафніса: Πολλαί οἱ πὰρ ποσσὶ 

βόες, πολλοὶ δέ τε ταῦροι, / πολλαὶ δ᾽ αὖ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο (І: 74‒

75) – Багато біля його ніг було волів і биків, / багато корів і телиць плакало. 

Тут бачимо персоніфікацію тварин. Подібне явище спостерігаємо й у 

античному романі Лонга “Дафніс і Хлоя”: Почулося тужливе мукання 

худоби, яка бігала туди-сюди, налякавшись. Козопаси та вівчарі говорили, 

що це був плач худоби за мертвим волопасом [7, с. 30]. 

Є й приклади, коли тваринам приписувалась людська поведінка: Ταὶ 

δαμάλαι δ᾽ αὐτὸν μυκώμεναι ὧδε ποθεῦντι (IV: 12) – Телиці за ним сумують, 

мукаючи; ὠρχεῦντ᾽ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίκα ποίᾳ (VI: 45) – зараз же 

затанцювали корови на м’якій траві; Ὦ τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, […] ἴθ᾽ 

“ὦ καλὲ” καὶ λέγε “Μίλων…” (VIII: 49‒51) – Козлику, муже білих кіз, […] піди 

і скажи: “О любий Мілоне…”. Двічі поруч із назвами тварин, зокрема корів, 

вживались означення, характерні для людей: Δειλαῖαί γ᾽ αὗται (IV: 13) – 

нещасні ж вони; Ἦ μὰν δειλαῖαί γε, καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσθαι (IV: 14) – Таки 

нещасні, і навіть не хочуть пастися. 

Як уже йшлося, пастухи давали своїм тваринам імена. Іноді вони були 

пов’язані з кольором шерсті, наприклад: Σίτθ᾽, ὁ Λέπαργος. / Σίτθ᾽, ἁ Κυμαίθα, 
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ποτὶ τὸν λόφον. Οὐκ ἐσακούεις; / Ἡξῶ, ναὶ τὸν Πᾶνα, κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν, 

/ εἰ μὴ ἄπει τουτῶθεν. Ἴδ᾽ αὖ πάλιν ἅδε ποθέρπει. / Εἴθ᾽ ἦς μοι ῥοικόν τι 

λαγωβόλον, ὥς τυ πάταξα. (IV: 45‒49) – Ну ж бо, Білий. / Ану, Кімайта, до 

пагорбу. Не слухаєш? / Паном клянусь, доберусь і тоді настане поганий 

кінець, / якщо назад не повернешся. Дивись-но, ти знову туди. / Як візьму 

свою загнуту палицю, то тебе наб’ю. Тут пастух не тільки кличе корову на 

ім’я, а й спілкується з нею, наче з людиною, наказує їй, погрожує. 

Ось згадуються ще імена, цього разу кози і цапа: Ὧδ᾽ ἴθι, Κισσαίθα τὺ δ᾽ 

ἄμελγέ νιν. Αἱ δὲ χίμαιραι, / οὐ μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὁ τράγος ὔμμιν ἀναστῇ. (І: 

151‒152) – Іди сюди, Кіссайта, сам її подоїш. Кози, / не стрибайте, щоб 

козел на вас не піднімався; й ὁ Λευκίτας ὁ κορυπτίλος (V: 145‒150) – ти ж, 

Левкіт, який буцається. А тут пастух Лакон звертається до своїх овець: Οὐκ 

ἀπὸ τᾶς δρυὸς, οὗτος ὁ Κώναρος ἅ τε Κιναίθα; / Τουτεὶ βοσκησεῖσθε ποτ᾽ 

ἀντολάς, ὡς ὁ Φάλαρος (V: 102‒103) – Геть від дубів Конар і Кінайта! / Тут 

пасіться на сході, де і Фалар. В іменах тварин можна зауважити деяку 

схожість, зокрема фонологічну, адже, так би мовити, жіночі імена Кімайта, 

Кіссайта та Кінайта надзвичайно співзвучні й мелодійні. Імена тварин 

чоловічої статі, навпаки, звучать досить сухо і жорстко – Левкіт, Фалар, 

Конар. Можна припустити, що тут ідеться про певну свідому гендерну 

диференціацію. 

У ідиліях зафіксовано чимало прикладів апостроф-звертань до тварин, 

що свідчить про велику любов людей до них: Αἶγες ἐμαί (V: 1) – Кози мої; 

Σίττ᾽, ἀμνίδες (V: 3) – Ну ж бо, овечки; Σίττ᾽ ἀπὸ τᾶς κοτίνω, ταὶ μηκάδες·(V: 

100) – Геть від оливи, кози; Φριμάσσεο, πᾶσα τραγίσκων / νῦν ἀγέλα… (V: 141‒

142) – Скачи, моє стадо козенят; Αἶγες ἐμαὶ, θαρσεῖτε, κερούτιδες·(V: 145) – 

Мої кози, веселіться, рогаті!; Αἶγες ἐμαί, βόσκεσθε· τὰ βωκόλω ἔργα νοήσω. / 

Ταῦροι, καλὰ νέμεσθ᾽, ἵνα παρθένῳ ἄλσεα δείξω. (XXVII: 47‒48) – Кози мої, 

пасіться, поки я подивлюсь власність пастуха. / Бики, гарно пасіться, поки я 

дівчині покажу лісок; Ταὶ δ᾽ ὄϊες, μηδ᾽ ὑμὲς ὀκνεῖθ᾽ ἁπαλᾶς κορέσασθαι / 
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ποίας·(VIII: 67‒68) – Вівці мої, наїдайтесь досита зеленою травою. 

Свійські тварини, що відзначались особливою красою, були 

подарунками закоханих: Ἦ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω (ІІІ: 34) 

– Я для тебе бережу білу козу, що двох [козенят] народила, а також 

своєрідною грошовою одиницею, наприклад, в оплаті за навчання: τὰν 

μιτύλαν δωσῶ τα δίδακτρά τοι αἶγα, / ἅτις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμολγέα πληροῖ 

(VIII: 86‒87) – дав би тобі за навчання безрогу кізоньку, / яка завжди через 

край наповнює дійницю. 

Як видно з наведених прикладів, свійські тварини відігравали важливу 

роль у житті пастухів, а тому стали одним із основних суб’єктів порівняння у 

Теокріта, зокрема при змалюванні пастушого кохання. Деякі вчені (O. Rossi, 

H. Bernsdorff) сприймають такі порівняння як примітивні. Дещо іншої думки 

К. Айсеберг (C. Isenberg) і Д. Констан (D. Konstan), які вважають, що “хоч 

пасторальні коханці часом бувають грубими, вони ніколи не є брутальними” 

[236, с. 303]. Наприклад, звертаючись до Амарілліс, пастух порівнює її з 

кізонькою: ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι, ὅσσον ἀπέσβης (IV: 39) – ти миліша від кіз, а 

погасла чи з іншого твору τόσσον ἐρᾷ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἔρανται (VII: 

97) – так він закохався в Мірто, як кози закохуються навесні. Цікавим є й 

зіставлення боязкої дівчини з овечкою: φεύγεις δ᾽ ὥσπερ ὄϊς πολιὸν λύκον 

ἀθρήσασα (ХІ: 24) – ти тікаєш, наче овечка, що побачила сірого вовка. 

Навіть в епілії людей прирівнюють до овечок, а Гелену ‒ до їх матері: πολλὰ 

τεοῦς, Ἑλένα, μεμναμέναι ὡς γαλαθηναὶ / ἄρνες γειναμένας ὄιος μαστὸν 

ποθέοισαι (XVIII: 41‒42). 

У багатокомпонентному порівнянні, котре автор вклав у вуста 

Поліфема, Теокріт використав одразу чотири реалії живої природи. Циклоп 

говорить про свою кохану Галатею такими порівняльними схемами: 

λευκοτέρα πακτᾶς, ἁπαλωτέρα ἀρνός, / μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος 

ὠμᾶς (ХІ: 20‒21) – Ти біліша, ніж сир, ніжніша, ніж ягня, / веселіша, ніж 

теличка, ясніша, ніж молода виноградинка. Цей приклад характеризує не 
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лише кохану дівчину як об’єкт порівняння, а й автора – самого Поліфема, 

який виражає свої почуття “примітивною мовою” [260, с. 6]. Очевидно, тут 

ідеться про особливу форму народнопоетичної образності, що властива мові 

сільських жителів. Ця образність, орієнтована на світ природи, яка їх оточує, 

є головною стратегією буколіки Теокріта. Більше того, такий елемент стає 

основним у всій пасторальній поезії. 

 

2. 2. 2. 2 Концепти ДИКИЙ ЗВІР, ПТАХ, КОМАХА 

У своїх творах Теокріт згадує близько десяти видів диких тварин, 

однак не всі вони подані як мешканці природного середовища місць, де 

відбуваються події ідилій. Найбільше назв звірів зустрічаємо у першій ідилії, 

при описі смерті божественного пастуха Дафніса: Τῆνον μὰν θῶες, τῆνον 

λύκοι ὠρύσαντο, / τῆνον χὡκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε θανόντα. (І: 71‒72) – Сумно 

шакали за ним і вовки за ним жалібно вили, / лев над смертю його сумував із 

лісу густого
8
. Пара звірів вовк-шакал зустрічається й в іншому місці першої 

ідилії, що, очевидно, пояснюється їхньою схожістю: Ὦ λύκοι, ὦ θῶες, ὦ ἀν᾽ 

ὤρεα φωλάδες ἄρκτοι, / χαίρεθ᾽·(І: 115‒116) – Вовки, шакали та ведмеді, що 

живуть у гірських печерах, прощавайте. 

Найчастіше зафіксовано назви ὁ λύκος – вовк (11), ὁ λέων (5) ὁ λῖς (4) – 

лев, ὁ, ἡ νεβρός (5) ‒ молодий олень. 

Лев займає центральне місце у двадцять п’ятій ідилії, адже тут ідеться 

про знаменитий подвиг Геракла. Теокріт вжив поруч дві тотожні лексеми ὁ 

λέων і ὁ λῖς, очевидно, щоб уникнути повторення, а також емоційно 

забарвлену лексему ὁ αἰνολέων ‒ страшний лев, лев-чудовисько. На майже 

п’ятдесяти рядках ідилії описано битву Геракла з левом: стріли не могли 

пробити міцної шкури звіра, а герой переміг його, задушивши голими 

руками. Смерть лева поет описав імпліцитно: ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν 

῞Αιδης (XXV: 271) ‒ душу чудовиська забрав Аїд. Як бачимо, Теокріт наділяє 

                                                        
8
 Переклад А. Цісика. 
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тварину душею, прирівнюючи її до людини. 

Лев відіграє важливу роль у творенні образу Геракла й у XIII ідилії. 

Цілеспрямованість Геракла у пошуках зниклого Гіласа проілюстровано 

розгорнутим порівнянням: Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠϋγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας / 

Νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν ὠμοφάγος λῖς / ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν 

ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα·/ Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις / παῖδα 

ποθῶν δεδόνητο, πολὺν δ᾽ ἐπελάμβανε χῶρον (XIII: 61‒64) ‒ Наче лев 

благородний, почувши вдалині голос оленя, хижий лев із лігва виривається в 

гори, поспішаючи на готову вечерю, так і Геракл, гнаний через густий терен 

коханням до хлопця, пройшов багато місць. 

Збожеволівши від кохання, Геракл перетворюється на людину, яка 

керується тваринними інстинктами, а його улюбленець Гілас ‒ на жертву, 

котру треба знайти за будь-яку ціну. Пробираючись через колючий терен, 

герой втрачає не тільки відчуття болю, а й відчуття часу і простору, адже 

блукає невідомими місцями не один день. Існує думка, що в цих рядках 

Теокріт виражає “відсутність співчуття до стосунків часто брутально 

сильного героя і делікатного хлопчика” [246, с. 278]. 

Можна припустити, що епітет ἠϋγένειος λῖς (благородний лев) вжито 

для того, аби підкреслити, що Геракл ‒ не простий смертний, а 

божественного роду, і отже, благородний. Та й Гіласа, на нашу думку, Теокріт 

неспроста порівняв з оленем, а не, наприклад, зайцем чи іншою твариною, на 

яку полює лев. До того ж іменник νεβρός тут ужито в жіночому роді, що 

додатково підкреслює делікатні, наче жіночі риси Гіласа. Із наведених 

мікроконтекстів виступає символічна асоціація лева й оленя як благородних 

істот, наділених якостями людини. Цікавим є зауваження П. Саконі, котра 

припускає, що насправді “в глибинній структурі тексту Геракл порівнюється 

не з левом, а з молоденькою оленихою”. Так, на думку дослідниці, 

обʼєктивується “дегероїзація” героя [158, с. 12]. 

23 лексеми вербалізують концепт ПТАХ, особливою рисою якого 
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можна вважати набори дублетних форм. Іменем концепту є ὁ, ἡ ὄρνις “птах” 

(9). Зауважмо, що Теокріт поруч із канонічними ὄρνιθες, ὀρνίθων 

використовував у множині дорійські форми ὄρνιχες, ὀρνίχων. 

Дві дублетні форми позначають птаха “соловей” – ἡ ἀηδών (3) і ἡ 

ἀηδονίς. Ці назви утворились, очевидно, від дієслова ἀείδω – співати. Як і в 

багатьох культурах, у грецькій цей птах асоціюється з чудовим співом. У 

Теокріта знаходимо кілька підтверджень цьому, адже автор називає його 

λιγύφωνος – дзвінкоголосий, ξουθός ‒ дзвінкий та μελίγηρυς ‒ солодкозвучний, 

а найвищою похвалою співакові є співати краще, ніж соловей. Співучому 

солов’ю протиставляються птахи, що видають немелодійні звуки – ἡ κίσσα 

“сорока” (V: 136) та ὁ σκώψ “сова” (І: 136). Отже, тут наявні асоціації 

соловей ‒ приємний спів, сорока / сова ‒ неприємний спів. 

Три дублетні лексеми, кожна з яких зустрічається лише раз, 

позначають “чубатого жайворонка”: ἡ κορυδαλλίς, ὁ κορυδαλλός й ὁ, ἡ 

κορυδός. Цього птаха Теокріт характеризує прикметником ἐπιτυμβίδιος (VII: 

23) – який прилітає на могили, пов’язуючи його, мабуть, із поховальним 

ритуалом. У десятій ідилії розпорядок дня жайворонка служить прикладом 

для поведінки зразкового працівника на полі: як тільки жайворонок починає 

свій спів рано-вранці, тоді й жнець повинен приступати до роботи і йти 

відпочивати тільки тоді, коли затихне жайворонкова пісня (X: 50‒51). 

Найбільше фіксацій (10) має назва птаха ἡ ἴυγξ, що перекладається як 

“крутиголовка”. Ця лексема, однак, зустрічається лише у другій ідилії і 

входить до складу одного з двох рефренів: Ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα 

τὸν ἄνδρα. – Крутиголовко, поверни назад додому мого [коханого] чоловіка. 

Цього птаха вважали ритуальним і використовували під час чарівництва, 

прикріплюючи до колеса, яке крутили, проголошуючи заклинання. Цілком 

можливо, що назва ἴυγξ застосовується лише до самого інструмента без птаха 

на ньому [230, с.41]. 

Більшість назв птахів вжито по одному чи два рази: ὁ ἴρηξ – яструб або 
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сокіл, ἡ χελιδών – ластівка, ἡ γέρανος – журавель. В одній із ідилій Теокріт 

порівняв спроби поетів, які марно намагаються дорівнятись в літературному 

мистецтві до хіоського співця, тобто Гомера, із кукуріканням півня (VII: 48). 

Орел ‒ ὁ αἰετός (4) у міфології, як і в ідиліях Теокріта, є символом 

верховного бога Зевса (XV: 124, XXVI: 31). Поява птаха у небі вважалася 

божим знаменням, віщим і сприятливим знаком, як, наприклад, в ідилії, що 

оспівувала царя Птолемея: ὁ δ᾽ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ / ἐς τρὶς ὑπαὶ νεφέων μέγας 

αἰετὸς αἴσιος ὄρνις. / Ζηνός που τόδε σᾶμα (XVII: 71‒73) – І тоді з високих 

хмар тричі прозвучав крик великого орла, благовіщого птаха. Орлом 

захоплювались, із ним навіть порівнювали корабель: ναῦς … αἰετὸς ὣς μέγα 

λαῖτμα, βαθὺν δ᾽ εἰσέδραμε Φᾶσιν (XIII: 22‒24) ‒ корабель ввійшов у глибокий 

Фасід, наче орел у великий простір. 

До уже згадуваного протиставлення солов’я й сороки додано пару 

лебідь-одуд (ὁ κύκνος ‒ ὁ ἔποψ). Лебідь вважався птахом Аполлона – 

покровителя мистецтв, тому і спів лебедя, особливо передсмертний, був наче 

еталоном краси [218, р. 106], на противагу співу одуда. Очевидно, тут 

актуалізуються певні асоціації, зокрема лебідь ‒ краса. Таку ж асоціацію 

бачимо у порівнянні білих биків із лебедями: ἄλλοι δ᾽ αὖ μετὰ τοῖσι δυώδεκα 

βουκολέοντο / ἱεροὶ ᾿Ηελίοιο: χρόην δ᾽ ἔσαν ἠύτε κύκνοι / ἀργησταί (XXV: 129‒

131) ‒ після тих гнали інших, числом в дванадцять, присвячених Геліосу: 

шкірою були подібні до білосніжних лебедів. Кольоратив “білосніжний” 

створює тут зоровий образ. 

Багата палітра звукових образів створюється завдяки відображенню 

співів різних птахів в описі ідилічного пейзажу у сьомій ідилії: ἄειδον 

κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών (VII: 141) – співали жайворонки і 

щиглики (ἡ ἀκανθίς), стогнала горлиця (ἡ τρυγών). 

Кілька рядків Теокріт приділив такій цікавій пташці, як ἡ ἁλκυών, що 

перекладається “рибалочка”. М. Грабар-Пассек перекладає цю назву як 

“чайка”, що вважаємо помилковим лексично, однак це виправдано 
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відповідно до метричного розміру. Теокріт наділив рибалочок міфічними 

можливостями: вони начебто можуть заспокоювати хвилі, оскільки ἁλκυόνες, 

γλαυκαῖς Νηρηΐσι ταί τε μάλιστα / ὀρνίχων ἐφίληθεν ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα 

(VII: 59‒60) – рибалочки, синьооких Нереїд найбільш улюблені птахи, що 

добувають їжу в морі. 

У поетичних творах Теокріта зустрічаємо чимало порівнянь із птахами. 

Популярним є перенесення на людину, що гарно співає, ознак солов’я: αἴπερ 

ὁμοῖον / μουσίζω Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι (VIII: 37‒38) ‒ якщо тільки Дафніс 

співав подібно до тих солов’їв, або ж розгорнуте порівняння маленьких 

фігурок Еротів із молодими солов’ями, хоч і не згадуючи про їхній спів: οἱ δέ 

τε κῶροι ὑπερπωτῶνται Ἔρωτες, / οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομένων ἐπὶ δένδρων / 

πωτῶνται, πτερύγων πειρώμενοι, ὄζον ἀπ᾽ ὄζω ( XV: 120‒122) ‒ хлопчики 

Ероти літали наче соловейки, що перелітали на високі дерева, тренуючи 

крила, з гілки на гілку. Непостійного хлопця, котрий не може зупинити свій 

вибір на одній коханій людині, Теокріт порівняв із птахом, що перелітає з 

дерева на дерево (XXIX: 12‒15). 

Полідевк іронічно називає свою майбутню бійку з Аміком бійкою 

“птахів із червоним пір’ям”, тобто півнів (XXII: 72, 73), а жінок-сіракузянок 

із п’ятнадцятої ідилії Теокріт вустами безіменного героя називає 

“безперестанно балакучими горлицями” (XV: 87‒88). Щебетання птахів 

позначається дієсловом – λαλαγέω (V: 47), однак у Теокріта це дієслово 

вживається також стосовно комах. 

Серед назв комах найчастіше зустрічаємо назву “бджола” – ἡ μέλισσα 

(12). Ці комахи не лише цінувались своїм умінням виробляти мед, а й були 

незмінним елементом пасторального пейзажу: τηνεὶ δρύες ἠδὲ κύπειρος, / αἱ δὲ 

καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι (І: 106‒107) – Тут дуби, тут і кіпер, 

тут бджоли гарно дзижчать навколо вуликів. Цікаво, що ці самі рядки 

практично без змін (крім заміни τηνεὶ на τουτεὶ, ἠδὲ на ὧδε і αἱ δὲ на ὧδε) 

бачимо у п’ятій ідилії (V: 45‒46). Дуже схожі за змістом рядки читаємо й у 
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восьмій ідилії: Ἔνθ᾽ οἶς, ἔνθ᾽ αἶγες διδυματόκοι, ἔνθα μέλισσαι / σμάνεα 

πληροῦσιν, καὶ δρύες ὑψίτεραι (VIII: 40‒41) – Тут і овечки, і кози, які народили 

двійні, тут бджоли / вулики наповнюють і високі дуби. Бджоли, як елементи 

сільської картини, відповідають за створення звукових образів. 

У побуті люди використовували і продукти діяльності бджіл. Мед 

могли додавати до випічки (XV: 117), приносити як пожертву божеству (V: 

59), але найчастіше мед у Теокріта використовується у порівняннях, коли 

спів або голос людини вважали солодшим, ніж мед (XX: 27, ІІІ: 54, VІІІ: 83, 

І: 146). 

Виникають труднощі з трактуванням кількох лексем, що позначають 

дуже схожих комах. По-перше, це ὁ τέττιξ, який в Lexicon Theocriteum 

перекладається cicada, тобто цикада, по-друге – ἡ ἀκρίς, який пояснюється за 

допомогою слова locusta (саранча). Однак, судячи із прикладів, знайдених в 

ідиліях, Теокріт мав на увазі передусім цвіркуна, бо спів цикади чи саранчі 

не можна вважати милозвучним. У двох випадках співу цвіркуна 

протиставлено неприємні звуки, що видають інші тварини: σφὰξ βομβέων 

τέττιγος ἐναντίον (V: 29) – дзижчання оси проти цвіркуна; βάτραχος δέ ποτ᾽ 

ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω (VII: 41) – як може жаба змагатись із цвіркуном. А 

порівняння співака із цвіркуном (як і з солов’єм) вважається найвищою 

похвалою: τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ᾄδεις (І: 148) – ти співаєш краще, ніж 

цвіркун. 

Негативної конотації цим словам надають дієслова, що описують 

звуки, які ці комахи видають: звучати, тріскотіти – ἀχέω, щебетати – λαλαγέω 

та λαλέω. Ці звуки дуже набридливі: Τοὶ τέττιγες, ὁρῆτε τὸν αἰπόλον ὡς 

ἐρεθίζω·/ οὕτως κὔμμες θην ἐρεθίζετε τὼς καλαμευτάς (V: 110) – Погляньте, 

цикади, як я роздратував пастуха. / Так і ви, напевно, дратуєте женців. А 

саранча уособлює комаху, яка шкодить плодовим рослинам: Ἀκρίδες, αἳ τὸν 

φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν, / μή μευ λωβάσησθε τὰς ἀμπέλος· ἐντὶ γὰρ αὖαι 

(V: 108‒109) – Саранча, не перестрибуй мій паркан, / не роби шкоду 
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винограду, бо він все одно сухий. 

Художню цінність становлять численні порівняння з комахами: 

цвіркунами (I: 148, V: 110‒111, IV: 16), мурашками (XVII: 106‒107), 

бджолами (XIX: 7‒8). На людей переносяться особливі якості цих комах ‒ 

наприклад, цвіркуни гарно співають (Дафніс), мурашки накопичують своє 

багатство, наче люди золото, бджоли мають болюче жало (Ерот). Медоносні 

властивості бджіл порівнюються із тим, як Музи посилають талант і 

натхнення поетам: ὥς τέ νιν αἱ σιμαὶ λειμωνόθε φέρβον ἰοῖσαι / κέδρον ἐς ἁδεῖαν 

μαλακοῖς ἄνθεσσι μέλισσαι, / οὕνεκά οἱ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέκταρ 

(VII: 80‒82) ‒ як курносі бджоли повертались із лугів і почувши солодкий 

кедр, годували [його] ніжним пилком, так Музи вливали у його вуста 

солодкий нектар. 

Із комахою повʼязана також чи не єдина алегорія, виявлена у процесі 

дослідження. Це опис мирного стану на землі: ἀράχνια δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἀράχναι / 

λεπτὰ διαστήσαιντο, βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη (XVI: 96‒97) ‒ на зброї павуки 

нехай затягнуть тонку павутину, і воєнного крику нехай більш не буде. 

Описані вище концепти тваринного світу займають важливе місце у 

концептуальному просторі ідилій Теокріта. Їхня художня образність 

виражається через систему епітетів та порівнянь. Часто зустрічаємо художні 

асоціації, що повʼязані із тваринами, наприклад, лебідь ‒ краса, соловей ‒ 

приємний спів, сорока / сова ‒ неприємний спів, стадо корів ‒ багатство, 

собака ‒ охоронець. 
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Висновки до Розділу 2 

Одним із ключових складових концептуального простору ідилій 

Теокріта є макроконцепт ПРИРОДА, що вербалізується цілим набором 

лексичних елементів. Лексеми, що відображають суть макроконцепту, часто 

утворюють синонімічні ряди та словотвірні ланцюжки. Важливу роль у 

творенні сукупної концептуальної картини відіграють засоби субʼєктивації. В 

аналізованих творах таке вираження бачимо в епітетах, художніх 

порівняннях та метафорах. У структурі кожного з концептів виявлено його 

компоненти. Послідовно проаналізовано предметний, образний, 

асоціативний, символічний та ціннісно-оцінний компоненти, що в різних 

концептах мають свою специфіку. 

Макроконцепт ПРИРОДА має в своєму складі два концептуальні поля. 

У першому з них ‒ “Нежива природа” ‒ ключовими є концепти ЧАС, 

НЕБЕСНІ ЯВИЩА, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВОГОНЬ. У КП “Жива природа” 

виділяємо концепти, що пов’язані з рослинним й тваринним світами. 

Ключовими тут є концепти ДЕРЕВО, КУЩ, КВІТКА, ТРАВА, ПЛІД, 

СВІЙСЬКА ТВАРИНА, ДИКИЙ ЗВІР, ПТАХ і КОМАХА. Усі вони мають 

художній характер і належать до базових концептів, зокрема космічних і 

біологічних. 

Може здатися, що концепти живої природи у Теокріта подано повніше, 

ніж концепти неживої. Проте, якщо не брати до уваги кількісні показники 

лексем-репрезентантів концептів (139 і 268 іменникових лексем відповідно), 

то виявиться, що концепти неживої природи мають більш розвинене художнє 

вираження. 

Продовжуючи традиції давньогрецької літератури, Теокріт активно 

анімізує різноманітні явища неживої природи, адже головними для нього є 

художньо-образні моделі час ‒ жива істота, зірка ‒ жива істота, гора ‒ 

жива істота та ін. Ключовою є образна модель час ‒ колісниця, що 

виявляється в образних інваріантах день ‒ колісниця, ніч ‒ колісниця, весна ‒ 
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колісниця, рік ‒ колісниця тощо. Концепти живої природи натомість не 

актуалізують образний компонент, відображаючи певну метафоричність хіба 

у персоніфікаціях окремих рослин і тварин. Вражає кількість художніх 

порівнянь людей із тваринами. Попри думку про те, що такі порівняння 

примітивні, вони є важливим виразником ідіостилю Теокріта. Припускаємо, 

що цими засобами поет прагнув показати звʼязок своїх творів із фольклором. 

Унікальними елементами концептуального простору ідилій Теокріта є 

образні асоціації, котрі виникають у звʼязку з тими чи іншими явищами. Так, 

вода і вогонь асоціюються з очищенням, джерело і затінок дерев ‒ 

відпочинком та прохолодою, світанок ‒ співом птахів, полудень ‒ спекою, 

соловей і цвіркун ‒ приємним співом, стадо корів ‒ багатством, лебідь ‒ 

красою і тощо. 

Вважаємо, що у Теокріта ретельно продуманий і предметний 

компонент концептів. Численні сенсорні образи ‒ зорові, звукові, смакові, 

нюхові, тактильні ‒ створюються передусім завдяки використанню 

відповідних епітетів. Важливу роль відіграють і дієслова, котрі передають 

сенсорність. 

Символічний компонент, що ґрунтується на стійких асоціаціях 

міфологічного або художньо-поетичного походження, виявляється у 

сприйнятті Геліоса як символу дня, Селени ‒ символу ночі, Еос ‒ символу 

ранкової пори, орла ‒ символу Зевса, троянди і яблука ‒ символів кохання. 

Ще одним із виявлених у структурі концептів природи є ціннісно-

оцінний компонент. Можна з упевненістю сказати, що у Теокріта естетична 

оцінка природи ‒ позитивна. Закономірно, що щодо квітів, дерев, птахів, 

тварин, небесних явищ, води він вживає чимало суб’єктивних епітетів 

(гарний, красивий, добрий тощо). Звісно, присутня й негативна оцінка, 

наприклад, вітрів, моря, деяких тварин. 

Найчастіше вживані лексеми, що представляють певні концепти, 

можна вважати ключовими лексемами всього тексту ідилій. Це, зокрема, 
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“день” ‒ τό ἦμαρ / τό ἆμαρ / ἁ ἁμέρα / ἡ ἀμέρα (20), “ніч” ‒ ἡ νύξ (20), “вода” ‒ 

τό ὕδωρ (28), “земля” ‒ ἁ γᾶ / γαῖα (15), “гора” ‒ τό ὄρος / ὦρος / οὖρος (27), 

“вогонь” ‒ τό πῦρ (14), “дуб” ἡ δρῦς (12), “троянда” ‒ τό ῥόδον (7), “яблуко” ‒ 

τό μᾶλον / μῆλον (13), “коза” ‒ ἡ ἆιξ (27), “вівця, баран” ‒ ὁ, ἡ οἶς / ὄϊς (15), 

“корова, бик” ‒ ὁ, ἡ βοῦς / βῶς (23), “лев” ‒ ὁ λέων (5) і ὁ λῖς (4), “вовк” ‒ ὁ 

λύκος (11), “бджола” ‒ ἡ μέλισσα (12) та деякі інші. 

Елементи природи створюють унікальний сегмент цілісної картини 

світу Теокріта, відображаючи особливості мислення автора, його 

світобачення. За нашими спостереженнями, Теокріт схильний до деталізації 

природного середовища, однак ми не вбачаємо у цьому якогось недоліку. 

Акцентування на тому, як шишки падають із сосни, як сюрчить цвіркун, як 

скачуть і мекають кози чи як пахне меліса роблять пейзаж майже зримим. Це 

здійснено і завдяки численним стилістичним засобам, котрі переносять 

читача на місце подій, роблячи його не просто спостерігачем, а й їхнім 

учасником. 
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РОЗДІЛ 3 

ПАРАДИГМА МАКРОКОНЦЕПТУ “ЛЮДИНА” В ТЕКСТІ 

ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА 

Довготривала антропоцентрична тенденція у розвитку філологічної 

науки призводить до висунення на перший план лінгвістичних зацікавлень 

проблеми сутності людини. Це виявляється і у сфері когнітивної лінгвістики. 

Концепт ЛЮДИНА активно досліджується насамперед завдяки своїй 

різноплановості. Більшість мовознавців сходиться на розумінні людини як 

єдності фізичного, біологічного, інтелектуального, психічного, етичного, 

соціального, духовного та емоційного компонентів. 

Науковці пропонують досліджувати концепт ЛЮДИНА за допомогою 

різних підходів: аналіз зовнішніх, внутрішніх, фізичних, біологічних та 

соціальних характеристик людини [182, с. 151], опис структури концепту за 

релевантними ознаками: життєвий, гендерний, соціальний сегменти, 

“людина внутрішня” і “людина духовна” [166, 98‒99]. Результативним 

виявляється також близький нам метод вивчення концепту ЛЮДИНА 

шляхом аналізу пов’язаних із ним перцептивних образів та когнітивних 

метафор [129, с. 147]. 

Спираючись на досвід досліджень концепту ЛЮДИНА, здійснених у 

системі різних мов, та з огляду на матеріал давньогрецьких ідилій, ми 

розглядатимемо людську сферу у Теокріта за трьома сегментами: 

біологічним, духовним і соціальним. Перший сегмент включає 

характеристику людини за фізіологією, гендером та віком, другий ‒ за 

ментальним та емоційним станом, третій ‒ за місцем у суспільстві. 

Попри велику кількість лексичних засобів, що ілюструють кожну з 

виділених сфер буття людини (529 іменникових лексем), особливо широке 

вираження у творах Теокріта здобули лише деякі. Зокрема розгалуженими є 

зображення концептів ЖИТТЯ / СМЕРТЬ (екзистенційні концепти), ДУША / 

СЕРЦЕ / РОЗУМ (концепти ментальної діяльності) і КОХАННЯ (емоційний 
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концепт). Важливо зазначити, що межі між виділеними сегментами не 

достатньо чіткі, не виключене їхнє накладання і перетин. Подальший аналіз 

мікроконтекстів (близько 150 образно позначених мікроконтекстів), що 

передаються засобами вербалізації, надасть можливість виявити додаткові 

особливості зазначених концептів. 

Стан відображення окремих елементів макроконцепту ЛЮДИНА 

залежить від жанрової специфіки того чи іншого твору Теокріта. Так, 

суспільний сегмент ширше представлено у міських мімах та буколіках, 

духовний ‒ в епіліях із міфологічними сюжетами і ліричних ідиліях. 

Натомість, біологічний сегмент макроконцепту ЛЮДИНА має універсальний 

характер і притаманний усім текстам письменника. 

Суть виділеного макроконцепту можна зрозуміти через опрацювання 

окремих образів людей у Теокріта. Проаналізувавши зовнішні та внутрішні 

характеристики портретів богів і героїв, царів і цариць, пастухів і землеробів, 

містян і селян зображених у ідиліях, побачимо, якими сприймав їх автор. 

Зазначимо, що номінативне поле макроконцепту ЛЮДИНА дуже 

об’ємне, а лексика, що його представляє, має в основному інформативний 

характер. Так, може здатись, що подекуди автор застосовує надмірну 

кількість соматичної, артефактної та мілітарної лексики. Однак слід 

зазначити, що використання таких елементів досить гармонійне, адже 

Теокріт намагається дотримуватись правил жанру. 

Цей макроконцепт має й низку особливостей, а саме: 

1) лексика, повʼязана з людиною, часто абстрактна; 

2) субʼєктивація концепту здійснюється в основному через епітети, що 

характеризують людські фізичні та духовні якості; 

3) у системі порівнянь, що стосуються людини, головним обʼєктом є 

явища природи; 

4) у структурі концепту одні компоненти мають активне вираження, 

інші ‒ представлені вужче. 
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3. 1 Загальні характеристики людини 

Іменем макроконцепту є лексема ὁ ἄνθρωπος ‒ людина (17). 

Мікроконтексти вживання цієї лексеми різні, проте у Теокріта переважно так 

позначається людина загалом: κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι (XVII: 

117) ‒ отримати добру славу серед людей. Слід відзначити вживання цієї 

лексеми у значенні “смертна людина” для протиставлення безсмертним 

богам та підкреслення божественної влади над людським родом: καὶ ὣς οὐκ 

ἔστιν ἀλύξαι / ἀνθρώποις ὅ τι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει (XXIV: 69‒70) ‒ 

але людям неможливо змінити те, що Мойра пряде ниткою. Така фраза 

нагадує про невідворотність людської долі, адже згідно з давніми 

віруваннями, життям давньогрецької людини управляють боги. 

У значенні “людина” вживається також лексема ὁ ἀνήρ: людина у 

протиставленні до бога (4), людина у протиставленні до тварини (2) або 

людина загалом (15). Згадуючи колишні часи, один із героїв ідилій 

звертається до міфічних уявлень про золотий вік людства, коли все було 

ідеальним: χρύσειοι πάλιν ἄνδρες (XII: 16) ‒ колись були золоті люди. 

Зазначимо, що у Теокріта виявлено чимало прикладів негативної оцінки 

людини, зокрема: καὶ φιλοκερδείᾳ βεβλαμμένον ἄνδρα παρελθεῖν (XVI: 63) ‒ і 

уникати людини, пошкодженої жадібністю або ἐξ ἀπάτας κεκροτημένοι 

ἄνδρες (XV: 49) ‒ із неправди викувані люди. В останніх мікроконтекстах 

бачимо метафори: людина показана як плід, уражений хворобою 

(жадібністю), або предмет, що виковується наче з металу (неправди). 

У Теокріта використовується приблизно однакова кількість лексем на 

позначення осіб чоловічої і жіночої статі. Іменник ὁ ἀνήρ основним має 

значення “чоловік” і вважається однією з ядерних лексем макроконцепту 

ЛЮДИНА. Зазначена лексема у 13 випадках перебуває в антонімічних 

зв’язках з іменником “жінка”, що екстраполюється на тваринний світ. 

Іншими відтінками значень є: “коханий чоловік” (12), “старий чоловік” (1), 

“чоловік-воїн” (9), “почесний чоловік” (16), інше (7) [244, с. 28]. Лексема ὁ 
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ἀνήρ може не перекладатися, коли вона вжита разом із назвою народності чи 

професії, наприклад, ὁ Καλυδώνιος ἀνήρ – калідонієць (замість дослівного 

калідонійський чоловік) (XVII: 54) або ὁ αἰπόλος ἀνήρ – козопас (замість 

дослівного чоловік-козопас) (VI: 7). Від твірної основи іменника ὁ ἀνήρ у 

тексті Теокріта відділилося й кілька похідних: ἀνδρέϊος – чоловічий (2), 

демінутив τό ανδρίον – чоловіченько та прислівник ἀνδριστί – по-чоловічому. 

В уявленні Теокріта чоловіки різні, тому не можна говорити про 

однозначну авторську оцінку: вони є працьовитими ‒ ἐργατίνας (XXI: 2), 

милосердними ‒ οἰκτίρμων (XV: 75), пихатими ‒ ὑπέροπλος (XXII: 44), 

добрими ‒ ἐσθλός (VII: 100), χρηστός (XV: 75), славними ‒ δόκιμος (XXVIII: 

18), чесними ‒ ἀγαθός (XVI: 2), бездіяльними ‒ ἕκηλος (XXV: 100), 

балакучими ‒ λάλος (V: 75), розумними ‒ σοφός (XIV: 22) тощо. 

Високий показник слововживання має й інша ядерна лексема ἡ γυνή ‒ 

“жінка” (17). У кількох випадках цей іменник входить до складу опозицій, 

зокрема, жінка ‒ чоловік (3), жінка ‒ дівчина, жінка ‒ законна дружина або 

коханка (10), жінка ‒ богиня (1) [244, с. 63]. Словотвірні можливості лексеми 

ἡ γυνή невеликі, а в ідиліях знаходимо лише одне похідне слово як 

характеристику Зевса – ὁ γυναικοφίλας “любитель жінок” (VIII: 60) і 

емоційно забарвлене слово ὁ γύννις ‒ жінкоподібний чоловік, тобто боягуз. 

Жіночих образів у Теокріта не надто багато, але вони відзначаються 

різноплановістю. В уявленні поета жінка може бути матір’ю і дружиною 

(Горго і Праксіноя з XV ідилії), нещасною, зрадженою коханим (Сімайта з II 

ідилії), наївною пастушкою кіз (дівчина з XXVII ідилії), благородною 

царівною (XVII Береніка із ідилії), показовою дружиною і майстринею 

(Гелена з XVIII ідилії) тощо. Епітетні структури, пов’язані із власними та 

загальними назвами жінок, досить різноманітні. Жінки у Теокріта 

означуються як працьовиті ‒ ἀνυσίεργος (XXVIII: 14), сміливі ‒ κυνοθαρσής 

(досл. смілива, наче собака) (XV: 54), жорстокі ‒ βαρύς (II: 3), безсердечні ‒ 
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ἄστοργος (XVII: 43), легковірні ‒ ταχυπειθής (II: 138), розумні ‒ σαόφρων 

(XXVIII: 14) тощо. 

Загальні номінації людини включають також номінації за віком. Це 

зокрема основні біологічні процеси у житті людини від народження до 

смерті – “дитинство”, “молодість”, “зрілість”, “старість”. Дитинство у 

Теокріта відповідає загальному розумінню цього поняття. Це період 

безтурботності, бо для дітей головними є біологічні потреби ‒ здоровий сон 

та їжа (XIV та XXIV ідилії). Слова, яким він назвав би період дитинства, у 

Теокріта не виявлено. 

Натомість період юності у Теокріта висвітлено досить широко. В 

авторському лексиконі зауважено кілька номінацій із такими значеннями: ἡ 

ἥβη / ἅβα / ἄβα (4), ἡ νεότης (2), ἡ νεολαία. У більшості випадків поняття 

“молодість” протиставлено поняттю “старість”: Κάστορι δ᾽ οὔτις ὁμοῖος ἐν 

ἡμιθέοις πολεμιστὴς / ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα (XXIV: 132‒133) 

‒ ніякий воїн із напівбогів не був рівний Кастору, поки молодість його не 

повернула до старості. Коли в цьому мікроконтексті наявне ототожнення 

біологічного часу з рухом колісниці, то в іншому мікроконтексті поняття 

молодості пов’язане з фізичною силою, міццю: ὁ πρέσβυς, κάμνοντι τὸ 

καρτερὸν ἀνδρὶ ἐοικώς … τὸ δὲ σθένος ἄξιον ἅβας (I: 41, 44) ‒ старий, 

працюючи, схожий на сильного чоловіка… силою достойний молодості. 

У ліричних віршах Теокріт вустами своїх героїв наголошує на 

швидкоплинності молодості. Зазначимо, що в таких творах ідеться про 

нерозділене кохання дорослого чоловіка до юнака. Відкинуті гордовитими 

хлопцями чоловіки застерігають їх від того, що й їхня молодість промине і 

вони також будуть старими. У XXIII ідилії перед самогубством нещасний 

закоханий пророкує юнакові швидке згасання молодості, наводячи приклади 

з природи: οἶδα τὸ μέλλον. / καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ 

μαραίνει: / καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ: / λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, 

μαραίνεται ἁνίκα πίπτῃ: / ἁ δὲ χιὼν λευκά, καὶ τάκεται ἁνίκα πασθῇ. / καὶ κάλλος 
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καλόν ἐστι τὸ παιδικόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ζῇ (XXIII: 27‒32) ‒ знаю майбутнє: 

троянда є красивою, але час її нищить; і фіалка є гарною навесні, але 

швидко старіє; і лілія є білою, але в’яне пропадаючи; і білий сніг тане, як 

тільки впаде. Так і гарна краса юнацька, але недовго вона живе. Теокріт 

вживав порівняння з квітами та снігом, які швидко пропадають під впливом 

зовнішніх чинників. 

Молодість у Теокріта ‒ це крилата істота, яку людина не може 

наздогнати: ὀμνάσθην, ὅτι πέρυσιν ἦσθα νεώτερος, / χὥτι γηραλέοι πέλομες πρὶν 

ἀποπτύσαι / καὶ ῥύσοι, νεότατα δ᾽ ἔχην παλινάγρετον / οὐκ ἔστι: πτέρυγας γὰρ 

ἐπομμαδίαις φόρη, / κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλάβην (XXIX: 26‒30) ‒ 

згадай, що минулого року ти був молодшим, станемо старими і зморщеними 

перш, ніж плюнеш, молодість не можна впіймати, бо має крила за плечима, 

а ми надто повільні для тої, що летить. 

У кількох мікроконтекстах молодість ототожнюється з цвітінням: οὐδ᾽ 

αὐτῷ γλυκερᾶς ἄνθεμον ἅβας πεδ᾽ ὐμαλίκων / μένει (ΧΧΧ: 21) ‒ однак залишив 

він цвіт солодкої молодості із ровесниками. Тут Теокріт наголошує на тому, 

що молодість не повернеться ніколи. Молодість може так само швидко 

зівʼянути, як квітка: Φιλῖνε, τό τοι καλὸν ἄνθος ἀπορρεῖ (VII: 121) ‒ Філіне, і 

твій гарний цвіт зівʼяне. Отже, актуалізуються метафоричні моделі 

молодість ‒ швидка невловима істота та молодість ‒ цвітіння, 

підживлені сенсорними (смаковими, зоровими) та оцінними епітетами. 

Сім лексем називають людей юнацького та дитячого віку: ὁ κοῦρος / 

κῶρος – хлопець (8), ὁ ἔφαβος – зрілий юнак (2), ἡ κόρα / κούρα / κώρα – 

дівчина, діва (15), донька (5), демінутив τό κόριον – дівчинка та ἡ παρθένος 

(9) і ἡ παρθενική (3) – молода дівчина. Широкою полісемією відзначається 

ядерна лексема ὁ, ἡ παῖς, що має значення “хлопчик / дівчинка” (8), “підліток, 

юнак / дівчина” (37), “дитина” (7) або “син” (10). Молодість у Теокріта 

асоціюється з коханням, отже, молоді хлопці і дівчата часто є обʼєктами 

симпатії переважно старших за віком чоловіків і жінок. Залежно від того, чи 
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кохання взаємне, молодих людей називають милими, любими ‒ χαρίεις, φίλος; 

гарними ‒ καλός або нечесними ‒ κακός, жорстокими ‒ ἄγριος, ἀπηνής, λάϊνος 

тощо. 

Зрілий вік ‒ це розквіт сил: ἤλυθε γὰρ στείχων τις ἀπ᾽ ῎Αργεος ὡς μέσος 

ἀκμῆς / ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ῾Ελίκης ἐξ ἀγχιάλοιο (XXV: 164‒165) ‒ бо прибув 

якось із Аргоса ахейський чоловік у середині розквіту (тобто середніх років) 

із приморської Геліки. Люди похилого віку представлені назвами ὁ γέρων (10) 

і ὁ πρέσβυς (2), демінутивом τό γερόντιον, а також ἡ πρεσβῦτις і ἡ γραῖα (4). 

Когнітивні ознаки старіння у творах Теокріта ‒ сиве волосся (XIV, XXX 

ідилії), зморщене тіло (XXIX, XXX ідилії) і фізична слабкість (XXIV ідилія) 

‒ співпадають із загальним уявленням про цей період життя. За нашими 

спостереженнями, старі люди у Теокріта асоціюються в основному з 

мудрецем Тіресієм (XXIV ідилія), жінками-чарівницями (III ідилія), 

рибалками (I, XXI ідилії). 

Вважаємо за потрібне відзначити значну увагу Теокріта до лексики на 

позначення частин тіла людини. В. Гусятинська стверджувала, що це 

спричинено вельми розвиненою в епоху еллінізму медициною [53, с. 11]. В 

біографії Теокріта є згадка про те, що він навчався лікарській справі на 

острові Кос під керівництвом Ерасістрата [245, с. 79]. Отже, цим справді 

можна пояснити таку увагу поета до соматизмів. Розглядаючи лексику 

найменувань частин людського тіла, варто говорити про партономію – 

структуру, в якій слова поєднуються відношенням “частина-ціле”, адже 

наприклад, губи – частина обличчя; обличчя – частина голови; голова – 

частина тіла [99, с. 222]. 

Важливою особливістю вживання анатомічної лексики у творах 

Теокріта можна вважати велике число синонімічних рядів, які автор 

використовував, очевидно, щоб уникнути повторів. Лексичне поле 

соматизмів досить широке, адже охоплює назви частин тіла, рідин людського 

організму та внутрішніх органів. Попри загальну інформативність 
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анатомічної лексики лише деякі лексичні елементи супроводжуються 

художньою образністю, що виявляється в основному у метафоричності їхніх 

значень. 

Наприклад, лексема ἡ ὀφρύς ‒ брова має метафоричне значення 

“гординя”: ἐχθὲς γὰρ παριὼν ἔδρακε λέπτ’ ἄμμε δι’ ὀφρύγων (XXX: 8) ‒ бо 

вчора проходивши, подивився на мене, нахмуривши брови (тобто гордо). 

Іменники τό στῆθος і τό στέρνον ‒ груди у метафоричному значенні 

позначають душу як джерело емоцій та почуттів, що знаходиться в грудях: ἁ 

δ᾽ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσθεν ἀνία (II: 39) ‒ хоч у моїх грудях не замовкне 

страждання. Іменник ἡ χολή – жовч в ідиліях вживається переносно як 

“гнів”: καὶ οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥινὶ κάθηται (I: 18) ‒ і завжди ніздрі 

роздуваються від злобної жовчі. 

Найбільшу концентрацію соматичної лексики бачимо у кількох (XI, 

XX, XXII, XXVI) ідиліях Теокріта. В описах зовнішності героїв цих творів 

переважають зорові образи. Один із найяскравіших портретів ‒ опис 

Поліфема: Γινώσκω, χαρίεσσα κόρα, τίνος οὕνεκα φεύγεις·/ οὕνεκά μοι λασία 

μὲν ὀφρὺς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ / ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ θὥτερον ὦς μία μακρά, / εἷς δ᾽ 

ὀφθαλμος ἔπεστι, πλατεῖα δὲ ῥὶς ἐπὶ χείλει. (XI: 30‒33) ‒ Знаю, прекрасна 

дівчинко, через що тікаєш: через мою кудлату брову на все чоло, що 

тягнеться від одного вуха до іншого, через моє око єдине, через плаский ніс 

над губою. Циклоп боїться, що через зовнішність, зокрема око, його не кохає 

Галатея і тому пропонує його випалити. Хоч око для нього найдорожче, але 

він готовий пожертвувати ним заради кохання: καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν / καὶ 

τὸν ἕν᾽ ὀφθαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν (XI: 52‒53) ‒ і душу віддав би, і 

око, яке для мене найсолодше. Тут актуалізується перцептивний образ, 

виражений смаковим епітетом γλυκύς. 

Красномовним є й опис голови ображеного пастуха, яким погордувала 

містянка: ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον, ἐμὰν δ᾽ ἐπύκαζεν ὑπήναν, / χαῖται δ᾽ οἷα 

σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο, / καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε 
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μελαίναις: / ὄμματά μοι γλαυκᾶς χαροπώτερα πολλὸν ᾿Αθάνας, / καὶ στόμα δ᾽ αὖ 

πακτᾶς γλυκερώτερον, ἐκ στομάτων δὲ / ἔρρεέ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μέλι 

κηρῶ (XX: 22‒27) ‒ наче плющ на стовбурі, мене покривала борода, а 

волосся, наче селера, звивалось на скронях, і біле чоло сяє над темними 

бровами, мої очі більше сяють, ніж в голубоокої Афіни, і рот солодший, ніж 

сир, а з вуст ллється голос, що солодший, ніж бджолиний мед. В цьому 

уривку використано сім соматизмів, пʼять художніх порівнянь та кілька 

епітетів, що актуалізують зорові та смакові образи. 

Скупчення анатомічної лексики бачимо й у XXII ідилії. Вперше, коли 

описується грізний Амік: δεινὸς ἰδεῖν, σκληραῖσι τεθλασμένος οὔατα πυγμαῖς: / 

στήθεα δ᾽ ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον / σαρκὶ σιδηρείῃ, σφυρήλατος οἷα 

κολοσσός. / ἐν δὲ μύες στερεοῖσι βραχίοσιν ἄκρον ὑπ᾽ ὦμον / ἕστασαν ἠύτε 

πέτροι ὁλοίτροχοι, οὕστε κυλίνδων / χειμάρρους ποταμὸς μεγάλαις περιέξεσε 

δίναις (XXII: 45‒50) ‒ він страшний на вигляд: вуха розбиті у жорстоких 

бійках, величезні груди виставились наперед і широка спина із залізною 

плоттю, наче викуваний колос; і м’язи на сильних руках від плечей стали 

наче камені, які котить бурхлива ріка у великій круговерті. Порівняльні 

конструкції та численні епітети разом створюють деталізований зоровий 

образ. Багато соматизмів бачимо й в описі кулачного бою між Аміком і 

Полідевком (XXII: 80‒130), чимало їх і в описі бою між Лінкеєм і Кастором 

(XXII: 183‒204). Може здатися, що така деталізація дещо надмірна, однак на 

нашу думку, це надає ідилії значної реалістичності. 

Теокріт загалом по-різному зображує людей. Відтак варто зупинитися 

на особливостях опису людей різних соціальних прошарків, представників 

різних професій, а також богів та героїв. 

 

Боги і божества 

Літературна традиція наділяти богів людськими рисами та робити їх 

персонажами художніх творів має давні коріння. До цього часто вдавалися 
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давньогрецькі письменники різних епох. Згадаймо, скільки уваги грецьким 

богам приділяв Гомер. За спостереженнями В. І. Пащенка та Н. І. Пащенко, 

Гомерові боги мають ті ж почуття і бажання, що й люди. Але якщо героїв 

поет оспівує, намагається показати з кращого боку, наділяє різними 

чеснотами, то боги показані “жорстокими, несправедливими, злими, 

вередливими, підступними, брехливими, невдячними” тощо [137, с. 70]. 

Боги займають важливе місце і в творах Теокріта. Вони посилають 

людям як своє благословення, так і гнів: ἔνθά μοι ἀθανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ θῆκε 

νοῆσαι (XXV: 276) ‒ один із безсмертних в серце поклав мені думку; ἀγαθός 

τις ἐπέπταρεν τοι (XVIII: 16) ‒ хтось добрий чхнув на тебе (йдеться про бога, 

а це вважалось щасливою прикметою); μηδ᾽ εἴ τι θεοὶ νοέοντι πονηρόν (XXIV: 

68) ‒ навіть коли боги задумали щось погане. Маючи повне владарювання у 

людському житті, боги у той же час перебувають поза критикою від людей: 

μηδεὶς τὰ θεῶν ὀνόσαιτο (XXVI: 38) ‒ нехай ніхто не осуджує когось із богів. 

Прославляння богів у поезії автор вважає для них найкращим 

жертвопринесенням: γεράων δὲ θεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί (XXII: 223) ‒ із всіх 

дарів найкращим для богів є пісні. 

Група богів, котрі згадуються в ідиліях Теокріта, порівняно невелика: 

Зевс, Гера, Афродіта, Артеміда, Гермес, Гефест, Ерот, Пан, Геката, Геліос, 

Селена та деякі інші. Однак найбільшу увагу поет приділив розкриттю 

образів верховного бога, покровителів кохання і пастушого ремесла. 

Теокріт характеризує Зевса одним з його постійних епітетів, котрий 

з’явився, можливо, ще в догомерівські часи. Верховний бог означений як 

αἰγιόχος ‒ щитодержець (XXII: 1). Зевс вважався батьком братів Діоскурів, 

тому коли одному з них загрожувала небезпека, Ζεὺς ἐπάμυνε, χερῶν δέ οἱ 

ἔκβαλε τυκτὴν / μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ (XXII: 210‒

211) ‒ Зевс захистив, і вихопив з рух майстерно різьблений мармур, а самого 

спалив палаючою блискавкою. Із погодними явищами та Зевсом пов’язано 

такий мікроконтекст: ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες. / χὡ Ζεὺς 
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ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα δ᾽ ὕει (IV: 42‒43) ‒ надія є у живих, без надії 

лише мертві. Зевс часом є ясним, а часом дає дощ. Тут проведено паралель 

між погодою і станом людини: якщо ясно і світить сонце, значить є надія на 

краще, а дощ асоціюється з безнадією. Шукаючи підтримки та розуміння у 

коханні, пастух звертається до Зевса: ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ, / οὐ μόνος ἠράσθην: καὶ 

τὺ γυναικοφίλας (VIII: 59‒60) ‒ о батько Зевсе, не я один закохався, і ти 

любив жінок. 

В ідиліях боги згадуються переважно у контексті тієї сфери життя, для 

якої вони є покровителями. Так, Гермес вважався покровителем подорожніх: 

῾Ερμέω ἁζόμενος δεινὴν ὄπιν εἰνοδίοιο: / τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων 

κεχολῶσθαι, / εἴ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην (XXV: 4‒6) ‒ 

поважаючи страшною повагою придорожнього Гермеса, бо кажуть, 

найбільше з богів гнівається, коли відмовити подорожному, котрий шукає 

дорогу; Аполлон ‒ покровителем не тільки мистецтв, а й домашньої худоби: 

᾿Απόλλωνος νομίοιο / ἱερὸν ἁγνόν, ξεῖνε, τελειοτάτοιο θεοῖο (XXV: 21‒22) ‒ 

священний храм Аполлона, який охороняє стада, чужинцю, всемогутнього 

бога; Латона ‒ покровителька сімʼї, Афродіта ‒ кохання, а Зевс ‒ сімейного 

добробуту: Λατὼ μὲν δοίη, Λατὼ κουροτρόφος ὔμμιν / εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεὰ 

Κύπρις ἶσον ἔρασθαι / ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς ἄφθιτον ὄλβον, / ὡς ἐξ 

εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἔνθῃ (XVIII: 50‒53) ‒ Латона нехай дасть, 

Латона, що годує молодь, радість батьківства, Кіпріда, богиня Кіпріда ‒ 

рівну любов один до одного, Зевс, Кронід Зевс вічне щастя, яке 

передаватиметься з покоління в покоління. 

Про богів, які є покровителями кохання, герої ідилій відгукуються 

неоднозначно: щасливі дякують за дар кохання, нещасні ‒ нарікають. 

Вустами своїх персонажів Теокріт називав Ерота не лише жорстоким ‒ 

βαρύς (III: 15), а й підступним ‒ δολομάχανος (XXX: 26) та неприємним ‒ 

ἀνιαρός (II: 55). До речі, двічі жорстокою названо й матір Ерота, богиню 

вроди та кохання ‒ Афродіту (χαλεπός ‒ XIII: 71, βαρύς ‒ I: 100). Негативними 
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рисами наділена й Геката ‒ богиня ночі і чаклунства, котру героїня другої 

ідилії називає δασπλῆτις ‒ страшна, грізна (II: 14), а богиня Гера, котра 

наслала змій на Геракла, характеризується як πολυμήχανος ‒ кмітлива (XXIV: 

13). 

Із богами-покровителями кохання пов’язані метафоричні вживання 

лексем на позначення стрільби з лука: ...πῶς πικρὰ βέλη ποτικάρδια βάλλει 

(XXIII: 5) ‒ які стріли гіркі у серце пускає [Ерот] чи ἔχθιστον ἔχων 

ὑποκάρδιον ἕλκος, / Κύπριδος ἐκ μεγάλας τό οἱ ἥπατι πᾶξε βέλεμνον (XI: 15‒16) 

‒ маючи ненависну рану під серцем, стріла великої Кіпріди влучила в печінку. 

В обох мікроконтекстах спостерігаємо негативну конотацію, що виражена в 

епітетах “гіркий” і “ненависний”, котрі тут асоціюються з нещасним 

коханням. 

 

Герої 

Характеризуючи героїв як персонажів своїх ідилій, Теокріт практично 

ідеалізує їх, адже подає переважно позитивну оцінку їхніх вчинків. Поет 

акцентував на внутрішніх особливостях героїв, відзначаючи їхні здібності, 

відвагу, стійкість характеру тощо. Герої у Теокріта божественного 

походження: θεῖος ἄωτος / ἡρώων (XIII: 27‒28) ‒ божественний цвіт героїв, а 

отже, всі благородні ‒ πάντες ἀριστῆες (XXII: 99). 

Подібно до Гомера, Теокріт прагнув надати образам героїв особливих 

рис, які б підкреслювали їхню індивідуальність. В “Іліаді” та “Одіссеї” така 

мета досягалася тим, що автор показував вчинки героя, його дій в різних 

обставинах та використовував систему постійних епітетів [137, с. 73‒74]. 

У Теокріта простежується тенденція до розкриття образів героїв-

напівбогів у ідиліях епічного характеру. Центральними тут є постаті Геракла, 

Кастора і Полідевка. Поет також прагне сформувати систему постійних 

епітетів своїх героїв, наслідуючи епічні традиції. Так, Геракл означується як 

Διὸς ἄλκιμος υἱός ‒ відважний син Зевса (XXV: 42), βαρύφρων ‒ розгніваний 
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(XXV: 110), εὔσκοπος ‒ меткий (XXV: 143), ὕψιστος ‒ величний (XXV: 159), 

χαλκεοκάρδιος ‒ безстрашний (XIII: 5). 

Цікавою видається характеристика Геракла, яку йому дав селянин: ἐπεὶ 

οὐ σέγε φημὶ κακῶν ἒξ / ἔμμεναι οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικότα φύμεναι αὐτόν, / οἷόν τοι 

μέγα εἶδος ἐπιπρέπει. ἦ ῥά νυ παῖδες / ἀθανάτων τοιοίδε μετὰ θνητοῖσιν ἔασι 

(XXV: 38‒41) ‒ бо ти не з простих людей, не видаєшся поганого росту, а 

навпаки зростом високим виділяєшся. такі тільки діти безсмертних між 

смертними перебувають. Високе соціальне і навіть божественне походження 

Геракла тут виявляється у порівнянні із його ростом. 

Образи Діоскурів висвітлено у XXII ідилії, де йдеться про визначні 

битви обох братів. Вони характеризуються перш за все як захисники людей, 

котрі знаходяться на вістрі бритви (тобто у небезпеці) ‒ ἀνθρώπων σωτῆρας 

ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων (XXII: 6), як любі діти богів ‒ θεῶν φίλα τέκνα (XXII: 

29), заступники смертних ‒ ὦ ἄμφω θνητοῖσι βοηθόοι (XXII: 23), водночас 

вони невблаганні й жорстокі ‒ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες (XXII: 169). Теокріт 

неодноразово наголошує на їхньому божественному походженні. Прикладом 

може бути фраза αὐτοί τε κρατέοντε καὶ ἐκ κρατέοντος ἔφυσαν (XXII: 213) ‒ 

вони самі є могутні і від могутнього [бога] народились. 

Письменник підкреслював, що брати були вправними у різних 

ремеслах, зокрема ἱππῆες κιθαρισταί, ἀεθλητῆρες ἀοιδοί (XXII: 24) ‒ у верховій 

їзді, грі на кіфарі, битвах і піснях. Вони також названі покровителями коней, 

котрі лякаються в натовпі, кораблів, що побачивши схід і захід зірок, 

борються із страшними вітрами ‒ ἵππων θ᾽ αἱματόεντα ταρασσομένων καθ᾽ 

ὅμιλον, / νηῶν θ᾽, αἳ δύνοντα καὶ οὐρανὸν ἐξανύοντα / ἄστρα βιαζόμεναι χαλεποῖς 

ἐνέκυρσαν ἀήταις (XXII: 7‒9). 

Кожен із братів характеризується також окремими епітетами. Так, 

Кастор αἰολόπωλος ‒ швидкокінний (XXII: 34), ὑπείροχος ἐν δαῖ ‒ успішний в 

бою (XXII: 79), ταχύπωλος, δορυσσόος, χαλκεοθώρηξ ‒ швидкокінний, 

войовничий, одягнутий у мідне озброєння (XXII: 136). Полідевк отримує від 
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Теокріта такі епітети: φοβερός ‒ страшний (XXII: 2), οἰνωπός ‒ темний 

(XXII: 34), ἀεθλοφόρος ‒ який бере нагороди за перемоги (XXII: 53), κρατερός 

‒ сильний (XXII: 92, 173) ἀνίκητος ‒ непереможний (XXII: 111). На думку 

П. Саконі, хоч Діоскури і трактуються як герої із схожими якостями і 

функціями, однак Кастор у творі відображається на нижчому рівні порівняно 

із Полідевком [158, с. 17]. 

 

Царі та цариці 

Важливою характеристикою людини є її соціальне становище у країні 

проживання. У творах Теокріта бачимо чітку ієрархію статусу людини, 

починаючи від царя, котрий перебуває на чолі держави, аж до рабів, які 

складають “дно суспільства”. Отож, найвищими є статус царя ὁ βασιλεύς (14) 

та цариці ἡ βασίλισσα і ἡ βασίλεια (2). Це словотвірне гніздо доповнює також 

дієслово – βασιλεύω “царювати” (2). Цікавим є приклад вживання лексеми ὁ 

βασιλεύς, коли вона характеризує бога: οὓς τέκετο κρείουσα ῾Ρέα βασιλῆας 

᾿Ολύμπου (XVII: 132) ‒ народжені від повелительки Реї царі Олімпу. 

Синонімічним у першому своєму значенні до ὁ βασιλεύς виступає ὁ 

ἄναξ, що може означати “цар як бог або напівбог” (8) і “цар як людина” (3). У 

Теокріта зустрічаємо й дієслово зі спільним коренем – ἀνάσσω “царювати”. 

Третім словотвірним гніздом, що виражає синонімічні поняття, є гніздо з 

одноразово вжитих іменників ὁ ἀρχός та ὁ ἀρχηγός ‒ володар, правитель, а 

також відповідного дієслова ἄρχω ‒ правити. У більшості випадків цими 

словами Теокріт називає єгипетського царя Птолемея Філадельфа та його 

дружину-сестру Арсіною. Кілька разів царем означено Авгія та Полідевка, а 

також Геракла. 

Загалом у Теокріта бачимо позитивну оцінку діяльності царів. 

Письменник характеризує їх різноманітними величальними епітетами, однак 

також наголошує на швидкоплинності їхніх багатств. Особливо прославляє 

Теокріт Птолемея, вважаючи, що він ὁ προφερέστατος ἄλλων (XVII: 4) ‒ 
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найкращий серед інших. Теокріт прославляє царя як свого найбільшого 

мецената і віддячує йому віршами, в яких пророкує йому вічну славу: 

Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον / ἀντ᾽ εὐεργεσίας (XVII: 115‒116) ‒ 

пророки Муз оспівують Птолемея за його благочинність. Поет характеризує 

Птолемея як εὐγνώμων (XIV: 61) ‒ благородного, ἀγήνωρ (XVII: 85) ‒ 

мужнього, φιλόμουσος ‒ того, який любить Муз, тобто мистецтво (XIV: 

61), ἐρωτικός (XIV: 61) ‒ вмілого у коханні. Теокріт вкотре наголошує на 

щедрості царя, вважаючи його еталоном правителя: πολλοῖς πολλὰ διδούς, 

αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων / οἷα χρὴ βασιλῆ᾽ (XIV: 63‒64) ‒ багато дає 

багатьом, тим, хто просить, не відмовляє, так і личить царю. 

Поет позитивно схарактеризував і правителя Авгія: ὥς που καὶ 

βασιλεῦσιν ἐείδεται ἐν φρεσὶν ᾗσιν / αὐτοῖς κηδομένοισι σαώτερος ἔμμεναι οἶκος 

(XXV: 58‒59) ‒ в серцях своїх і царі думають, що безпечніше буде, коли самі 

потурбуються [про справи] вдома. Такими словами Теокріт описав те, що 

Авгій сам оглядає свої володіння і турбується про людей, які на нього 

працюють. 

 

Пастухи 

Одна з найдавніших професій в світі – професія пастуха ‒ набула 

значного поширення як у стародавній Греції, Італії та Малій Азії, так і на 

більшості материків. Вивченням проблем, пов’язаних із образами пастухів 

зокрема та пасторальним світом Теокріта загалом займалося чимало 

дослідників. Серед них варто виокремити праці К. Гутсвілер (K. Gutzwiller) 

[232] та Н. Коміями (N. Komiyama) [240]. 

В буколіках Теокріта група найменувань пастухів складає основу 

образу пастушого світу. Тематично дотичними до них можна вважати групи 

лексики з номінативних полів інших концептів, зокрема найменування 

ландшафтних одиниць, елементів флори та фауни, музичних та робочих 

інструментів, посуду та інше. 
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Для греків характерні передусім поетичні образи пастухів, оспівані в 

міфах, священних розповідях та піснях [150, с. 101]. Більше того, в давніх 

еллінів була своєрідна класифікація представників цієї загалом шанованої 

професії відповідно до стада, яким вони опікувались. Можна сказати, що 

“найпрестижнішою” була професія волопаса, тоді як бути козопасом 

вважалося ганебним. Доказом цього є вірш у Теокріта: … ἆ δύσερώς τις ἄγαν 

καὶ ἀμήχανος ἐσσί. / Βούτας μὰν ἐλέγευ, νῦν δ᾽ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἔοικας (І: 85‒86) – 

Ет, безталанний ти надто якийсь і невмілий, / Ніби й волів ти пасеш, а 

подібний на козопаса
9
 і схожий рядок δυσέρωτα καὶ αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα 

(VI: 7) – ти нещасний в коханні і називаєшся мужем-козопасом. Отже, 

козопаси асоціюються з чоловіками-невдахами. Протилежним можна 

вважати образ пастуха кіз із сьомої ідилії, який означується як ἐσθλός ‒ 

добрий, славний чоловік: συριγκτὰν ἔμεναι μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν / ἔν τ᾽ 

ἀμητήρεσσι (VII: 28‒29) ‒ перевершує всіх пастухів і женців у грі на сирінзі. 

Градація пастухів виглядала так: волопас – вівчар – козопас. 

Беззаперечним доказом цієї класифікації є рядок Ἦνθον τοὶ βοῦται, τοὶ 

ποιμένες, ᾡπόλοι ἦνθον (І: 80) – Прийшли волопаси, вівчарі, і козопаси 

прийшли. Звичайно, такий порядок слів може пояснюватись метричним 

розміром вірша, але, на нашу думку, тут проілюстрована саме запропонована 

градація. 

Грецька міфологія містить багато прикладів того, що пастухами були 

навіть боги. Більшість із них Теокріт згадує у своїх буколіках. Найкращим 

зразком є опис любовного страждання міфічного волопаса Дафніса (І: 66‒

142). В цих рядках зустрічаються й інші пастухи, кохані Афродіти: цар Анхіз 

та красень-Адоніс. Символічними є також згадки про богів, безпосередньо 

пов’язаних із пастушим життям. Це Гермес, що серед багатьох своїх 

обов’язків був ще й покровителем пастухів і пасовищ, Пріап – бог садів, 

виноградників, отар, а також Пан – бог лісів, отар, пастухів. 

                                                        
9
 Переклад А. Цісика. 



142 

 

Пастухи є головними дійовими особами переважно в буколічних 

ідиліях, що пояснюється передусім тематикою цих творів. У той же час 

пастуший побут досить докладно описано і в XXV ідилії, зокрема у сцені 

прибуття Геракла до царя Авгія. Героя зустрічає царський пастух, який 

проводить для прибулого своєрідну “екскурсію” володіннями свого 

господаря. В рядках 86‒109 зустрічаємо різні елементи пастушого світу. Тут 

описано стада овець і корів, які повертаються ввечері після випасання, а 

також дії слуг, які біля них працюють. 

Із контексту зрозуміло, що пастухи у Теокріта не прості робітники – 

вони поети, співаки, музиканти, адже обов’язковим у кожній ідилії є пісенне 

змагання. Саме тому щодо своїх головних героїв автор вживав й інші назви, 

що характеризують їхні творчі здібності, актуалізуючи асоціацію пастух ‒ 

музикант. Особливістю цієї лексики є те, що вона представлена кількома 

словотвірними гніздами, які відзначаються різним ступенем повноти і 

містять назви виконавця, інструменту та процесу виконання. Повних гнізд є 

два:  

1. ὁ συρικτάς “який грає на сирінзі” (3) – ἡ σῦριγξ “сирінга” (13) – 

συρίσδω “грати на сирінзі” (7);  

2. ἡ αὐλητρίς “флейтистка” – ὁ αὐλός “флейта” (4) – αὐλέω “грати на 

флейті” (3).  

Неповні гнізда є кількох варіацій, зокрема з елементами виконавець та 

інструмент: ὁ κιθαριστής “кифарист” – ἡ λύρα “ліра”, синонімом якого є ἡ 

κιθάρα; інструмент та процес: ὁ δῶναξ “очеретяна сопілка” – δονέω “грати”. 

Повні словотвірні гнізда творять і групи лексем, що не стосуються 

конкретного виду музичного мистецтва: 1. ὁ μελικτάς “співак” – τό μέλισμα 

“пісня” (2) – μελίσδω “співати” (3); 2. ὁ ἀοιδός “співак, поет” (17) – ἡ ἀοιδή 

“спів” (2), “пісня” (22) – ἀοίδιμος “оспіваний” – ἀείδω “співати” (49). Ще дві 

назви мистецьких професій важко потрактувати єдиним словом – ὁ ἰϋκτά, що 

означає “людина, яка співає виразним, чистим голосом” і ὁ βουκολιαστάς – 
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виконавець пастуших пісень. Поєднання цих двох видів діяльності знайшло 

своє вираження у такому звертанні: ποιμὴν εἰροπόκων ὀΐων συριγκτὰ Μενάλκα 

(VIII: 9) – о Меналку, пастуше волохатих овець, [майстре] грати на сирінзі. 

Неодмінним атрибутом кожного пастуха, окрім пастушої палиці, є 

музичний інструмент, переважно зроблений власноруч. Така традиція сягає 

міфічних часів, коли бог Гермес, викравши корів у Аполлона, змайстрував із 

панцира черепахи першу ліру [171, с. 67]. Теокрітові пастухи, подібно до 

свого покровителя Пана, грали переважно на примітивних духових 

інструментах. Найчастіше це були “сирінга” або “флейта”, рідше “очеретяна 

сопілка” чи “поперечна дудка”. Винятки становлять ἡ φόρμιγξ і ἡ λύρα, що 

були видом кіфари, а отже, струнними музичними інструментами. 

Із тексту буколік можемо дізнатися також про технологію виробництва 

сопілки чи сирінги: Σύριγγ᾽ ἃν ἐπόησα καλὰν ἐγὼ ἐννεάφωνον, / λευκὸν κηρὸν 

ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωθεν·[…] Ἦ μάν τοι κἠγὼ σύριγγ᾽ ἔχω ἐννεάφωνον, / 

λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωθεν. / Πρώαν νιν συνέπαξ᾽· ἔτι καὶ τὸν 

δάκτυλον ἀλγῶ / τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμός ἑ διασχισθεὶς διέτμαξεν (VIII: 18‒19, 21‒

24) – Я сам вирізав гарну сирінгу із дев’ятьма голосами, / вона покрита 

білим воском, як знизу, так і зверху […] І я маю сирінгу із дев’ятьма 

голосами, / вона покрита білим воском, як знизу, так і зверху. / Недавно її 

вирізав, ще навіть палець болить / той, що я порізав, коли розділяв очерет. 

А ось як у двох рядках згадується більшість уже відомих інструментів: Ἁδὺ 

δέ μοι μέλισμα, καὶ ἢν σύριγγι μελίσδω, / κἢν αὐλῷ λαλέω, κἢν δώνακι, κἢν 

πλαγιαύλῳ (ХХ: 28‒29) – Солодкий мій спів, і на сирінзі граю, / і на флейті, і 

на очеретяній сопілці, і на поперечній дудці. 

Відзначимо також особливе ставлення пастухів до тварин, інформацію 

про що черпаємо із контексту: τᾷ δρυῒ ταὶ βάλανοι κόσμος, τᾷ μαλίδι μᾶλα, / τᾷ 

βοῒ δ᾽ ἁ μόσχος, τῷ βουκόλῳ αἱ βόες αὐταί (VIII: 79‒80) ‒ для дуба прикрасою є 

жолуді, для яблуні ‒ яблука, для корів ‒ телята, а для пастуха ‒ корови. 
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Однак пастухи також сварять тварин, коли ті роблять шкоду (IV: 44‒49, V: 

100‒103). 

 

Селяни, містяни, землероби, рибалки та інші. 

Грецьке суспільство ставало все більш урбанізованим, тому міські 

жителі вважалися вищими за соціальним статусом, ніж жителі села. Від 

грецьких слів зі значенням “місто” походять два найменування людей як 

містян: ὁ πολίτας (2) і ὁ ἀστός (2) на противагу до лексеми ὁ ἀγροιώτης – 

селянин (3), що також мала значення “землероб”. Протиставлення села і 

міста бачимо у XX ідилії: тут дівчина, що вважає себе містянкою, 

насміхається з пастуха: βουκόλος ὢν ἐθέλεις με κύσαι τάλαν; οὐ μεμάθηκα / 

ἀγροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστικὰ χείλεα θλίβειν (XX: 3‒4) ‒ пастуше нещасний, 

ти хочеш мене цілувати? Я не вмію цілуватись по-селянськи, а цілую тільки 

міські уста. Пастух натомість також демонструє свою гідність, бо заявляє, 

що καὶ πᾶσαι καλόν με κατ᾽ ὤρεα φαντὶ γυναῖκες, / καὶ πᾶσαί με φιλεῦντι: τὰ δ᾽ 

ἀστικά μ᾽ οὐκ ἐφίλασεν, / ἀλλ᾽ ὅτι βουκόλος ἐμμὶ (XX: 30‒32) ‒ і всі жінки в 

горах вважають мене красенем, і всі мене цілують, а та містянка не 

поцілувала, бо я пастух. 

Хоча селяни знаходились досить низько в соціальній ієрархії, однак, 

здається, що Теокріт відчував до них повагу. Так, письменник назвав 

землероба із володінь Авгія божественним: δῖος ἀροτρεύς (XXV: 51) та 

старим хранителем рослин на полі: ὁ γέρων προσέειπε φυτῶν ἐπίουρος 

ἀροτρεὺς (XXV: 1). У першій частині цієї ідилії бачимо й докладний опис та 

характеристику процесу культивації землі, що полягає в напруженій праці 

людей, адже слід тричі або чотири рази скопати поле і вчасно посіяти зерно, 

а відпочивати можна лише в обідню пору (XXV: 23‒28). Попри всю важкість 

роботи, землероб не жалівся, бо вважав це особливістю свого життя: ἃς ἡμεῖς 

ἔργοισιν ἐποιχόμεθα πρόπαν ἦμαρ, / ἣ δίκη οἰκήων, οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ 

(XXV: 32‒33) ‒ але ми проходимо [всю цю землю] в роботі за день, такий 
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звичай жити тим, чиє життя є на полі. 

Центральними у XXI ідилії є образи рибалок. Це ремесло у Теокріта 

асоціюється зі старістю і бідністю: ᾿Ιχθύος ἀγρευτῆρες ὅμως δύο κεῖντο 

γέροντες (XXI: 6) ‒ двоє старих ловців риби лежали. Описуючи побут цих 

чоловіків та їхнє майно, Теокріт іронічно назвав це “багатством”: οὗτος τοῖς 

ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς πόρος, οὗτος ὁ πλοῦτος (XXI: 14) ‒ це все майно рибалок, все 

багатство, проте вже у наступних рядках бачимо антонім “бідність” (XXI: 

16, 17). Рибалки показані як рівні між собою, адже завжди ділять здобич на 

дві частини (XXI: 31). У той же час один із них, Асфаліон, звертається за 

порадою до іншого, Ольпіса, котрого вважає розумнішим: ὃς γὰρ ἂν εἰκάξῃ 

κατὰ τὸν νόον οὗτος ἄριστος / ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς 

(XXI: 31‒33) ‒ бо той вважається розумним і кращим тлумачем снів, для 

кого розум є вчителем. 

Отже, в ідиліях Теокріта бачимо великий спектр образів людей, адже 

поет прагнув різнобічно схарактеризувати кожного свого персонажа. 

Описуючи богів, героїв, царів, пастухів, містян і селян, автор наголошував на 

позитивних і негативних рисах кожного. Так, боги добрі й милостиві, але 

водночас і підступні, герої ‒ мужні й благородні, але часом надмірно 

жорстокі, царі переважно щедрі й милосердні, однак інколи засліплені своїми 

багатствами. У віршах Теокріта бачимо також його прихильне ставлення і до 

людей нижчого соціального статусу ‒ пастухів, землеробів і рибалок. 

 

3. 2 Концепти ЖИТТЯ / СМЕРТЬ 

Антонімічна пара екзистенційних понять життя / смерть зазвичай 

досліджується саме на підставі своєї опозиційності. Такий же принцип 

застосовується і в межах когнітивної лінгвістики [1; 21; 60; 71; 90 та ін.]. 

У всіх творах Теокріта життя як універсальне поняття вживається у 

різних аспектах зображення природи і людини. Два приклади вживання імені 

цього концепту, тобто іменника ὁ βίος ‒ життя, знаходимо у контексті 
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тваринного світу: γὰρ βίος ἕρπει προγόνοις ἶσ᾽ ἐλάφω θοᾶς, / χαλάσει δ᾽ ἑτέρᾳ 

ποντοπόρην αὔριον ἄρμενα. (ΧΧΧ: 18‒19) ‒ бо життя для раніше 

народжених мчить як швидкий олень, завтра стануть вітрила, щоб 

поплисти в інші місця. Тут Теокріт порівняв життя з бігом оленя, а також 

кораблем, який може пливти в будь-який бік, а молодість не повернеться 

ніколи. Не менш живописним є протиставлення тяжкого життя женців 

безтурботному життю жаби: εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω παῖδες βίος: οὐ μελεδαίνει / 

τὸν προπιεῖν ἐγχεῦντα: πάρεστι γὰρ ἄφθονον αὐτῷ (X: 52‒53) ‒ бажаним є 

життя жаби, хлопці, коли пити захочеться, п’є, бо всюди достатньо води. 

Непрості будні слуг, чиє життя проходить на полі, показано й в уривку 

οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ (XXV: 33). 

Синонімом до лексеми ὁ βίος виступає іменник ἡ ζοΐα, який бачимо у 

мікроконтексті τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ζοΐας ἔχω / ζὰ τὰν σὰν ἰδέαν (XXIX: 5‒6) ‒ бо 

наполовину тепер живу через твою красу. Тут метафорично описано муки 

кохання, котрі забирають половину життя у людини. Словотвірний ланцюжок 

складають дієслова ζάω (2) і ζώω (2) та прикметник ζωός / ζοός (5), який у 

двох випадках субстантивується. 

Загальна назва людини досить часто замінюється субстантивованими 

прикметниками βροτός (7) і θνητός / θνατός (7) – смертна людина. Ці слова 

зазвичай виступають в опозиції до найменування богів, тобто безсмертних – 

ἀθάνατος (14). Думаємо, цей прийом Теокріт запозичив із творів Гомера, адже 

багатьом своїм ідиліям Теокріт прагнув додати якнайбільше ознак епічності. 

У називанні смерті ὁ θάνατος (2) Теокріт, як і багато інших 

письменників, використовував евфемізми. У віруванні греків людина 

помирала тоді, коли богині долі Мойри обрізали нитки життя ‒ τά γε μὰν 

λίνα πάντα λελοίπει / ἐκ Μοιρᾶν (I: 139‒140). Потім людина відходила у 

підземне царство. Цей стан Теокріт описував за допомогою таких 

конструкцій: “стукати у ворота Аїда” ‒ τὰν Ἀΐδαο πύλαν ἀραξεῖ (II: 160), 

“відправлятись в Аїд” ‒ ἐγὼν ἐς Ἄϊδος ἕλκομαι ἤδη (I: 130) тощо. 
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Смерть є центральною темою XXII ідилії, в якій зображено бої Кастора 

і Полідевка з іншими героями. Різні стани, представлені в ідилії, є 

небезпечними для життя: φόνον ἀλλήλοισι πνέοντες (XXII: 82) ‒ дихаючи один 

на одного вбивством, ἐπεὶ θανάτου σχεδὸν ἦεν (XXII: 130) ‒ коли за волосину 

до смерті, φόνον αὖτις / τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι (XXII: 191‒192) ‒ готуючи один 

одному загибель. 

У творах Теокріта зафіксовано асоціацію смерть ‒ човен. Тут ідеться 

про човен, котрим Харон перевозив душі померлих у підземне царство. Ця 

асоціація зрозуміла з кількох мікроконтекстів, зокрема: σέθεν δ᾽ ἕνεκεν 

Βερενίκα / εὐειδὴς ᾿Αχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, / ἀλλά μιν ἁρπάξασα, 

πάροιθ᾽ ἐπὶ νῆα κατελθεῖν / κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορθμῆα καμόντων (XVII: 

47‒49) ‒ ти не дозволила, щоб Береніка перейшла через ріку Ахеронт, повну 

стогонів, але її забрала перш, ніж вона постала перед темним човном і 

страшним перевізником. На думку Теокріта, все багатство зникає, коли 

людина опиняється на човні Харона: ἀλλ᾽ οὔ σφιν τῶν ἦδος, ἐπεὶ γλυκὺν 

ἐξεκένωσαν / θυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῦ ᾿Αχέροντος; (XVI: 40‒41) ‒ але 

яка їм насолода, якщо випустять солодкий дух у широкому човні страшного 

Ахеронту? 

Ахеронт як назва підземної ріки мертвих, котра є символом смерті, 

викликає також асоціацію смерть ‒ вода, що реалізується у Теокріта ще в 

кількох мікроконтекстах з іншими водоймами. Ці асоціації виникають у 

контекстах, пов’язаних із суїцидом: ἢ κατὰ τήνας / τᾶς πέτρας ὤνθρωπε μανεὶς 

ἐς Κρᾶθιν ἁλοίμαν (V: 14‒16) ‒ якщо так, то я, чоловіче, із скель у Кратій 

можу кинутись або τὰν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι (III: 25) ‒ 

шкуру скинувши, кинусь у хвилі. Цікаво, що третя ідилія містить ще два 

мікроконтексти з явищем суїциду, однак обираються інші способи смерті: 

повішання (III: 9) і розтерзання вовками (III: 53). 

Процес вмирання одного з героїв Теокріт описує метафорично, 

активуючи метафоричну модель смерть ‒ сон: χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν: ὁ δ᾽ ἐς 
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στόμα κεῖτο νενευκὼς / Λυγκεύς, κὰδ δ᾽ ἄρα οἱ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν ὕπνος 

(XXI: 203‒204) ‒ мідь [його] зараз же розсікла; Лінкей впав, розвернувшись 

обличчям, і на повіки зійшов важкий сон. 

Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ займають важливе місце у 

концептуальному просторі ідилій Теокріта. Життя у поета асоціюється із 

швидкоплинністю (порівняння з бігом оленя і кораблем). Концепт смерті має 

складний архетипний характер, а її символізм повʼязується з водою, 

особливо рікою мертвих Ахеронтом. Крім авторських асоціацій, бачимо 

також одну метафоричну модель смерть ‒ сон, в якій активується когнітивна 

ознака “закриті повіки”. 

 

3. 3 Концепти ментальної діяльності людини 

Найбільш опрацьованим у вивченні макроконцепту ЛЮДИНА 

вважається метод опису “внутрішньої людини”, що полягає в аналізі окремих 

концептів, котрі відображають духовне життя людини (наприклад, концепти 

ДУША, РОЗУМ, СЕРЦЕ тощо) [136, с. 3]. 

Останнім часом з’явилося чимало різних досліджень, які розкривають 

суть концептів внутрішнього світу [45; 77; 84; 167; 179; 205]. Ментальну 

діяльність представляють концепти, репрезентовані лексемами на 

позначення “органів” формування думок і почуттів: ἡ φρήν (20), ὁ θυμός (15), 

ἡ ψυχή / ψυχά (9), ὁ νόος (15), ἡ γνώμα (2), ἡ καρδία / κραδίη (6). Кожна із цих 

лексем-концептів вживається у прямому й переносному значеннях. 

Так, ἡ φρήν має кілька прямих значень: “грудна перегородка, груди, 

розум, мислення”, а також переносні ‒ “серце, душа”. Найбільше 

слововживань (5) зафіксовано в ідилії XXV, однак вирізняється випадок 

вживання у другій ідилії, зокрема Ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ / ᾤχετ᾽ ἔχων ὅ τ᾽ Ἔρως ταχινὰς 

φρένας ἅ τ᾽ Ἀφροδίτα (II: 6‒7) ‒ Мабуть, Ерот і Афродіта повели швидке 

серце до іншої [жінки]. Чоловік із швидким (легким) серцем не має сили 

волі і легко закохується в інших жінок. Лексема ἡ φρήν характеризується 
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також прикметником ἁπαλός ‒ ніжний: Πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας 

ἐξεσόβησεν (XIII: 48) ‒ бо кохання запалило їхні ніжні серця. Іменник ἡ φρήν 

вжито й у значенні “вмістилище емоцій” як позитивних: χαίρων ἐν φρεσὶν 

ᾗσιν (XXV: 76) ‒ радіючи в душі, так і негативних: ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ 

(VIII: 90) ‒ схвилювалась душа смутком. 

Широкою полісемією характеризується лексема ὁ θυμός: “життєве 

начало, бажання, потреба, душа, свідомість, почуття, думки, відвага, гнів, 

пристрасть”. Автор Lexicon Theocriteum виділяє чотири значення ὁ θυμός ‒ 

anima (spiritus), animus (vis sentiendi), appetitus (ἐπιθυμία) й vis cogitandi 

(λογισμός) [244, с. 127‒128]. Теокріт найчастіше вживав зазначену лексему у 

традиційному поєднанні з прийменниками: ἐν θυμῷ, ἐκ θυμοῦ, κατὰ θυμόν та 

ін. Одна з ліричних ідилій побудована у формі діалогу закоханого чоловіка із 

своїм серцем, душею: πολλὰ δ᾽ εἰσκαλέσας θυμὸν ἐμαυτοῦ διελεξάμαν: / τί δὴ 

ταῦτα ποίης; ἀλοσύνας τί ἔσχατον ἔσσεται; (XXX: 11‒12) ‒ багато звертався я 

до свого серця, говорив: Що ти робиш? До чого це призведе?; ταῦτα χἅτερα 

πολλὰ προτ᾽ ἐμὸν θυμὸν ἐμεμψάμαν (XXX: 24) ‒ багато ще чим я дорікав 

своєму серцю. 

В наступному мікроконтексті вжито один із стилістичних прийомів ‒ 

антитезу: Ἦνθέ γε μὰν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα, / λάθρη μὲν γελάοισα, 

βαρὺν δ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα (I: 95‒96) ‒ Прийшла і Кіпріда, солодко 

всміхаючись, таємно всміхаючись, зло у серці маючи. Як бачимо, тут 

протиставлено привітну зовнішність і недобрі наміри. Геракл описаний не 

тільки як людина з міцною тілобудовою, але й сильним духом: ἔνθα καὶ 

ἄρρηκτόν περ ἔχων ἐν στήθεσι θυμὸν / ᾿Αμφιτρυωνιάδης καὶ ἀρηρότα νωλεμὲς 

αἰεὶ / ἐκπάγλως θαύμαζε (XXV: 112‒114) ‒ навіть син Амфітріона, маючи в 

грудях сильний і постійно незворушний дух, вельми здивувався. 

Полісемія властива також імені концепту ἡ ψυχή / ψυχά, що має 

значення “душа, свідомість, життя, характер, настрій”. У словнику творів 

Теокріта ця лексема трактується як anima, тобто душа, причому як людини, 
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так і тварини, а також як animus, тобто дух, життєве начало. Так, із великою 

любов’ю Алкмена звертається до своїх дітей ‒ спіть, моя душа (XXIV: 8), а 

Праксіноя відгукується про свою сукню, яку пошила сама: τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ 

τὰν ψυχὰν ποτέθηκα (XV: 37) ‒ я в роботу вклала душу. 

Ще один іменник зі своєю дублетною формою є семантично близьким 

до вищезгаданих ‒ ἡ καρδία / κραδίη, що головними значеннями має “серце” 

як людський орган, а також “серце, душа” як осередок почуттів і 

пристрастей: οὐκ ὄλας φιλέειν μ᾽ ἐθέλησθ᾽ ἀπὸ καρδίας / γινώσκω (XXIX: 4‒5) 

‒ я знаю, що не захочеш полюбити мене всім серцем. Абсолютним синонімом 

останнього у всіх значеннях є іменник τό κέαρ, зафіксований лише один раз, 

коли зазначено, що кохання розриває (мучить) серце ‒ τὸ κέαρ δακών (XXX: 

10). 

Якщо попередні лексеми відповідали переважно за чуттєвий світ 

людини, то розумову діяльність людини представляє іменник ἡ γνώμα, що 

має значення “розум”, “думка”. Ширшою семантикою наділено лексему ὁ 

νόος, котра в Lexicon Theocriteum має два значення: vis cogitandi (сила 

мислення) й vis sentiendi (сила відчуття) [244, с. 62]. Перше з них у творах 

Теокріта зустрічається частіше й може трактуватись у прямому значенні ‒ 

думка, розум, а друге ‒ переносному (душа, серце): χαλεπὸν δ᾽ ἑτέρου νόον 

ἴδμεναι ἀνδρός (XXV: 67) ‒ складним видається розум іншої людини, ὁ 

διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς (XXI: 33) ‒ вчителем є розум. Присутні також 

спільнокореневі слова до ὁ νόος ‒ νοέω зі значеннями “звертати увагу, 

пізнавати” (10) і “думати” (3) та прикметник νοήμων ‒ розсудливий. 

Як бачимо, Теокріт надавав великого значення концептам на означення 

ментальної діяльності, адже автор показував людину, котра мислить, 

відчуває, переживає емоції тощо. У кількох мікроконтекстах бачимо 

персоніфікацію органів думок і відчуттів у метафоричних моделях серце ‒ 

жива істота і розум ‒ жива істота. 
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3. 4 Концепт КОХАННЯ 

З усіх емоцій та почуттів, притаманних людині, особливу увагу Теокріт 

надавав коханню. Серед тридцяти ідилій, що входять до корпусу його творів, 

лише у вісьмох не йдеться про це почуття. У деяких ідиліях тема кохання є 

головною, наскрізною, в інших – другорядною. Концепт КОХАННЯ став 

предметом багатьох наукових праць і статей [66; 79; 208 та ін.]. 

Уже йшлося, що твори Теокріта належать до різних жанрів. Відповідно 

до цього різними є й види кохання, яке в них описано. Найширше та 

найвиразніше тема кохання висвітлена у буколіках (I, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XX, XXVII)
10

, мімах (II, XIV, XV, XXI) та ліричних віршах (XII, 

XXIX, XXX). Серед епілій (XIII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI) 

лише три твори заслуговують на нашу увагу, а в посланнях і евкоміях (XVI, 

XVII, XXVIII) тема кохання взагалі другорядна. Оскільки буколіки 

переважають своєю чисельністю та наскрізною еротичною тематикою, то є 

підстави для виокремлення пасторального й непасторального кохання. 

Концепт КОХАННЯ вербалізується певним набором лексем, що 

належать до різних частин мови. Греки називали це почуття по-різному: 

ἔρως, φιλία, στοργή, ἀγάπη. Кожне з названих слів мало свій відтінок 

значення. Ἔρως означало кохання-пристрасть, тілесний потяг до чоловіка або 

жінки; φιλία – любов-дружба, почуття, засноване на взаємній симпатії; 

στοργή – любов, спричинена родинними зв’язками, наприклад, любов між 

батьками і дітьми, дружиною й чоловіком; ἀγάπη – любов, яка виникає на 

основі оцінки поведінки коханої людини [194, с. 207‒208]. 

В ідиліях змальовано лише кохання-пристрасть ἔρως і тотожне за 

значенням до φιλία – φιλότης. Відтак, ключовим словом концепту КОХАННЯ 

є іменник ὁ ἔρως (36 фіксацій). Оскільки античні люди обожнювали почуття 

та явища, то й кохання вони часто персоніфікували як бога Ерота (19). Дуже 

                                                        
10

 Класифікація за виданням Феокрит. Мосх. Бион. Идилии и эпиграммы / Перевод и комментарий 

М. Е. Грабарь-Пассек. – М., 1958. – 326 с. 
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близьким за значенням до зазначеного вище слова можна вважати іменник ὁ 

πόθος (10), який перекладається як любовна млість, кохання, пристрасть. У 

Теокріта таке почуття найчастіше характерне для тих, хто сумує за своєю 

коханою або не відчуває взаємності. 

Роль предиката зазвичай виконують дієслівні лексеми ἔραμαι (24), 

φιλάω (29), ποθέω (8), а також ἀγαπάω і στέργω (2). Ці лексеми можна 

розташувати за градацією посилення емоції. Найсильнішим є предикат ποθέω 

– пристрасно бажати, жадати, далі ἔραμαι – пристрасно кохати, φιλάω, 

ἀγαπάω й στέργω – любити, ставитись по-дружньому. Хоча серед 

іменникових лексем переважає позначення пристрасного кохання, з дієслів 

частіше фіксується лексема на позначення любові – почуття з менш 

інтенсивним характером, що стосується не тільки людей, а й предметів. 

Окрім виділених значень, φιλάω позначає також фізичний вияв почуттів – 

цілувати (22), що також називається дієсловом κυνέω (3). 

Слово цілувати стосується “інструмента” кохання, тобто дії, за 

допомогою якої суб’єкт може виразити свої емоції. Сюди також віднесемо 

однокореневий іменник τό φίλημα – поцілунок (7). Поцілунок стає 

сюжетотворчим центром у двох Теокрітових ідиліях – XX і XXVII. Перший 

твір розповідає історію пастуха, який, прийшовши до міста, прагне 

поцілувати тамтешню красуню. Дівчина ображає пастуха і насміхається над 

його спробами та зовнішнім виглядом. Пастух називає свій поцілунок 

солодким (ἁδὺ φιλᾶσαι – XX: 1), а містянка вважає, що він хоче поцілувати її 

грубо, по-селянськи (ἀγροίκως φιλέειν – XX: 4). Подібний сюжет ухиляння 

дівчини від поцілунку пастуха бачимо й у XXVII ідилії. Хлопець Дафніс 

намагається подарувати дівчині поцілунок, який називає ἁδέα τέρψις – 

солодким задоволенням (XXVII: 4), а вона ухиляється і каже, що йому, як 

пастуху, не можна цілувати незаміжню дівчину, а тільки корів. 

Тілесний вияв почуттів – це також обійми, що передаються 

різноманітними фразами, приклади яких знаходимо в ідиліях різного жанру. 
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Дві лексеми безпосередньо означають “обійми” (прислівник ἀγκὰς та 

іменник ἡ ἀγκοίνη): ἀλλ᾽ ὑπὸ τᾷ πέτρα τᾷδ᾽ ᾄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ (VIII: 55) – 

але сів би на скелі, тебе обіймаючи; ἃ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνθη (III: 

44) – а Біант стиснув її в обіймах. В інших випадках процес обіймів Теокріт 

передає за допомогою лексем, що позначають частини тіла, які в ньому 

задіяні: ἡ χείρ – рука, ὁ κόλπος і τό στέρνον – груди. Це ілюструють наступні 

приклади: Ἄλλος τοι γλυκίων ὑποκόλπιος; (XIV: 37‒38) – Іншого когось 

солодше на грудях тримати?; φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις (VII: 104) – кинь його в 

милі обійми; Εὕδετ᾽ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότητα πνέοντες / καὶ πόθον (XVIII: 

54‒55) – Спіть в обіймах один одного, дихаючи дружбою і коханням.  

Об’єктом кохання у Теокріта є образи коханого/коханої, що 

виражаються численними лексемами, зокрема субстантивованими 

прикметниками: Ἐρωτίς – кохана, Ἐρωτύλος – коханий; φίλος / φίλη – 

коханий/а, милий/а (56), φιλητός – коханий, τριφίλητος – тричі, тобто вельми 

коханий; ἀγαπατός / ἀγαπατή – коханий/а (2); χαρίεις / χαρίεσσα – прекрасний/а 

(13); καλός / καλά – красень/красуня (21). Крім цього, зустрічаємо деякі 

специфічні звертання до коханих, що супроводжуються епітетами: κυάνοφρυς 

νύμφα – чорноброва німфа (III), παρθενικά ἁπαλά – ніжна дівчина (VIII), 

ῥαδινή παῖς – струнка дівчинка (X), φίλον γλυκύμαλον – кохане солодке 

яблучко, φίλος κοῦρος (XII), φίλος παῖς – милий хлопчик тощо. 

Важливою особливістю письменницької манери Теокріта можна 

вважати зображення кохання в опозиції до інших явищ життя – поезії, 

пастушого життя, фізичної праці. Такі протиставлення повʼязані з 

метафоричною моделлю кохання ‒ хвороба і пошуками способів її 

лікування. Прикладом вираження опозиції кохання ‒ поезія може слугувати 

історія Поліфема, що демонструє його нещасливе кохання до німфи Галатеї 

(ідилія XI). Вже з перших рядків читаємо: Οὐδὲν πὸτ τὸν ἔρωτα πεφύκει 

φάρμακον ἄλλο, / Νικία, οὔτ᾽ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ᾽ ἐπίπαστον, / ἢ ταὶ 

Πιερίδες (XI: 1‒3)·– Не існує ніяких ліків від кохання, / Нікію, ані в мазях, ані 
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розтертих в порошок, повір мені, / ніж Пієріди. Тут розуміємо, що 

найкращими ліками від кохання є творчість під покровительством Муз, 

тобто поезія і пісня. Вже в останніх рядках ідилії читаємо, що душевний 

спокій циклопові приносить спів: Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα / 

μουσίσδων (XI: 80‒81) – Так Поліфем заспокоїв кохання, співаючи. Цікаво, 

що вжите тут дієслово ποιμαίνω означає “випасати”. 

У буколічних творах Теокріта наявна також яскрава опозиція кохання ‒ 

пастуше життя [221, с. 3]. Бурхливі переживання через нещасливе кохання 

протиставляються тихому розміреному пастушому життю на лоні природи 

поруч із своїми стадами. Такий приклад помічаємо вже у першій ідилії при 

описі пастушого келиха. Контрастом до сцени із складними стосунками 

жінки і двох її коханців (І: 32‒38) виступає сільська сцена у винограднику (І: 

45‒54). У сьомій ідилії після пісні Сіміхіда про нещасливе кохання (VII: 96‒

127) маємо зображення так званого locus amoenus, важливого елементу 

буколічної поезії – захоплений опис сільської місцевості, де проводять свій 

час пастухи із своїми стадами. 

У творах Теокріта можна знайти й опозицію кохання ‒ фізична праця: 

τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί; (X: 9) ‒ навіщо робітнику кохання?. 

Найяскравіше її ілюструє приклад із десятої ідилії, в якому контрастом до 

недолугої пісні простакуватого закоханого Букая (X: 24‒37) виступає 

традиційна робітнича пісня Мілона, що засуджує кохання і вихваляє тяжку 

працю (X: 38‒58). Така ж опозиція спостерігається у вже згадуваній першій 

ідилії, однак сцену з двома закоханими чоловіками і жінкою тепер слід 

порівняти із сценою із зображенням рибалки на келиху (І: 39‒44). Молодеча 

сила старого рибалки, як писав Дж. Хант (J. Hunt), свідчить про його 

відданість роботі на противагу до слабкості закоханих чоловіків. Паралель 

бачимо і в цілеспрямованості Мілона, якого протиставлено неспроможному 

до праці Букаю у попередній ідилії [235, с. 393]. 

У творах Теокріта зустрічаємо й опозицію, коли єдиними ліками від 
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нещасливого кохання для козопаса видається самогубство. З цієї ж причини 

прощається з життям і герой XXIII ідилії, який закоханий у жорстокого 

юнака. Розумніше рішення приймає чоловік Есхін, який не знає інших ліків 

від безнадійного кохання – Χὥτι τὸ φάρμακόν ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος, / οὐκ 

οἶδα (XIV: 52‒53), хіба що поплисти в далекі моря і стати 

військовослужбовцем. 

Обидва персонажі другої ідилії називають кохання недугою. Сімайта 

шукає ліків від пожираючої (καπυρά νόσος – ІІ: 85) тяжкої та виснажливої 

(χαλεπή νόσος – ІІ: 95) хвороби. Дельфіс вважає кохання страшною 

душевною хворобою, божевіллям (κακά μανία – ІІ: 136), що примушує 

робити необдумані вчинки. Метафорично описано кохання й у наступному 

мікроконтексті: ὡς ἐμάνη, ὡς ἐς βαθὺν ἅλατ᾽ ἔρωτα (III: 42) ‒ як збожеволіла і 

як стрибнула у глибини кохання. Тут кохання асоціюється не лише з 

нестабільним душевним станом, а й водоймою. 

Поширеним було ототожнення кохання з вогнем, що спалював серце і 

душу: θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίθει (VII: 56) ‒ бо гаряче є кохання і мене 

спалює; ὑπ᾽ ὀστέον αἴθετ᾽ ἔρωτι (VII: 102) ‒ до кісток спалений коханням. 

Цікаво, що давні греки вважали печінку органом, який відповідає за почуття 

кохання: χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν (XIII: 71) ‒ бо страшний бог 

всередині розриває печінку. 

Герої творів Теокріта виявляли свої почуття через різноманітні 

подарунки: вінки із запашних трав (ІІІ: 19‒21), яблука (ІІІ: 10‒11, ІІІ: 38‒39), 

свійські тварини виняткової краси (ІІІ: 34), птахи (V: 96‒97) або предмети 

одягу (V: 98‒99). 

Слід зауважити, що в багатьох творах Теокріта описано одностатеве 

кохання. Для античного світу такі почуття не вважалися нетрадиційними. 

Два приклади такого кохання знаходимо в буколіках – у п’ятій та восьмій 

ідиліях. Зацікавлення викликає історія про юного Гіласа та Геракла, про 

якого Теокріт написав Σχέτλιοι οἱ φιλέοντες (XIII: 66) – Нещасні ті, що 
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закохані. В усіх ліричних віршах та одному посланні також наявна тема 

одностатевого кохання, причому всюди це кохання старшого чоловіка до 

юного хлопця. Герой дванадцятої ідилії прагне повернутись у минуле, коли 

до кохання ставились серйозніше і частіше відповідали взаємністю: 

Ἀλλήλους δ᾽ ἐφίλησαν ἴσῳ ζυγῷ. Ἦ ῥα τότ᾽ ἦσαν / χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ᾽ 

ἀντεφίλησ᾽ ὁ φιληθείς (XII: 15‒16) – Один одного однаково кохали, / наче знову 

золоті мужі, які відповідали коханням на кохання. Він же розповідає про 

один звичай у Мегарі, де влаштовувались змагання в поцілунках між 

юнаками (XII: 30‒33). Ідилії XXIII, XXIX і XXX також описують 

нетрадиційне кохання, нещасливе та нерозділене. 

У творах Теокріта також наявна традиційна асоціація кохання ‒ 

стріла. Процес, коли Циклоп закохався в німфу, поет описав фігурально, 

застосовуючи при цьому й епітети: ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος, / 

Κύπριδος ἐκ μεγάλας τό οἱ ἥπατι πᾶξε βέλεμνον (XI: 15‒16) – має ненависну 

рану під серцем, від могутньої Кіпріди стріла йому увійшла в печінку. 

Оскільки Поліфем страждає від кохання, то рану, завдану стрілою богині 

Афродіти, вважає “ненависною”. Цю асоціацію бачимо й в іншому уривку, де 

звучить прохання до покровителів кохання: ὦ Ἔρωτες […] βάλλετέ μοι τόξοισι 

τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον (VII: 118) ‒ о Ероти, метніть стріли у чарівного 

Філіна. Також вважалося, що бог міг “вдихнути” кохання у людей (XII: 10‒

11). 

З концептом КОХАННЯ пов’язуємо також кілька емфатичних фігур, 

заснованих на протиставленні понять. Наприклад, βαρὺν φίλον καταδήσομαι 

ἄνδρα (II: 3) ‒ привʼяжу злого коханого чоловіка чи καὶ φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ 

φιλέοντα διώκει (VI: 17) ‒ і тікає від того, хто любить, і переслідує того, 

хто не любить. 

У цьому сенсі варто згадати й тему шлюбу, адже в більшості випадків 

сімʼя постає як єднання двох закоханих людей. У Теокріта питання шлюбу 

висвітлено в основному у дериваційному полі, яке представляють такі 
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чотири словотвірні гнізда:  

1. γαμέω – одружуватись (3), ὁ γάμος – шлюб (10), ὁ γαμβρός – 

наречений (4), зять (1), μελλόγαμος – який готується вступити у шлюб (1); 

2. μνάομαι, μναστεύω, μνηστεύω – свататись, добиватись руки (3), ὁ 

μνηστήρ – наречений (1); 

3. ἁ νύμφα – молода дружина (3), наречена (1), ὁ νυμφίος – щойно 

одружений (1), наречений (2); 

4. ὑμεναιόω – одружуватись (1), ὁ ὑμέναιος – шлюбна пісня (1), ὁ 

Ὑμέναιος, Ὑμήν – Гіменей, бог шлюбу (1). 

Найяскравішим прикладом використання представленої тематики та 

лексики є XVIII ідилія Теокріта “Епіталамій Гелени” – шлюбна пісня на 

честь міфічного одруження Менелая й Гелени. Хоч ця пара не є зразком 

міцного подружнього життя, адже якщо вірити міфам і творам Гомера, їхній 

шлюб зруйнувався через зраду дружини, в ідилії Теокріта ця тема 

представлена у позитивному світлі. Автор ідеалізує постать Гелени. Це дало 

підстави деяким ученим вважати, що насправді героями цієї ідилії є цар 

Птолемей Філадельф та його дружина Арсіноя. 

Примітним вважаємо також епізод із XXII ідилії, коли Діоскури Кастор 

і Полідевк викрали двох дівчат, які повинні були вийти заміж за інших. Через 

це їхні наречені вступають у боротьбу з братами. Тут описано обряд, що 

супроводжує укладання шлюбу: ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ: / ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ 

κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις λεχέεσσιν / βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν / 

ἄνδρα παρετρέψασθε, γάμον δ᾽ ἐκλέπτετε δώροις (XXII: 148‒151) ‒ шлюб для 

нас [укріплений] клятвою, а ви не за звичаєм [прийшли] до чужих дружин, 

волами і мулами, і іншими подарунками батька спокусили, шлюб 

подарунками вкравши. У цьому фрагменті йдеться про підкуп батька дівчат-

наречених та схиляння його до розірвання даної раніше клятви. 

Інститут шлюбу згадується й у XV ідилії. Головні героїні Горго і 

Праксіноя, попри нарікання на своїх чоловіків, усе ж змирились зі своїми 
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буденними клопотами. Контрастом до опису їхніх нещасливих шлюбів є 

сюжет із цієї ж ідилії про міфічне кохання Афродіти й Адоніса, оспіване у 

ритуальній пісні. Тут Афродіта зображається як вірна дружина, котра 

кожного року терпляче чекає на повернення свого коханого з підземного 

світу. 

Тема щасливого шлюбу і сім’ї, у нашому розумінні, є центральною в 

XXIV ідилії, яка розповідає про дитинство Геракла. На початку твору 

оспівується материнство, адже Теокріт показує, з якою любов’ю Алкмена 

ставиться до своїх дітей: ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων: / εὕδετ᾽ 

ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, / εὕδετ᾽ ἐμὰ ψυχά, δύ᾽ ἀδελφεώ, 

εὔσοα τέκνα: / ὄλβιοι εὐνάζοισθε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἵκοισθε (XXIV: 6‒9) ‒ жінка, 

торкнувшись голівок дітей, мовила: засинайте, мої солодкі дітки, і 

прокиньтесь зі сну, засинайте, моя душа, двоє братів, щасливі діти: щасливі 

засинайте і щасливі на світанку прокиньтесь. Три адʼєктиви тут 

використовуються як характеристика дітей ‒ γλυκερός (солодкий, милий), 

ὄλβιος (блаженний, щасливий), εὔσοος (щасливий). 

Батьківська любов Амфітріона проявляється не лише у його готовності 

захищати своїх дітей зі зброєю в руках від будь-якої небезпеки (XXIV: 41‒

45), але й у скупих проявах ніжності. Коли після нападу змій на дітей, батьки 

прийшли до кімнати, то ᾿Αλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον βάλε κόλπον / 

ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀκρόχλοον ᾿Ιφικλῆα: / ᾿Αμφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ᾽ ἀμνείαν 

θέτο χλαῖναν / παῖδα (XXIV: 41‒45) ‒ Алкмена негайно до грудей притисла 

застиглого і блідого від страху Іфікла, а Амфітріон іншу дитину [Геракла] 

накрив шерстяним покривалом. Проілюструвавши цим епізодом ставлення 

батьків до кожного із синів, Теокріт, мабуть, натякає на майбутнє дітей, адже 

Іфікл виросте боягузом, а Геракл ‒ великим героєм. Отже, тут мається на 

увазі те, що не надмірна ніжність до сина, а лише стримані прояви любові 

можуть краще загартувати хлопчика. 

Процес укладання шлюбу наводиться у XXVII ідилії, коли пастух 
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зустрічає дівчину-пастушку. Він показує їй свої стада, дає обіцянку на 

безбідне життя і схиляє до близькості. Після цього він запевняє дівчину, що 

проситиме в її батьків дозволу на одруження. 

У діалозі між цими персонажами бачимо різницю у сприйманні шлюбу. 

В уявленнях дівчини шлюб повний страждань ‒ γάμοι πλήθουσιν ἀνίας 

(XXVII: 24), а юнак переконує її у протилежному ‒ οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει 

γάμος, ἀλλὰ χορείην (XXVII: 24) ‒ ні болю, ні страждання нема у шлюбі, а 

свято (танець). Дівчина апелює до традиційного уявлення про те, що жінки 

бояться своїх чоловіків ‒ ναὶ μάν φασι γυναῖκας ἑοὺς τρομέειν παρακοίτας 

(XXVII: 26), а хлопець переконує її в тому, що вони навпаки всім керують 

(XXVII: 27). Дівчина каже, що боїться пологів і не хоче псувати красивого 

тіла (XXVII: 28‒30), однак юнак переконує її в тому, що діти ‒ це радість: ἢν 

δὲ τέκῃς φίλα τέκνα, νέον φάος ὄψεαι υἷας (XXVII: 31) ‒ народжуючи любих 

дітей, нове світло побачиш у синах. У наведених вище мікроконтекстах 

актуалізуються образні асоціації шлюб ‒ страждання, шлюб ‒ танець і 

шлюб ‒ діти. 

Отже, концепт КОХАННЯ має досить широке лексичне вираження у 

творах Теокріта. Розвиненими є образний (метафорична модель кохання ‒ 

хвороба), асоціативний (кохання ‒ вогонь, кохання ‒ поцілунок, кохання ‒ 

стріла, шлюб ‒ страждання, шлюб ‒ танець, шлюб ‒ діти тощо) та 

символічний (ототожнення кохання із Еросом та Афродітою) компоненти 

цього концепту. 
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Висновки до Розділу 3 

Як бачимо, ідіостиль Теокріта також актуалізується через 

макроконцепт ЛЮДИНА. Світ людини проявляється в художніх творах у 

різних аспектах, зокрема біологічному, духовному та соціальному. Водночас 

зазначимо, що для античного поета важливим є передусім внутрішній стан 

людини, її емоції та переживання. 

Біологічний аспект включає фізичний стан людини, особливості її 

тілобудови, гендерні та вікові диференціації. Ключовими тут є опозиційні 

концепти ЖИТТЯ / СМЕРТЬ, у структурі яких виокремлюються 

метафорична модель смерть ‒ сон та асоціації життя ‒ біг оленя, життя 

‒ корабель, смерть ‒ човен, смерть ‒ вода. Із молодістю як найширше 

відображеним періодом життя людини повʼязані метафоричні моделі 

молодість ‒ швидка невловима істота (3) і молодість ‒ цвітіння (2) та 

асоціація молодість ‒ фізична сила. Відзначаємо також схильність Теокріта 

до досить щедрого вживання анатомічної лексики, що пояснюється його 

значним зацікавленням медициною. Треба зазначити, що нагромадження 

соматизмів при описі часто значно пожвавлює розповідь, додаючи їй 

реалістичності. 

Чи не найбільше уваги поет приділив зображенню внутрішнього світу 

людини, що проявляється у численних іменникових, дієслівних та особливо 

прикметникових лексемах. Саме в цій групі вербальних репрезентантів 

бачимо епітети, котрі описують здібності, настрій та характер людини. 

Ключовими у картині духовності людини є концепти ментальної 

діяльності ‒ ДУША, СЕРЦЕ, РОЗУМ, а також емоційний концепт 

КОХАННЯ. Останній у більшості ідилій прочитується не тільки за 

допомогою відповідної лексики, а й за посередництвом певних стилістичних 

засобів, зокрема метафор та порівнянь. Актуалізується метафорична модель 

кохання ‒ хвороба та асоціації кохання ‒ вогонь, кохання ‒ поцілунок, 

кохання ‒ стріла, шлюб ‒ страждання, шлюб ‒ танець, шлюб ‒ діти. 
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Соціальний компонент демонструє місце давньогрецької людини ‒ 

героя ідилій Теокріта ‒ у суспільстві. Поет використав великий набір 

суспільної лексики, що характеризує соціальний стан людини, професійну 

зайнятість, деякі міжособистісні стосунки тощо. Серед тодішніх професій 

звернено увагу на зображення пастушого ремесла. В ідіостилі Теокріта його 

подано в певній градації від найбільш шанованого пастуха-волопаса до 

найменш шанованого ‒ свинопаса. Кожен пастух в інтерпретації Теокріта 

володіє певними талантами, а тому виникла асоціація пастух ‒ музикант. 

Градація притаманна й оцінкам людей за їхнім соціальним статусом ‒ від 

царя і цариці до селян і землеробів. Людині Теокріт дає позитивну або 

негативну оцінку. Так, боги, котрі в уявленні греків мали людську подобу, 

зображені як добрими і милостивими, так і підступними. Герої й царі подані 

переважно ідеалізовано, оскільки автор оцінює їхню діяльність лише 

позитивно. 

Отже, макроконцепт ЛЮДИНА знаходить широке вираження у 

творчості Теокріта. Особливий акцент, на нашу думку, поет робить на 

відображенні духовної сфери буття людини, особливо її емоційному стані. 

Це свідчить про те, що Теокріт уміє майстерно описувати не тільки природу, 

про що йшлося у попередньому розділі, а й людину. Отже, можна твердити, 

що макроконцепти ПРИРОДА та ЛЮДИНА небезпідставно було 

виокремлено як такі, що представляють головні ідеї творів Теокріта. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема ідіостилю окремого письменника, висвітлена в когнітивному 

аспекті, на наш погляд, є актуальною для сучасного мовознавства, адже саме 

через ідіостиль можна з’ясувати ключові аспекти антропоцентричності мови, 

мовної та когнітивної картин світу, концептосфери і концептуального 

простору. Це важливо і для дослідження особливостей творчої 

індивідуальності письменника, його світогляду, котрі значною мірою 

простежуються через мову художніх творів, вивчення якої є значущим 

питанням сучасної лінгвістики. 

Ідіостиль перекликається з поняттям концептуального простору, 

котрий включає в себе також елементи індивідуального простору, коли 

йдеться про певного автора. Концептосфера як найвище системне утворення 

в рамках когнітивної лінгвістики у своєму підпорядкуванні має ментальні 

одиниці ‒ концепти, що у творі набирають ознак художніх концептів. 

Вважаємо концепт певним ментальним утворенням, що є результатом 

пізнавальної діяльності людини та несе в собі інформацію про той чи інший 

обʼєкт. 

У літературному творі концепт об’єктивується за допомогою слів, котрі 

складають номінативне поле концепту. Таке поле своєю схожістю до 

понятійного є достатньо широким об’єднанням та може охопити всі основні 

аспекти вияву концепту в художньому творі. Відтак, для визначення 

сукупності елементів вербального вираження концептів у межах ідилій 

Теокріта використовуються елементи польового методу. 

Чи не найбільше дискусій у сучасній когнітивістиці викликає питання 

структури концепту. Вчені досі не можуть виробити загальноприйнятого 

підходу до концепту, проте більшість відзначає його польову модель або 

багаторівневу будову. У процесі дослідження з’ясовано, що різнобічне 

вивчення відповідного концепту забезпечується врахуванням понятійного, 
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предметного, образного, асоціативного, символічного й ціннісно-оцінного 

компонентів. 

Належне дослідження ідіостилю письменника можливе лише за умови 

вдумливого вчитування у художній текст, що можна зробити, поєднуючи 

стилістичний та лінгвістичний методи аналізів. Вважаємо, що варто також 

використовувати методику концептуального аналізу тексту, зокрема поетико-

когнітивного, який дає змогу виявити ключові художні концепти твору, що, 

актуалізуючи різноманітні смисли, відображають індивідуальність автора. 

Використання методу поетико-когнітивного аналізу художнього тексту 

дало змогу виокремити головні макроконцепти концептуального простору 

Теокріта ‒ ПРИРОДА і ЛЮДИНА. Це зумовлено тематикою і лексичним 

наповненням його творів. Названі макроконцепти складаються з концептів, 

котрі своєю чергою об’єднуються у відповідні концептуальні поля. 

Встановлено, що макроконцепт ПРИРОДА (другий розділ дисертації) 

складається з двох концептуальних полів. Перше КП “Нежива природа” є 

організацією концептів, ключові з яких ЧАС, НЕБЕСНІ ЯВИЩА, ВОДА, 

ЗЕМЛЯ, ВОГОНЬ. Усі ці поняття можна сприймати як космічні концепти, 

адже вони позначають переважно категорії часу і простору. Кожен із них 

вербалізується різним набором лексем, хоча деякі можуть бути одночасно 

присутніми у кількох номінативних полях. Так, лексема “ранкова зірка” як 

світило належить до номінативного поля концепту НЕБЕСНІ ЯВИЩА, однак 

поява ранкової зорі на небі означає настання світанку, відтак ця лексема 

позначає й категорію часу. Широко представлені у творах Теокріта, особливо 

в буколічних ідиліях, концепти ВОДА і ЗЕМЛЯ. Найбільш поширеними тут є 

слова на позначення джерел, річок, морів, гір, скель та печер. Ці елементи 

пейзажу додають опису природи мальовничості, що вербально реалізується в 

ідиліях через численні синоніми та художні означення. 

КП “Жива природа” об’єднує низку концептів, що представляють 

рослинний і тваринний світи. Ключовими тут є такі: ДЕРЕВО, КУЩ, 
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КВІТКА, ТРАВА, ПЛІД, СВІЙСЬКА ТВАРИНА, ДИКИЙ ЗВІР, ПТАХ і 

КОМАХА. Слідом за вченими, котрі досліджували ботанічну лексику в 

ідиліях Теокріта, відзначаємо схильність письменника до вживання власних 

назв. У пейзажному описі поет не лише зазначав, що в певному місці ростуть 

дерево, кущ і трава, а обов’язково вказував, про яку ж рослину йдеться. 

Відтак у творах Теокріта зустрічаємо близько ста видових назв листяних і 

хвойних дерев, кущів, трав, квітів та плодів. Всі ці назви гармонійно 

поєднуються у тексті, не створюючи зайвої деталізації. 

Вражають художні порівняння людей із свійськими тваринами, яскраві 

епітети і цікаві метафори. Вкажемо й на низку апострофів-звертань до 

тварин, що виявляє ставлення до них. Інші концепти, незважаючи на те, що 

їх менше, довершують картину живої природи у творах Теокріта важливими 

деталями. 

Теокріт наділив різноманітні явища неживої природи ознаками живих 

істот. Головними тут є метафоричні моделі час – жива істота, зірка – жива 

істота, гора – жива істота та інші. Для автора ключовою є образна сфера 

час – колісниця, що виявляється в образних інваріантах день – колісниця, ніч 

– колісниця, весна – колісниця, рік – колісниця тощо. 

В ідиліях Теокріта яскраво представлено предметний компонент 

художніх концептів природи. Численні сенсорні образи ‒ зорові, звукові, 

смакові, нюхові, тактильні ‒ створено передусім завдяки використанню 

відповідних епітетів. Важливу роль відіграють й інші частини мови, котрі 

творять перцептивні образи. 

Унікальними елементами концептуального простору ідилій Теокріта є 

й образні асоціації. Так, вода і вогонь асоціюються з очищенням, джерело і 

затінок дерев ‒ відпочинком та прохолодою, світанок ‒ співом птахів, 

полудень ‒ спекою, соловей і цвіркун ‒ приємним співом, стадо корів ‒ 

багатством, лебідь ‒ красою тощо. 

Символічний компонент, що ґрунтується на стійких асоціаціях 
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міфологічного або художньо-поетичного походження, виявляється переважно 

у символізації явищ природи. Так, Геліос сприймається як символ дня, 

Селена ‒ символ ночі, Еос ‒ символ ранкової пори, орел ‒ символ Зевса, 

троянда і яблука ‒ символи кохання. 

Важливим у структурі виявлених концептів природи є ціннісно-

оцінний компонент. Зазначимо, що в Теокріта естетична оцінка природи 

позитивна. Письменник вживав чимало яскравих епітетів (гарний, красивий, 

добрий тощо) щодо квітів, дерев, птахів, тварин, небесних явищ, води. 

Зрозуміло, наявна й негативна оцінка деяких явищ природи, наприклад, 

вітрів, моря, окремих тварин. 

Організація макроконцепту ЛЮДИНА (третій розділ) має свою 

специфіку щодо макроконцепту ПРИРОДА. Матеріал ідилій дає підстави 

розглядати сферу людського існування у трьох аспектах: біологічному, 

духовному і соціальному. Перший аспект ‒ це характеристика людини за 

фізіологією, статтю та віком, другий ‒ ментальним, душевним та емоційним 

станом, третій ‒ становищем у суспільстві. 

У кожному з цих сегментів яскраво виражені такі концепти: ЖИТТЯ / 

СМЕРТЬ, ДУША / СЕРЦЕ / РОЗУМ і КОХАННЯ. Виявлено набір лексики, 

що вербалізує кожен із виокремлених концептів, проаналізовано особливості 

її вживання. Одразу зазначимо, що структуру складових макроконцепту 

ЛЮДИНА було не просто виявити, оскільки він суттєво відрізняється від 

макроконцепту ПРИРОДА. Це пов’язано з тим, що предметний компонент 

актуалізується переважно зоровими образами, які характеризують зовнішній 

вигляд людини. Образний компонент натомість представлено 

метафоричними моделями смерть – сон і кохання – хвороба. Концептів 

людської сфери стосуються і виявлені асоціації: смерть – човен, смерть – 

вода, кохання – вогонь, кохання – поцілунок, кохання – стріла, шлюб ‒ 

страждання, шлюб ‒ танець, шлюб ‒ діти, пастух – музикант, життя 

‒ біг оленя, життя ‒ корабель, молодість ‒ крилата істота, молодість ‒ 



166 

 

цвітіння тощо. Символічність у структурі макроконцепту ЛЮДИНА 

забезпечено усталеними асоціаціями кохання – Ерот і кохання – Афродіта. 

Естетична оцінка сфери людського буття визначається психологічними 

епітетами, котрі характеризують людину як позитивного або негативного 

персонажа: щасливий / нещасний, грізний, страшний, сміливий, терплячий, 

добрий та інші. 

Виявлено, що Теокріт значно деталізував свої описи, насичуючи тексти 

анатомічною лексикою. Це дало змогу письменникові увиразнити загальну 

картину, додати їй реалістичності. Із суспільної лексики поет надавав 

перевагу відображенню побуту, а тому часто вживав лексику на позначення 

домашніх артефактів і військових предметів. Слід зауважити, що Теокріт 

намагався не порушувати законів певного жанру, тому найбільше назв зброї 

використовував в епіліях ‒ малих формах епосу з міфічними сюжетами. 

Насамкінець зазначимо, що суб’єктивація концепту у творах Теокріта 

відбувається переважно за посередництва епітетів, порівнянь та метафор. 

Крім тематичного поділу, який покладено в основу цієї роботи, виокремимо 

й такі дві категорії епітетів: сенсорні та психологічні. Сенсорні, котрі 

характеризують переважно зовнішність об’єкта, поділяються на зорові, 

звукові, одоративні, смакові і тактильні ‒ це ознаки, котрі людина може 

виявити завдяки своїм органам чуттів. Найбільшою групою є зорові епітети, 

зокрема засвідчено 36 назв кольорів та відтінків. Психологічні епітети 

позначаються головно семами “оцінка”, “характер”, “здібності”, “настрій”. 

Вони також передають емоції та почуття людини. 

Порівняння у Теокріта виражено способами, притаманними 

давньогрецькій мові загалом: у формі порівняльного речення (56 фіксацій), із 

використанням Genetivus comparationis (30) та порівняльних слів (29). 

Особливу групу становлять паратактичні порівняння, побудовані на 

принципах паралелізму. В пасторальній поезії Теокріта, до прикладу, 

переважає використання суб’єктів порівнянь зі світу природи (ріки, дерева, 



167 

 

квіти, домашні тварини та дикі звірі, продукти харчування). Рідкісними є 

порівняння загального характеру, де в основному використовуються типові 

для античної літератури приклади з міфології. Об’єктом порівняння 

переважно виступають кохані чоловік або жінка. Так, за допомогою 

авторських стилістичних засобів поет, акцентуючи увагу на тій чи іншій ідеї, 

розкриває своє бачення світу. 

Статус ключових у тексті отримали найчастіше вживані лексеми, що 

представляють певні концепти. Це зокрема “день” ‒ τό ἦμαρ / τό ἆμαρ / ἁ 

ἁμέρα / ἡ ἀμέρα (20), “ніч” ‒ ἡ νύξ (20), “вода” ‒ τό ὕδωρ (28), “земля” ‒ ἁ γᾶ / 

γαῖα (15), “гора” ‒ τό ὄρος / ὦρος / οὖρος (27), “вогонь” ‒ τό πῦρ (14), “дуб” ἡ 

δρῦς (12), “троянда” ‒ τό ῥόδον (7), “яблуко” ‒ τό μᾶλον / μῆλον (13), “коза” ‒ 

ἡ ἆιξ (27), “вівця, баран” ‒ ὁ, ἡ οἶς / ὄϊς (15), “корова, бик” ‒ ὁ, ἡ βοῦς / βῶς 

(23), “лев” ‒ ὁ λέων (5) і ὁ λῖς (4), “вовк” ‒ ὁ λύκος (11), “бджола” ‒ ἡ μέλισσα 

(12), “людина” ‒ ὁ ἄνθρωπος (17), “чоловік” ‒ ὁ ἀνήρ (58), “жінка” ‒ ἡ γυνή 

(17), “дівчина” ‒ ἡ κόρα / κούρα / κώρα (15), “серце” ‒ ἡ φρήν (20), “дух” ‒ ὁ 

θυμός (15), “душа” ‒ ἡ ψυχή / ψυχά (9), “розум” ‒ ὁ νόος (15), “кохання” ‒ ὁ 

ἔρως (36), “господиня” ‒ ἡ πότνα / πότνια (20), “дім” ‒ τό δῶμα (16), “волопас” 

‒ ὁ βουκόλος (19), “пісня” ‒ ἡ ἀοιδή (22), “батько” ‒ ὁ πατήρ (22), “матір” ‒ ἡ 

μάτηρ / μήτηρ (29), “дитина” ‒ ὁ, ἡ παῖς (62) та деякі інші. 

Отже, унікальність концептосфери Теокріта виявляється у таких 

аспектах: 

1. Особливості індивідуального бачення світу Теокріта простежено 

через базові концепти, акцентовані у макроконцептах ПРИРОДА і 

ЛЮДИНА. 

2. Встановлено, що для вербалізації концептів письменник застосовує 

широкий спектр лексичних засобів, в основному іменників (936 лексем), 

впорядковуючи їх у синонімічні ряди, словотвірні ланцюжки, гіперо-

гіпонімічні групи, антонімічні пари. 

3. Високий рівень метафоричності концептуальної картини світу поета 
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досягається вживанням розгалуженої системи художніх засобів. 

4. Актуалізовано предметний, образний, асоціативний, символічний та 

ціннісно-оцінний компоненти у структурі концептів. 

Перспективою подальшого дослідження вважаємо більш докладний 

аналіз складових концептуального простору ідилій Теокріта, виявлення його 

нових особливостей, а також з’ясування звʼязків концептів із жанровою 

специфікою окремих творів. Важливим буде вивчення аспектів 

ідіостилістики на фонетичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. 

Ретельнішого студіювання заслуговує й тропеїстика ідилій. 

Вивчення концептів у художньому творі, їхня взаємодія у структурі 

художнього цілого допомагає зрозуміти світобачення не лише автора, а й 

цілої епохи. Відтак, перспективним бачимо майбутнє порівняльне 

дослідження художніх концептів Теокріта і відповідних культурних 

концептів, що відображають менталітет цілого грецького народу в 

елліністичну або іншу епоху розвитку. Проведене дослідження сприятиме 

здійсненню першого повного українського перекладу ідилій, які відкриють 

унікальний різнобічний світ Теокріта ще більшому колу читачів та науковців. 
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Додаток 1 

 

Покажчик субстантивних засобів вираження макроконцепту ПРИРОДА 

 

Нежива природа 

ἄγκος, τό ‒ гірська долина (VIII: 33, XX: 33) 

ἀδάμας, ὁ ‒ адамант (II: 34, XVII: 21) 

ἀήρ, ὁ ‒ повітря (XXV: 91), туман (XVII: 119) 

ἀήτης, ὁ ‒ вітер (II: 38, XXII: 9) 

αἰγιαλός, ὁ ‒ морський берег (VI: 12, XVII: 100) 

αἶπος, τό ‒ вершина гори (VII: 148) 

ἀιών / ᾐών, ἡ ‒ морський берег (XI: 14, XV: 133) 

ἀκρώρεια, ἡ ‒ вершина гори (XXV: 31) 

ἅλς, ἡ ‒ море (VI: 11, 14, VII: 60, VIII: 56, XVI: 61), сіль (XV: 17, XXIV: 95, 

XXVII: 60) 

ἀμάρα, ἡ ‒ канава (XXVII: 52) 

ἄνδηρον, τό – грядка (V: 93) 

ἄνεμος, ὁ ‒ вітер (VIII: 54, X: 46, XVI: 61, XIX: 35, XXII: 19, 168, XXIV: 88, 

XXV: 94) 

ἄντρον, τό ‒ печера (III: 6, 13, VI: 28, VII: 137, 149, VIII: 50, 72, IX: 15, XI: 44) 

ἀργύριον, τό – срібло (XV: 18, 36) 

ἄργυρος, ὁ – срібло (XVI: 17, 64, XXII: 39, 64) 

ἄρουρα, ἡ ‒ нива (XVIII: 29, XXIV: 106) 

ἀστήρ, ὁ ‒ зірка (II: 166, XIII: 50, XXV: 139, XXX: 27) 

ἄστρον, τό ‒ зірка (XXII: 8, XXIV: 77) 

αὔρα, ἡ ‒ легкий вітер (XXX: 33) 

αὐχμός, ὁ ‒ засуха (VIII: 57) 

βορέης, ὁ ‒ північно-східний вітер (X: 46, XXV: 91) 

βυθός, ὁ ‒ глибина, море (XI: 62, XXII: 17, 39) 

γᾶ / γαῖα, ἁ ‒ земля, поверхня (XV: 8, XVII: 76, XXI: 59, XXVI: 4), ґрунт (XIX: 4, 

XXII: 91, 128, 182, XXIV: 111, XXV: 146, 259), країна (VIII: 53, XI: 79, 

XVIII: 20) 

γαλάνα, ἡ ‒ штиль (VI: 35, XXII: 19) 

γεώλοφον, τό ‒ пагорб (I: 13, V: 101) 

γύης, ὁ ‒ поле (XXV: 30) 

δίνα, ἡ ‒ водоверть (I: 140, XXII: 50) 

δρόσος, ἡ ‒ роса (XV: 132) 
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ἔαρ / εἶαρ, τό ‒ весна (VII: 97, VIII: 41, IX: 34, XII: 3, 30, XIII: 26, XVIII: 27, 

XXII: 43, XXIII: 29) 

ἐνιαυτός ὁ ‒ рік (XVI: 71, XXIV: 100, XXX: 24) 

ἕρσα / ἔερση, ἡ ‒ роса (II: 106, XX: 16) 

ἔτος, τό ‒ рік (VII: 85, XIV: 16, XVIII: 15, XXV: 123, XXX: 16) 

εὖρος, ὁ ‒ південно-східний вітер (VII: 58) 

ζέφυρος, ὁ ‒ західний вітер (X: 47) 

ἠέλιος / ἅλιος, ὁ ‒ сонце (I: 102, X: 56, XII: 9, XVI: 76, XXII: 84), бог Геліос (XXV: 

54, 85, 118, 130) 

ἦμαρ, τό / ἆμαρ, τό / ἁμέρα, ἁ / ἀμέρα, ἡ ‒ день (II: 86, VI: 4, VII: 63, X: 5, XI: 69, 

XII: 2, XIII: 10, 29, XVII: 96, XXI: 23, XXIV: 84, 137, XXV: 32, 56, 86, 216, 

XXIX: 7, 8, 14, XXX: 19) 

ἠώς / ἀώς, ἡ ‒ ранкова зоря, світанок (XI: 14, XVIII: 14, 55, XXI: 24, XXIV: 9), день 

(XII: 1, XVII: 59), богиня Еос (II: 147, XIII: 11, XVI: 5, XVIII: 26) 

θάλασσα, ἡ ‒ море (VI: 27, VII: 57, XI: 43, 49, XVII: 76, 91, XXI: 18, XXII: 15) 

θέρος, τό ‒ літо (VI: 4, 16, VII: 113, 143, VIII: 78, IX: 12, XI: 36, 58, XXI: 23, 26, 

XXV: 28) 

θίς, ὁ ‒ морський берег (XIII: 32, XXII: 32) 

καιρός, ὁ – відповідна пора (XIV: 11, XXV: 66) й час (XXI: 26, XXIII: 33) 

καῦμα, τό ‒ спека (X: 51) 

κορυφά, ἡ ‒ вершина гори (VII: 46) 

κράνα, ἡ ‒ джерело (I: 83, 150, III: 4, V: 3, 47, VI: 3, VII: 6, VIII: 37, XIII: 39, 

XXII: 37) 

κρύσταλλος, ὁ – гірський кришталь (XXII: 39) 

κύμα, τό ‒ хвиля, море (III: 25, VI: 11, VII: 54, 57, XI: 49, XV: 133, XVI: 60, 86, 

XXI: 35, XXII: 10, 167) 

λᾷον, τό ‒ нива, поле (X: 21, 42, XVII: 78, XVIII: 29) 

λίθος, ὁ, ἡ ‒ камінь (III: 18, VI: 38, VII: 26, XXIII: 49, 50, XXV: 274) 

λίμνα, ἡ ‒ болото, озеро (V: 146) 

λίψ, ὁ ‒ південно-західний вітер (IX: 10) 

λόφος, ὁ ‒ пагорб (IV: 46) 

μήν, ὁ ‒ місяць (XIV: 45, XV: 103, XVI: 71, 51, XVII: 127, XXX: 2) 

νᾶμα, τό ‒ вода, волога (VII: 115, XV: 27, XVII: 48, XXIII: 61) 

νάπος, τό ‒ долина (XX: 39) 

νᾶσος, ἡ ‒ острів (I: 124, VI: 23, XVI: 85, XVII: 71, 90, XXVIII: 18) 

νειός, ἡ ‒ поле (XVI: 94, XXV: 25) 

νεφέλη, ἡ ‒ хмара (XXII: 20) 

νέφος, τό ‒ хмара (XXV: 89, XVII: 72) 
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νίτρον, τό – сода (XV: 16) 

νότος, ὁ ‒ південний вітер (VII: 53, 58, XIII: 29, XXV: 91) 

νύξ, ἡ ‒ ніч (II: 60, 86, 119, X: 18, XI: 40, 44, 77, XII: 1, XIV: 47, XX: 45, XXI: 4, 22, 

25, 28, 37, XXII: 14, XXIV: 2, 38, 90, XXX: 22), богиня Ніч (II: 165) 

ὄμβρος, ὁ ‒ злива (XVII: 78, XXII: 14) 

ὀπώρα, ἡ ‒ кінець літа або рання осінь (XI: 36), осінні плоди (VII: 143, XV: 112) 

ὄρος / ὦρος / οὖρος, τό ‒ гора (I: 77, 115, 123, 136, II: 49, III: 2, 46, IV: 35, 56, 57, 

VII: 46, 51, 74, 87, 92, 111, 152, VIII: 2, XI: 27, XIII: 62, 67, XX: 30, 35, 45, 

XXII: 36, XXV: 221, XXVI: 2, 26) 

οὖδας, τό ‒ ґрунт (XXV: 268) 

οὐρανός / ὠρανός, ὁ ‒ небо (II: 147, V: 144, XIII: 50, XVI: 71, XXII: 8, 14, XXIV: 77, 

XXV: 90) 

οὖρος, ὁ ‒ сприятливий вітер (XIII: 52) 

ὄχθη, ἡ ‒ річковий берег (VII: 74, XXV: 9) 

παγά, ἡ ‒ джерело (I: 2, V: 126) 

πέλαγος, ὁ ‒ море (XXI: 59, XXII: 19) 

πεδίον, τό ‒ рівнина (XVI: 38, 75, 91, XVII: 102, XXV: 29, 96, 134) 

πέδον, τό ‒ ґрунт (VII: 103) 

πέτρα, ἡ ‒ скеля (I: 8, 39, V: 16, VII: 114, VIII: 55, IX: 16, 26, X: 7, XI: 17, XII: 36, 

XXI: 42, XXII: 27, 37, XXIV: 93, XXVI: 10) 

πέτρος, ὁ ‒ уламок скелі (XXII: 49) 

πῖδαξ, ἡ ‒ джерело (VII: 142) 

πίσσα, ἡ ‒ смола (XIV: 51) 

πνοιή, ἡ ‒ вітер (XXII: 16, 167) 

πρώξ, ἡ ‒ крапля роси (IV: 16) 

πόντος, ὁ ‒ море (II: 38, VI: 35, XI: 18, XVI: 98, XVII: 91, XXII: 133), Понт 

Евксинський (XXII: 28) 

ποταμός, ὁ ‒ ріка (I: 68, 118, VII: 75, 112, VIII: 33, XVII: 91, XXII: 50, XXIV: 92, 

XXV: 19, 201) 

πῦρ, τό ‒ вогонь (II: 18, 54, 131, V: 31, VII: 66, IX: 19, XI: 51, XXIV: 18, 48, 86, 91, 

137, XXV: 249) 

πυρσός, ὁ ‒ вогонь (XXIII: 7) 

ῥίον, τό ‒ вершина гори (I: 125) 

ῥόος, ὁ ‒ течія (I: 68, 139, XXV: 10) 

Σελάνα / Σελαναίνα, ἡ ‒ богиня місяця Селена (II: 10, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 

111, 117, 123, 129, 135, 142, 163, 165, XXI: 19, XX: 37, 43) 

σέλας, τό ‒ вогонь (II: 134, XXIII: 8) 

σίδηρος / σίδαρος, ὁ – залізо (XXI: 49) 
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σκοπιά, ἡ ‒ вершина гори (I: 69, IX: 10) 

σπῆλυγξ, ἡ ‒ печера (XVI: 53) 

στομάλιμνον, τό ‒ лиман (IV: 23) 

ὕδωρ, τό – вода (I: 8, 69, 118, V: 33, 47, 124, 127, VII: 136, VIII: 50, 57, 78, IX: 9, XI: 

47, XIII: 36, 43, 49, 60, XV: 29, 29, 31, XVI: 62, 84, XXII: 37, 62, XXIII: 95, 

XXIV: 96) 

φλόξ, ἡ ‒ вогонь (II: 26, XXIII: 16) 

χάλαζα, ἡ ‒ град (XXII: 16) 

χεῖμα, τό ‒ зима (VII: 111, IX: 21) 

χειμών, ὁ ‒ негода (VIII: 57), зима (XI: 37, 58, XII: 3, XVIII: 27) 

χέρσος, ἡ ‒ суша (XI: 43, XVI: 61) 

χθών, ἡ ‒ ґрунт (II: 112, XXIV: 17, XXV: 73, 232), країна (XXVIII: 16) 

χιών, ἡ ‒ сніг (II: 106, VII: 76, XI: 48, XXIII: 31) 

χρόνος, ὁ – час (II: 92, VII: 1, XIV: 69, XV: 1, XXI: 25, XXIII: 28, XXIV: 122) 

χρυσός ὁ – золото (XI: 82, XII: 36, XV: 101, 123, XVI: 22, XVII: 106, 124, XXI: 52, 

57, 60) 

χώρα, ἡ – місце, країна (IV: 5, XV: 57) 

χωρίον, τό ‒ місцевість (XXI: 65) 

χῶρος, ὁ ‒ місцевість (VI: 1, XXII: 54, 94, XXV: 8, 211), поле (XIII: 65, XIV: 14, 

XXV: 182) 

Ὠκεανός, ὁ ‒ океан (II: 147, 163, VII: 54) 

ὥρα, ἡ – пора (VII: 111, IX: 20, XV: 26, 74, 147, XVIII: 12, XXI: 40, XXX: 15) 

 

Жива природа 

ἀγέλα, ἡ ‒ стадо (III: 43, V: 141, VI: 1, XXVII: 34, 70) 

ἀγριέλαιος, ἡ ‒ дика олива (VII: 18, XXV: 21, 257) 

ἄγρωστις, ἡ – цинодон (XIII: 42) 

ἀδίαντον, τό ‒ “венерине” волосся (XIII: 41) 

ἀηδονιδεύς, ὁ ‒ пташеня солов’я (XV: 121) 

ἀηδονίς, ἡ ‒ соловей (VIII: 38) 

ἀηδών, ἡ ‒ соловей (I: 136, V: 136, XII: 6) 

αἴγειρος, ἡ ‒ чорна тополя, осокір (VII: 8, 136) 

αἴγιλος, ἡ ‒ козяча трава (V: 129) 

αἰγίπυρος, ὁ ‒ козяча пшениця/ миколайчик приморський (IV: 25) 

αἰετός, ὁ – орел (XIII: 24, XV: 124, XVII: 72, XXVI: 31) 

αἰνολέων, ὁ ‒ лев-чудовисько (XXV: 168) 

ἆιξ, ἡ ‒ коза (I: 4, 5, 14, 25, 57, 143, III: 1, 3, 34, IV: 39, V: 1, 12, 27, 73, 84, 89, 128, 
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145, 148, VII: 87, VIII: 45, 49, 86, 97, X: 30, 30, XXVII: 46) 

ἄκανθα, ἡ ‒ терен (I: 132, XIII: 64), чортополох (VI: 15), колючка (IV: 50, VII: 140), 

шип (XXIV: 32) 

ἀκανθίς, ἡ ‒ щиглик (VII: 141) 

ἄκανθος, ὁ – акант, “ведмежа лапа” (I: 55) 

ἀκρίς, ἡ ‒ саранча (V: 34, 108, VII: 41) 

ἀκύλος, ἡ ‒ жолудь (V: 94) 

ἄλειφαρ, τό – олія (XVIII: 45), смола (VII: 147) 

ἀλέκτωρ, ὁ – півень (VII: 123) 

ἁλκυών, ἡ ‒ рибалочка (VII: 57, 59) 

ἄλσος, τό ‒ священний гай (II: 67, XXV: 169); ліс (I: 83, 117, V: 32, VII: 8, XXVII: 

33, 44, 47) 

ἀλωά, ἡ ‒ зернова нива (VII: 34), гай, чагарник (XXIV: 101, XXV: 31), 

виноградник (I: 46) 

ἀλώπηξ, ἡ – лисиця (I: 48, V: 112) 

ἀμνίς / ἀμνάς / ἀμνός, ἡ ‒ ягня (IV: 11, V: 3, 24, 139, 144, 149, VIII: 14, 15, 35) 

ἄμπελος, ἡ ‒ виноградна лоза (V: 109, XI: 46) 

ἀνεμώνα, ἡ ‒ анемон (V: 92) 

ἄνηθον, τό ‒ кріп (XV: 119) 

ἄνθεμον, τό ‒ цвіт (XXX: 21) 

ἀνθέρικος, ὁ ‒ стебло асфоделя (I: 52) 

ἄνθος, τό ‒ квітка (V: 87, IX: 35, XXII: 42), квітковий нектар (VII: 81, XV: 116), 

розквіт життя (VII: 121) 

ἄπιον, τό ‒ груша (VII: 120) 

ἀρήν, ὁ, ἡ – баран, ягня, вівця (I: 10, 11, V: 57, VIII: 63, 70, XI: 20, 74, XII: 4, XIII: 

25, XVIII: 42, XXVIII: 12) 

ἄρκευθος, ἡ ‒ ялівець (I: 133, V: 97) 

ἄρκτος, ὁ, ἡ – ведмідь (I: 115, XI: 41, XXV: 185), сузір’я Ведмедиця (VII: 112, 

XXII: 21, XXIV: 11) 

ἀρνακίς, ἡ ‒ овеча шкура або шерсть (V: 50) 

ἀσπάλαθος, ὁ і ἡ ‒ дрік колючий (IV: 57, XXIV: 87) 

ἀσφόδελος, ὁ ‒ асфодель (VII: 68, XXVI: 4) 

ἀτρακτυλλίς, ἡ ‒ атрактіліда (IV: 51) 

ἄχερδος, ὁ – дика груша (XXIV: 88) 

ἄχυρον, τό ‒ м’якоть (X: 49) 

βαίτα, ἡ ‒ овеча шкура або шерсть (III: 25, V: 15) 

βάλανος, ἡ ‒ жолудь (VIII: 79) 

βάτος, ἡ ‒ ожина (I: 132, VII: 140, XXIV: 87) 



205 

 

βάτραχος, ὁ – жаба (VII: 41, X: 52) 

βδέλλα λιμνᾶτις, ἡ ‒ болотяна п’явка (II: 55) 

βοτάνα ἡ, ‒ пасовище, вигін (VIII: 37, 44, XI: 12, XVI: 91, XXV: 87, XXVIII: 12) 

βοτόν, τό – худоба (XI: 34, XXV: 120) 

βουκόλιον, τό ‒ стадо великої худоби (VIII: 39, XXV: 13, 95, 121) 

βοῦς / βῶς, ὁ, ἡ ‒ бик, корова (I: 74, 120, IV: 1, 26, VIII: 6, 48, 77, 80, 80, IX: 3, 7, 

XIII: 31, 92, XVI: 37, 55, XVII: 101, 126, XXII: 150, XXV: 17, 88, 95, 98, 101, 

123, 135, 141, 151, 218, XXVII: 63) 

βούτομον, τό ‒ сусак (XIII: 35) 

βράβυλον, τό ‒ дика слива (VII: 146, XII: 3, 3) 

βράγχια, τά ‒ зябра (XI: 54) 

γάλα, τό – молоко (I: 58, V: 53, 58, 124, VIII: 41, XI: 35, 65, XXV: 104) 

γαλέη, ἡ – дрібний хижак, у Теокріта кішка (XV: 28) 

γέρανος,, ἡ – журавель (X: 31) 

γλάχων, ἡ ‒ м’ята (V: 55) 

γλυκύμαλον, τό ‒ солодкий сорт яблук (XI: 39) 

δαμάλα, ἡ ‒ телиця, молода корова (I: 75, IV: 7, VIII: 36, 73, IX: 10, XXVII: 7) 

δάφνα, ἁ ‒ лавр (I: 3, II: 1, 23, XI: 45) 

δένδρον / δενδρίον, τό ‒ дерево (V: 47, VIII: 57, XV: 121, XVI: 95, XXIX: 12) 

δέρμα, τό ‒ шкура (II: 89, V: 57, VII: 16, IX: 10, XXII: 52, XXIV: 134, XXV: 63, 175, 

277) 

δράγμα, τό ‒ pl. колосся, сніп (VII: 157, X: 44) 

δρυμός, ὁ ‒ ліс, хаща (I: 72, 116, III: 16, XIII: 66, XX: 36, XXV: 135) 

δρῦς, ἡ ‒ дуб (I: 23, 106, V: 45, 61, 102, 117, VII: 74, 88, VIII: 46, 79, XI: 51, XXVI: 

3), дерево (XV: 112) 

ἔβενος, ἡ ‒ ебенове дерево (XV: 123) 

εἴριον / ἔριον, τό ‒ овеча шкура або шерсть (V: 26, 50) 

ἐλαία, ἡ ‒ оливне дерево (IV: 44) 

ἔλαιον, τό – оливкова олія (IV: 7, V: 53, XV: 117) 

ἔλαφος, ὁ, ἡ ‒ олень (I: 135, XXX: 19) 

ἑλίχρυσος, ὁ ‒ безсмертник (I: 30, II: 78) 

ἔποψ, ὁ ‒ одуд (V: 137) 

ἐρείκη, ἡ ‒ деревовидний верес (V: 64) 

ἐριν(ε)ός, ὁ – дика смоківниця (XV: 50, XXV: 248, 250) 

ἔριφος, ὁ ‒ козеня (I: 26, V: 21, 23, 30, VII: 54, VIII: 27, 50, 83) 

ἔρνος, τό ‒ паросток, гілка (II: 121, XXVI: 11), рід, потомство (VII: 44, XXV: 185) 

ἑρπετόν / ὄρπετον, τό ‒ змія (XV: 118, XXIV: 56, XXIX: 13) 

ἡμίονος, ἡ ‒ мул (XVI: 67, XXII: 150) 
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θαλλός, ὁ ‒ паросток, молода гілка (IV: 45, XXIV: 96), листя (XI: 73) 

θάμνος, ὁ ‒ кущ (XXV: 227) 

θάψος, ἡ – тапс (II: 88) 

θήρ, τό ‒ тварина (XXV: 82), дикий звір (XXIII: 10, XXIV: 54, XXV: 63, 134, 175, 

242, 258, 273, 280) 

θηρίον, τό ‒ тварина (XIX: 6, XXIV: 79, XXV: 79), дикий звір (I: 110, II: 68, V: 107, 

XXIV: 23, XXV: 168, 181, 205) 

θύννος, ὁ ‒ тунець (III: 25) 

θώς, ὁ – шакал (I: 71, 115) 

ἴον, τό ‒ фіалка (I: 132, X: 28, XXIII: 29) 

ἱππομανές, τό ‒ гіппоманій (II: 48) 

ἵππος, ἡ, ὁ ‒ кінь (II: 49, 147, XV: 40, 51, 58, XVI: 46, 67, 72, XVIII: 30, XXII: 7, 

XXIV: 117, XXV: 85) 

ἰσχάς, ἡ – сушений інжир (I: 147) 

ἴρηξ, ὁ – яструб або сокіл (IX: 31, 31) 

ἴυγξ, ἡ ‒ крутиголовка (II: 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 63) 

ἰχθύς, ὁ ‒ риба (XXI: 6, 42, 45, 49, 52, 54, 63, 66) 

κάκτος, ἡ ‒ кактус (X: 4) 

καλάμα, ἡ ‒ стебло (V: 6, X: 49) 

κάλαμος, ὁ – очеретяна стріха (XXVIII: 4), очеретяна вудка (XXI: 10, 47), 

очеретяна сопілка (VIII: 24) 

κάλυξ, ἡ ‒ бутон троянди (III: 23) 

κάνθαρος, ὁ – жук-скарабей (V: 114) 

κάπος, ὁ ‒ сад (XV: 113, XVIII: 30) 

καρπός, ἡ ‒ плід (I: 31, V: 125) 

κάρυον, τό ‒ горіх (IX: 20) 

κέδρος, ἡ ‒ кедр (VII: 81) 

κηρίον, τό ‒ бджолині соти (V: 59, 127, VII: 85, XV: 2) 

κηρός, ὁ ‒ віск (I: 27, 128, II: 28, VIII: 19, 22, XX: 27) 

κίσθος, ὁ ‒ кіст (V: 131) 

κίσσα, ἡ ‒ сорока (V: 136) 

κισσός, ὁ ‒ плющ (I: 29, III: 14, 22, VII: 40, XI: 46, XXVI: 3) 

κλάδος, ὁ ‒ гілка (XXIX: 14) 

κνάκων, ὁ ‒ цап (III: 5) 

κνίδη, ἡ ‒ кропива (VII: 110) 

κνύζα, ἡ ‒ злинка (IV: 25, VII: 68) 

κνώδαλον, τό ‒ звір, чудовисько (XXIV: 83, XXV: 183) 

κόμαρος, ἡ ‒ суничне дерево (V: 129, IX: 11) 
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κορυδαλλίς, ἡ / κορυδαλλός, ὁ ‒ чубатий жайворонок (VII: 23, X: 50) 

κορυδός, ὁ, ἡ ‒ чубатий жайворонок (VII: 141) 

κορυπτίλος, ὁ ‒ цап (V: 147) 

κότινος, ὁ ‒ дика олива (V: 32, 100, XXV: 208, XXVII: 10) 

κοχλίας, ὁ – молюск, устриця (XIV: 7) 

κόχλος, ὁ ‒ вита мушля (IX: 27, XXII: 75, 77) 

κρέας, τό – м’ясо (I: 6, V: 140, IX: 25, VII: 108, XXIV: 135, XXV: 224) 

κρίνον, τό ‒ лілія (XI: 56, XXIII: 30) 

κριός, ὁ ‒ баран (V: 83) 

κύαμος, ὁ ‒ біб (VII: 66) 

κυκλάμινος, ὁ ‒ цикламен (V: 123) 

κύκνος, ὁ ‒ лебідь (V: 137, XXV: 130) 

κύμινον, τό ‒ тмин (X: 55) 

κυνόσβατος, ἡ ‒ шипшина (V: 92) 

κυπάρισσος, ἡ ‒ кипарис (XI: 45, XVIII: 29, XXII: 41, XXVII: 45, 57) 

κύπειρος, ὁ ‒ кіпер духмяний (I: 106, V: 45, XIII: 34) 

κύτισος, ἡ ‒ люцерна деревовидна (V: 128, X: 30) 

κύων, ὁ, ἡ ‒ собака (I: 135, II: 35, V: 27, 38, 106, VI: 9, 29, VIII: 27, 65, X: 11, XV: 

43, XXI: 15, 45, XXV: 68) 

κῶας, τό ‒ овеча або козяча шерсть (IX: 18, XIII: 16) 

κώνος, ὁ ‒ соснова шишка (V: 49) 

λέαινα, ἡ – левиця (II: 68, III: 15, XXIII: 19, XXVI: 20) 

λεπύριον, τό ‒ тонка оболонка, шкаралупа (V: 95) 

λεύκα, ἡ ‒ біла тополя (II: 121, XXII: 41) 

λευκόιον, τό ‒ матіола (VII: 64) 

λέων, ὁ – лев (I: 72, XXII: 52, 73, XXV: 142, 277) 

ληΐς, ἡ ‒ стадо (XXV: 96, 116) 

λῖς, ὁ – лев (XIII: 6, 61, XXV: 202, 211, 252) 

λυκιδεύς, ὁ ‒ вовченя (V: 38) 

λύκος, ὁ – вовк (I: 71, 115, III: 53, IV: 11, V: 106, VIII: 63, X: 30, XI: 24, XIV: 22, 24, 

24, 30, 47, 47, XXIV: 85, XXV: 185) 

μαζός, ὁ ‒ сосок (III: 16) 

μάκων, ἡ ‒ мак (VII: 157, XI: 57) 

μαλίς, ἡ ‒ яблуня (VIII: 79) 

μᾶλον / μῆλον, τό ‒ яблуко (II: 120, III: 10, 41, VI: 7, VII: 117, 144, VIII: 79, X: 34, 

XI: 10, XII: 3, XIV: 38, XXVII: 49, XXIX: 37) 

μᾶλον / μῆλον, τό ‒ дрібна худоба (вівці, кози) (I: 109, III: 46, IV: 10, VIII: 2, 16, 56, 

XVI: 39, 91, XXV: 86, 119, 281, XXVII: 68) 
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μάντις καλαμαία, ἡ – очеретяна саранча (X: 18) 

μέλι, τό ‒ мед (I: 146, III: 54, V: 59, 126, VIII: 38, XV: 117, XX: 27) 

μέλισσα, ἡ ‒ бджола (I: 107, III: 13, V: 46, VII: 81, 84, 142, VIII: 45, IX: 34, XIX: 1, 

6, 7, XXII: 42) 

μελίτεια, ἡ ‒ меліса (IV: 25, V: 130) 

μοσχίον, τό ‒ молодий бичок (IV: 4, 44) 

μόσχος, ὁ, ἡ ‒ телиця, молода корова (VIII: 14, 77, 80, IX: 7, XI: 21, XII: 6, XVI: 36) 

μηκάς, ἡ ‒ коза (I: 87, V: 100) 

μυρίκη, ἡ ‒ тамариск (I: 13, V: 101) 

μύρμαξ, ὁ – мурашка (IX: 31, XV: 45, XVII: 107) 

μύρον, τό – миро (пахуча рослинна олія) (XV: 114, XVII: 134) 

μῦς, ὁ ‒ миша (XIV: 51) 

νάκος, τό ‒ овеча шкура або шерсть (V: 2, 9, XXVII: 53) 

νάρκισσος, ὁ ‒ нарцис (I: 133) 

νεβρός, ὁ, ἡ ‒ молодий олень (VIII: 89, XI: 40, XII: 6, XIII: 61, XXIV: 84) 

νέκταρ, τό – нектар (VII: 82, 153, XVII: 28) 

νομός, ὁ ‒ пасовище (XXV: 14, 133, XXVII: 33) 

ὄγμος, ὁ ‒ скошена трава (X: 2) 

ὄζος, ὁ ‒ гілка (XV: 121) 

οἰίς, ἡ ‒ demin. овечка (I: 9) 

οἰνάρεον, τό ‒ виноградний лист (VII: 134) 

οἶνος, ὁ – вино (V: 124, VII: 65, XXIX: 1) 

οἶς / ὄϊς, ὁ, ἡ – баран, вівця (I: 11, II: 2, V: 99, 130, VI: 10, VIII: 9, 45, 67, IX: 17, X: 

4, XI: 12, 24, XII: 4, XVIII: 42, XXV: 99) 

οἴσυον, ὁ ‒ бруслина європейська (V: 124) 

ὀλολυγών, ὁ – деревна жаба (VII: 139) 

ὄμφαξ, ἡ ‒ незрілий виноград (XI: 21) 

ὄνος, ὁ ‒ осел (XXI: 35), сузір’я Осел (XXII: 21) 

ὄξος, τό – виноградний оцет (X: 13, XV: 148) 

ὁπλά, ἡ ‒ копито (IV: 35) 

ὄρνις, ὁ, ἡ ‒ птах (V: 48, VII: 47, 60, VIII: 58, XVII: 72, XX: 41, XXII: 72, 73, 

XXIV: 63) 

ὀροδαμνίς, ἡ ‒ гілочка (VII: 138) 

ὀρομαλίδες, αἱ ‒ гірські яблука (V: 94) 

ὅρπαξ / ὅρπηξ, ὁ ‒ гілка, паросток (VII: 145, XXV: 247) 

ὄστρακον, τό ‒ мушля (IX: 25) 

οὖθαρ, τό ‒ вим’я (VIII: 42, 69) 

ὄφις, ὁ ‒ змія (XV: 58, XXIV: 29) 
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ὄχνη, ἡ ‒ груша (I: 134, VII: 144) 

πακτά, ἡ – спресований сир (XI: 20, XX: 26) 

παλίουρος, ὁ ‒ держидерево (XXIV: 87) 

πέλωρον, τό ‒ чудовисько (XXIV: 13, 58, XXV: 195) 

πεύκη, ἡ ‒ сосна (VII: 88, XXII: 40) 

πέταλον, τό ‒ листок (VII: 9) 

πετεεινός / πετεηνός, ὁ ‒ птах (XII: 7, XV: 118) 

πίτυς, ἡ ‒ італійська сосна (I: 1, 134, III: 38, V: 49) 

πλαταγώνιον, τό ‒ листок маку (XI: 56) 

πλατάνιστος, ἡ ‒ платан (XVIII: 44, 46, XXII: 76, XXV: 20) 

πλάτανος, ἡ ‒ платан (XXII: 40) 

ποία, ἡ ‒ трава (XXV: 231, VI: 45, VIII: 67, V: 33, XXV: 15, 132) 

ποίμνα, ἡ ‒ стадо овець (V: 72, VI: 28, X: 4, XXV: 7) 

ποίμνιον, τό ‒ стадо овець (V: 75, VI: 6, 21) 

πόκος, ὁ ‒ зістрижена шерсть (V: 98, XV: 20, XXVIII: 12) 

πόρτις, ἡ ‒ телиця, молода корова (I: 75, 121, IV: 15, 52, VI: 45, VIII: 76, XX: 33, 

XXVII: 63) 

πρέμνον, τό ‒ стовбур дерева (XX: 21) 

πρῖνος, ἡ ‒ кам’яний дуб (V: 94) 

πτελέα, ἡ ‒ в’яз (I: 21, VII: 8, 135, XXVII: 12) 

πτέρις, ἡ ‒ папороть (III: 14,V: 55) 

πτερόν, τό ‒ крило (XIII: 14) 

πτέρυξ, ἡ ‒ крило (XV: 121, XXIX: 29) 

πτώξ, ὁ ‒ заєць (I: 110) 

πῶλος, ὁ, ἡ – лоша (II: 48, 163) 

πῶϋ, τό ‒ стадо овець (XII: 129, XXVII: 37) 

ῥάμνος, ἡ ‒ крушина (IV: 57, XXI: 35) 

ῥόδον, τό ‒ троянда (V: 93, 131, X: 34, XI: 10, XX: 16, XXIII: 28, XXVII: 9) 

ῥύχνος, τό ‒ морда (VI: 30) 

σαύρα, ἡ ‒ ящірка (II: 58) 

σαῦρος, ὁ ‒ ящірка (VII: 21) 

σέλινον, τό ‒ селера (III: 22, VII: 68, XIII: 42, XX: 23) 

σῖτος, ὁ – хлібні злаки (X: 48) 

σκίλλα, ἡ ‒ морська цибуля (V: 121, VII: 107) 

σκύλαξ, ὁ, ἡ ‒ собака (II: 12) 

σκώψ, ὁ ‒ сова (I: 135) 

σταφίς, ἡ ‒ сушений виноград (XXVII: 9) 

σταφυλή, ἡ ‒ виноградне гроно (I: 46) 
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σταφυλίς, ἡ ‒ виноградне гроно (XXVII: 9) 

στάχυς, ὁ ‒ колосок (X: 47) 

στεῖρα, ἡ ‒ ялівка (IX: 3) 

στρόμβος, ὁ ‒ конічна мушля (IX: 25) 

σῦκον, τό – свіжий інжир (V: 114) 

σφάξ, ὁ ‒ оса (V: 29) 

σχαδών, ἡ ‒ бджолині соти (I: 146) 

σχῖνος, ἡ ‒ фісташкове дерево (V: 129, XXVI: 10) 

σχοῖνος, ὁ – очерет (I: 52, VII: 132, XXI: 10), очеретяна мотузка (XXIII: 39) 

τάμισος, ἡ – молочна закваска (VII: 16, XI: 66) 

ταῦρος, ὁ ‒ бик (I: 74, 120, IV: 20, 35, IX: 3, XXV: 107, 126, XXVII: 47) 

τέττιξ, ὁ ‒ цикада, цвіркун (I: 148, IV: 16, V: 29, 110, VII: 139, IX: 31, 31, XVI:94) 

τηλέφιλον, τό ‒ далека любов (III: 28) 

τραγεία, ἡ ‒ козяча шкура (V: 51) 

τραγίσκος, ὁ ‒ козеня (V: 141) 

τράγος, ὁ ‒ цап (I: 3, 88, 152, V: 30, 42, VII: 15, VIII: 49) 

τρυγών, ἡ ‒ горлиця (VII: 141, XV: 86) 

τρύξ, ἡ – осад з вина (VII: 70) 

τυρός, ὁ – сир (V: 86, XI: 36, 66) 

ὑάκινθος, ἡ ‒ гіацинт (X: 28, XVIII: 2) 

ὕλη, ἡ ‒ ліс, чагарник (I: 116, VIII: 44, 49, XIV: 43, XXII: 36, XXV: 158) 

ὗς, ὁ, ἡ ‒ свиня (V: 23, XV: 72, XXV: 185) 

φακός, ὁ ‒ чечевиця (X: 54) 

φάσσα, ἡ ‒ дика голубка (V: 96, 133) 

φηγός, ἡ ‒ бук лісовий (XII: 8), зимовий дуб (IX: 19) 

φυκίον / φύκος, τό – водорості, морська трава (VII: 58, XV: 16) 

φύλλον, τό ‒ листок (XXX: 32), листя (IX: 4, XI: 26, XVIII: 39, XXI: 35, XXII: 106, 

XXVI: 3) 

φυτόν, τό ‒ рослина (I: 53, II: 48, VIII: 37, XVIII: 7, XXIV: 103, XXV: 1) 

φώκα, ἡ ‒ тюлень (VIII: 52) 

χαίτη, ἡ – сухе листя аканту (VI: 15) 

χελιδόνιον, τό ‒ арум (XIII: 41) 

χελιδών, ἡ – ластівка (XIV: 39) 

χίμαιρα, ἡ ‒ коза (I: 151, V: 41, 56, IX: 17) 

χίμαρος, ὁ і ἡ ‒ козеня (I; 6, 6, V: 81) 

χοῖρος, ὁ ‒ кабан (XIV: 4, XXIV: 97) 

χόριον, τό ‒ шкура (X: 11), нутрощі (IX: 19) 

χόρτος, ὁ ‒ сіно (IV: 18), пасовище (XIII: 39) 
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Додаток 2 

 

Покажчик субстантивних засобів вираження макроконцепту ЛЮДИНА 

 

ἄγγελος, ὁ – посланець (VI: 31) 

ἄγγος, τό ‒ глечик (XIII: 39) 

ἄγκιστρον / ἀγκίστριον, τό ‒ риболовний гачок (XXI: 10, 46, 56, 57) 

ἀγκοίνη, ἡ ‒ обійми (III: 44) 

ἀγρευτήρ, ὁ – мисливець (XXI: 6) 

ἀγροιώτης, ὁ – селянин, землероб (XIII: 44, XXV: 23, 168) 

ἀδελφεή, ἡ ‒ сестра (XXVI: 35) 

ἀδελφός, ὁ / ἀδελφεός ‒ брат (XXII: 5, 139, XXIV: 8) 

ἀεθλητής, ὁ ‒ борець, атлет (XXII: 24) 

ἄθλημα, τό ‒ знаряддя праці (XXI: 9) 

αἷμα, τό – кров (II: 13, 55, XX: 15, XXI: 46, XXII: 98, 125, 171, XXV: 224, 

XXVI: 25) 

αἰπόλος, ὁ ‒ козопас (I: 1, 12, 80, 86, 87, III: 19, V: 88, 110, VI: 7, VII: 13, 14, 42, 78, 

VIII: 26, 28, 29, 81) 

ἀκμά, ἡ ‒ вістря (XXII: 185) 

ἀκριδοθήρα, ἡ ‒ пастка для саранчі (I: 52) 

ἀκωκή, ἡ ‒ меч (XXII: 195) 

ἀλάβαστρον, τό – алебастровий флакон (XV: 114) 

ἀλάθεα / ἀλήθεια, ἡ ‒ правда, істина (VII: 44, XXIX: 1) 

ἄλγος, τό ‒ нещастя, страждання (I: 19, 103, IV: 39, V: 20, XX: 16, XXVII: 25) 

ἄλευρον, τό ‒ борошно (XIV: 7) 

ἀλκή, ἡ ‒ фізична сила (XXV: 222) 

ἀλλοσύνα, ἡ ‒ безрозсудність, дурість (XXX: 13) 

ἄλοχος, ἡ – дружина (XVI: 87, XVII: 29, 128, XXII: 155, XXIV: 41, XXVIII: 9) 

ἄλφιτον, τό ‒ ячмінна крупа (II: 18) 

ἀμαλλοδέτης, ὁ – в’язальник снопів (X: 44) 

ἀμαξιτός, ἡ – битий шлях (II: 76) 

ἀματήρ, ὁ – жнець (VII: 28) 

ἀμολγεύς, ὁ ‒ дійниця (VIII: 87) 

ἀμόλγιον, τό ‒ дійниця (XXV: 106) 

ἀμπεχόνη, ἡ ‒ жіночий одяг (XXVII: 59) 

ἀμπέχονον, τό – плащ (XV: 21, 39, 71, XXVII: 58) 

ἄμπυξ, ὁ – пов’язка (I: 33) 

ἀμύκλαι, αἱ ‒ аміклейське взуття (X: 35) 
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ἄμυλος, ὁ ‒ тонкий пиріг (IX: 20) 

ἀμυχμός, ὁ ‒ рана (XXIV: 124) 

ἀμφήν, ὁ ‒ шия (XXX: 29) 

ἀμφίθυρον, τό – кімната з дверима з обох сторін (XIV: 42) 

ἄναξ, ὁ ‒ цар (I: 128, VII: 79, XVI: 34, XVII: 70, 135, XXII: 102, 135, 218, XXV: 61, 

78, 145, 150) 

ἀνδρίον, τό ‒ чоловіченько (V: 40) 

ἀνεψιός, ὁ ‒ двоюрідний брат (XXII: 170) 

ἀνήρ, ὁ ‒ чоловік (I: 33, 36, 41, 141, II: 3, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 47, 52, 57, 63, 

138, 150, IV: 55, V: 63, VI: 7, VII: 12, 32, 98, 100, VIII: 49, 59, X: 9, 45, 56, XII: 

16, 115, XIII: 15, 19, XIV: 1, 28, 60, XV: 6, 11, 17, 49, 52, 74, 75, 131, 148, XVI: 

2, 14, 45, 57, 63, 73, XVII: 3, 9, 15, 38, 54, 102, 112, 116, XX: 34, XXI: 3, XXII: 

31, 44, 55, 65, 85, 94, 113, 151, 154, 200, XXIII: 1, XXIV: 40, 77, 79, 109, 124, 

136, XXV: 67, 101, 116, 119, 151, 165, 187, 199, 247, 281, XXVII: 21, XXVIII: 

18, 19, XXIX: 19, 23) 

ἄνθρωπος, ὁ ‒ людина (IV: 62, V: 16, XI: 3, XV: 71, 83, 89, 107, XVI: 29, 52, 58, 66, 

109, XVII: 117, XXII: 6, XXIV: 69, XXV: 79, 218 

ἀνία, ἡ ‒ нещастя, горе (II: 39, XXVII: 24, XXIX: 9) 

ἄντυξ, ἡ ‒ колісниця (II: 166) 

ἀοιδή, ἡ ‒ спів (XV: 135, XVII: 113), пісня (I: 62, 64, 70, 76, 94, 99, 104, 108, 114, 

119, 122, 126, 131, 137, 142, VII: 49, VIII: 31, X: 38, XII: 11, XVI: 57, XVII: 2, 

XXII: 223) 

ἀοιδός, ὁ ‒ співак, поет (V: 80, VII: 38, 47, XV: 97, XVI: 1, 19, 21, 24, 44, 50, 69, 73, 

98, XVII: 6, XXII: 24, 215, 218, XXIV: 107) 

ἄορ, τό ‒ меч (XXII: 191) 

ἀπάτη, ἡ – хитрість (XV: 49) 

ἄπφυς, ὁ – татусь (XV: 13, 14, 15) 

ἀρβυλίς, ἡ ‒ чобіт (VII: 26) 

ἀργυραμοιβός, ὁ – лихвар (XII: 37) 

ἀρετή, ἡ ‒ слава, честь (XVII: 137) 

ἀριστεύς, ὁ ‒ господар, хазяїн (XIII: 17, XVI: 48, XVIII: 17, XXII: 99, 154) 

ἅρμα, τό ‒ колісниця (XVII: 72, XVIII: 30, XXI: 19, XXIV: 117) 

ἀρμαλιή, ἡ – їжа (XVI: 35) 

ἁρματοπηγός, ὁ ‒ майстер колісниць (XXV: 247) 

ἄρμενα, τά ‒ канати (XIII: 68, XXIII: 13) 

ἁρμονία, ἡ ‒ порядок (X: 39) 

ἄροτρον, τό ‒ плуг (X: 31, XIII: 31) 

ἀροτρεύς, ὁ ‒ землероб (XXV: 1, 51) 
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ἄρτος, ὁ ‒ хліб (XXI: 45, XXIV: 135) 

ἀρχηγός, ὁ ‒ володар, правитель (XXII: 110) 

ἀρχός, ὁ ‒ володар, правитель (XXV: 43) 

ἀσπιδιώτης, ὁ – щитоносець (XIV: 67, XVII: 93) 

ἀσπίς, ἡ ‒ щит (XXII: 184, XXIV: 4, 123) 

ἀστός, ὁ ‒ міщанин (VII: 24, XXIX: 21) 

ἀστράγαλος, ὁ ‒ щиколотка (X: 36) 

ἄστυ, τό – місто (XVI: 84, 88, XVII: 81, XX: 44, XXV: 45, 56, 153) 

ἀτασθαλία, ἡ ‒ безчестя (VII: 79) 

ἄτριον, τό ‒ ткацька основа (XVIII: 33) 

αὐλά, ἡ ‒ двір будинку (XXIII: 53), хлів (XXV: 99, XXVII: 36), царський двір 

(XV: 60) 

αὐλεία [θύρα], ἡ – вхідні двері (XV: 43, XXX: 39) 

αὐλητρίς, ἡ – флейтистка (II: 146) 

αὐλός, ὁ ‒ флейта (V: 7, VI: 43, X: 34, XX: 29) 

αὐχήν, ὁ ‒ шия (I: 43, V: 91, XXII: 51, 109) 

ἄχος, τό ‒ печаль, сум (III: 12) 

ἄωτος, ὁ – шерсть, руно (II: 2) 

βασίλεια, ἡ ‒ цариця (XXIV: 70, XXVII: 29) 

βασιλεύς, ὁ ‒ цар (XIV: 63, XV: 22, 52, XVII: 12, 74, 95, 105, 110, 132, XXII: 122, 

XXV: 7, 24, 58, 111, 117) 

βασίλισσα, ἡ ‒ цариця (XV: 23) 

βάκτρον, τό ‒ пастуший посох (XXV: 207) 

βέλεμνον, τό ‒ стріла (XI: 15, XXV: 253) 

βέλος, τό ‒ стріла (XXIII: 5, XXV: 230, XXVII: 28) 

βία, ἡ ‒ життя, життєва сила (IV: 8, XXV: 55, 91, 110, 138, 152, 154, 261) 

βίος, ὁ ‒ життя (X: 52, XIV: 40, XXV: 33, XXX: 19) 

βλέφαρον, τό ‒ повіка (XXI: 20, XXII: 204) 

βόαυλος, ὁ ‒ хлів (XXV: 108) 

βολβός, ὁ – цибуля порей (XIV: 17) 

βοτήρ, ὁ ‒ пастух (XXV: 139) 

βούτας, ὁ ‒ волопас (I: 80, 86, 113, VI: 44, VII: 73, XX: 34) 

βουκολιαστάς, ὁ – виконавець пастуших пісень (V: 67) 

βουκόλος, ὁ ‒ волопас (I: 92, 105, 116, IV: 5, 13, 37, V: 62, VI: 1, VIII: 80, IX: 8, XX: 

3, 32, 37, 40, 42, XXV: 151, XXVII: 1, 2, 46) 

βραχίων, ὁ ‒ передпліччя (XVI: 79, XXII: 48, XXV: 149, 270) 

βρέφος, τό – немовля (XVII: 58, 65, XXIV: 7, 16, 83), дитина, яка вже вміє 

говорити (XV: 12, 14, 42, 55) 
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βρόχθος, ὁ ‒ горло (III: 54) 

βρόχος, ὁ ‒ мотузка (XXIII: 21, 51) 

βύσσος, ἡ – вісон, тонке полотно (II: 73) 

γάλα, τό ‒ жіноче молоко (XXIV: 3) 

γάμος, ὁ – шлюб (XVII: 131, XVIII: 58, XXII: 148, 151, 166, 206, XXVII: 24, 25, 32, 

57) 

γαμβρός, ὁ – наречений (XV: 129, XVIII: 9, 16, XXII: 140), зять (XXIV: 82) 

γαστήρ, ὁ ‒ живіт, шлунок (XXI: 40, XXIV: 17, XXVI: 23) 

γαυλός, ὁ ‒ дійниця (V: 58, 104) 

γείτων, ὁ, ἡ ‒ сусід, сусідка (XIV: 24, XV: 9, XXI: 17) 

γενειάς, ἡ – борода (II: 78) 

γένειον, τό ‒ підборіддя (VI: 36, XX: 8, XXII: 88) 

γένυς, ἡ ‒ підборіддя (XIV: 69, XXIX: 33) 

γερόντιον, τό – старенький чоловік (IV: 58) 

γέρων, ὁ – старий чоловік (I: 39, 45, IV: 4, VII: 150, XXI: 6, XXIV: 103, XXV: 1, 43, 

51, 71) 

γλύφανος, ὁ ‒ ніж, різець (I: 28) 

γλῶσσα, ἡ ‒ язик (IX: 30, XXV: 226), мова (XXV: 188) 

γναθμός, ὁ ‒ щелепа (XXII: 100) 

γνώμα, ἡ ‒ розум, думка (XV: 38, XXI: 61) 

γονεύς, ὁ, ἡ ‒ матір або батько (XXII: 176) 

γόνυ, τό ‒ коліно (VII: 7, XIII: 53, XIV: 70, XVI: 11, 18, XXII: 196) 

γραῖα, ἡ ‒ стара жінка (II: 91, III: 31, VI: 40, VII: 126) 

γριπεύς, ὁ – рибалка (I: 39, III: 26) 

γυῖον, τό ‒ передпліччя (XXII: 81), частина тіла (I: 42, XXII: 113) 

γυμνάσιον, τό ‒ гімназій (II: 80) 

γυμναστής, ὁ – вчитель гімнастики (XXIII: 56) 

γυνή, ἡ ‒ жінка (I: 32, II: 41, 44, 132, 150, III: 50, IV: 36, VI: 26, VII: 120, XII: 5, 

XV: 64, 108, 115, XVII: 38, 43, 129, XX: 30, XXIV: 6, 50, 71, 86, XXV: 12, 24, 

73, XXVI: 18, XXVII: 26, 27, 64, 65, XXVIII: 1, 10) 

δαίς, ἡ ‒ гостина (VII: 24, 32, XIII: 32) 

δάκρυ, τό – сльоза (XIV: 38, XXIII: 38) 

δάκτυλος, ὁ ‒ палець (VIII: 23, XIX: 2) 

δαμότας, ὁ / δαμότις, ἡ ‒ проста людина (IV: 21, XXVIII: 22) 

δεῖμα, τό ‒ страх (XXI: 53) 

δεῖπνον, τό ‒ обід (XXIV: 135) 

δέμνιον, τό ‒ ложе, постіль (II; 137, VI: 33) 

δέος, τό ‒ страх (XXIV: 35, 60, XXV: 220) 
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δέπας, τό ‒ чаша, кубок (I: 55, 149) 

δέρμα, τό – поверхня тіла, шкіра (II: 89) 

δέσποινα, ἡ ‒ господиня (II: 162, XV: 100) 

δεσπότας, ὁ ‒ господар, хазяїн (V: 10) 

δικλίς, ἡ – двостулкові двері чи ворота (XIV: 42) 

δίκτυον, τό ‒ рибальська сітка, невід (I: 40) 

δίφραξ, ἡ ‒ крісло (XIV: 41) 

δίφρος, ὁ ‒ колісниця (XXII: 142, XXIV: 121, XXV: 249), крісло (XV: 2, XXIV: 99) 

δόλος, ὁ – хитрість (I: 50) 

δόμος, ὁ ‒ дім, помешкання (II: 91, VII: 46, IX: 33, XVI: 34, XVII: 17, 106, 119, 

XXVIII: 15) 

δόρπον, τό ‒ вечеря (XXIV: 137) 

δούλα, ἡ – рабиня, служниця (II: 94) 

δρυτόμος, ὁ – лісоруб (V: 64) 

δυσμενής, ὁ ‒ ворог (XVI: 89, XXIV: 98, 126) 

δῶμα, τό ‒ дім, помешкання (II: 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 50, 52, 57, 63, 103, 153, 

XVII: 29, XVIII: 8, XXIV: 40, 94, XXVII: 36) 

δῶναξ, ὁ ‒ очеретяна сопілка (XX: 29) 

ἔγκατα, τά ‒ людські нутрощі (XXII: 203) 

ἐγκέφαλος, ὁ ‒ головний мозок (XXV: 261) 

ἔγχος, τό ‒ спис (XXII: 143, 172, 184, 187) 

ἔθειρα, ἡ – волосся (V: 91), султан на шоломі (XVI: 81, XXII: 186) 

εἶδαρ, τό – їжа (XV: 115) 

εἶδος, τό ‒ зовнішній вигляд (VI: 34, XXV: 40) 

εἷμα, τό ‒ одяг (XXI: 13, XXIII: 40, 56, XXIV: 138, XXVII: 52) 

ἕλκος, τό ‒ рана (XI: 15, XXII: 100, XXX: 11) 

ἐλπίς, ἡ ‒ надія (IV: 42, XXI: 65) 

ἐμπερόναμα, τό – плащ із защіпкою (XV: 21, 34) 

ἐπιγουνίς, ἡ ‒ стегно (XXVI: 34) 

ἐπιμηλητής, ὁ – управитель, розпорядник (X: 54) 

ἐπίουρος, ὁ – охоронець (VIII: 6, XXV: 1) 

ἐπισκύνιον, τό ‒ брова (XXIV: 116) 

ἔρετμον, τό ‒ весло (XII: 27) 

ἔριθος, ἡ – ткаля (XV: 80) 

ἔρις, ἡ ‒ сварка (V: 23, XV: 10) 

ἔρως, ὁ ‒ кохання (I: 37, 93, 130, II: 29, 64, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 

129, 135, III: 42, VI: 18, VII: 56, 102, X: 10, 57, XI: 1, 80, XIII: 48, XIV: 26, 52, 

XVII: 51, XXIII: 9, 20, 43, 47, XXX: 2, 10, 18) 
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ἑταίρα, ἡ – подруга, коханка (XX: 18) 

ἑταῖρος, ὁ – коханий, улюбленець (VII: 31, XIII: 38, 51, XVII: 111, XXI: 38, XXII: 

35, 178, XXIII: 45, 48) 

ἐυεργεσίη, ἡ ‒ доброчинність (XVII: 115) 

εὐνά, ἡ ‒ ложе, постіль (X: 58, XVIII: 11, XXII: 33, XXIV: 41, 133, XXVII: 67, 71) 

εὐτεκνία, ἡ ‒ щастя батьківства (XVIII: 50) 

ἔφαβος, ὁ – зрілий юнак (XXIII: 1, 60) 

ζοΐα, ἡ ‒ життя (XXIX: 5) 

ζωογράφος, ὁ – художник (XV: 81) 

ζωστήρ, ὁ ‒ пояс (VII: 17, XXVI: 17) 

ζώστρα, ἡ – пов’язка (II: 122) 

ἦδος, τό ‒ радість, задоволення (XVI: 40) 

ἧπαρ, τό – печінка (XI: 16, XIII: 71) 

ἡρίον, τό ‒ могила, курган (I: 125, II: 13, XVI: 75) 

ἡρωίνη, ἡ ‒ героїня, напівбогиня (XIII: 20, XXVI: 35) 

ἥρως, ὁ ‒ герой, напівбог (XIII: 28, 73, XV: 138, XVI: 80, XVII: 5, XXII: 78, 92, 

163, 216, XXIV: 78, 104, XXV: 178) 

θάλαμος, ὁ – покій, спальня (II: 136, XVII: 32, XVIII: 3, XXVII: 36, 37) 

θεά, ἡ ‒ богиня (X: 25, XIII: 44, XVI: 3, 104, XVII: 45, XVIII: 51, XXII: 116) 

θεός, ὁ ‒ бог (I: 32, II: 36, III: 15, IV: 18, VIII: 52, X: 17, XII: 2, XIII: 2, 71, XV: 32, 

44, 79, XVI: 19, 26, XVII: 12, 19, 108, XX: 20, XXII: 29, 181, 223, XXIII: 4, 58, 

63, XXIV: 29, 67, XXV: 22, 50, 78, 114, XXVI: 38, XXX: 31) 

θερίστριον, τό – терістій (літній одяг) (XV: 69) 

θολία, ἡ – толія (жіночий капелюх із широкими краями) (XV: 39) 

θρίξ, ἡ – волосся (II: 89, V: 26, XIV: 9, XXX: 14) 

θρόνος, ὁ ‒ високе крісло (VII: 93) 

θυγάτηρ, ἡ – донька (XV: 97, 110, XVI: 102, XVII: 61, XVIII: 19, XXII: 147) 

θυμός, ὁ ‒ душа, свідомість, почуття, думки (I: 56, 96, II: 82, VII: 29, XIII: 14, XVI: 

40, XVII: 130, XXII: 10, 87, XXV: 112, 177, 244, XXIX: 36, XXX: 12, 25) 

θύρα, ἡ – двері (II: 6, 31, 104, 127, VI: 32, X: 14, XV: 65, XXI: 15, XXIII: 53, XXIV: 

15, 49, XXIX: 39) 

ἰάλεμος, ὁ – скорботна пісня (XV: 98) 

ἰατρός, ὁ – лікар (XI: 5) 

ἰγνύα, ἡ ‒ підколінна впадина (XXV: 242, XXVI: 17) 

ἰδέα, ἡ ‒ зовнішній вигляд (X: 39, XXIX: 6, XXX: 15) 

ἱδρώς, ὁ ‒ піт (II: 107, XXII: 112) 

ἱμάς, ὁ ‒ шкіряні ремені (XXII: 3, 68, 81, 108, XXIV: 111, 122, XXV: 102) 

ἰνίον, τό ‒ потилиця (XXV: 264) 
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ἰξύς, ἡ ‒ поясниця (XXII: 109, XXV: 246) 

ἰός, ὁ ‒ стріла (XXV: 238) 

ἴουλος, ὁ – перше волосся на обличчі (XV: 85) 

ἱπποδιώκτας, ὁ – вершник (XIV: 12) 

ἴς, ἡ ‒ м’яз (I: 43) 

ἵστίον, τό ‒ вітрило (XIII: 69, XXII: 13) 

ἱστός, ὁ – тканина (XV: 35, XVIII: 33) 

ἰσχίον, τό ‒ стегно (VI: 30) 

ἰϋκτά, ὁ ‒ людина, яка співає виразним, чистим голосом (VIII: 30) 

καλαθίσκος, ὁ – маленький кошик (XXI: 9) 

καλαμευτής, ὁ – жнець (V: 111) 

κάλπις, ἡ ‒ глечик (V: 127) 

καλύβη, ἡ ‒ рибальська хатинка (XXI: 7, 18) 

κάνεον, τό ‒ кошик (XXIV: 135) 

καρδία / κραδίη, ἡ ‒ серце, душа (XVII: 130, XXII: 171, XXIII: 34, XXVII: 69, 

XXIX: 4, XXX: 10) 

κάρη, ἡ ‒ голова (XVI: 11) 

κάρτος, τό ‒ фізична сила (IV: 8) 

κασίγνητος, ὁ ‒ брат (2) 

κέαρ, τό ‒ серце (XXX: 11) 

κελέοντες, οἱ ‒ бруски ткацького станка (XVIII: 34) 

κέλευθος, ὁ ‒ стежка (XXV: 96, 155, 189) 

κέρας, τό ‒ роговий лук (XXV: 206) 

κέρδος, τό ‒ користь, вигода (XVI: 15, 22) 

κερκίς, ἡ ‒ ткацький човник (XVIII: 34) 

κεφαλή, ἡ ‒ голова (II: 89, III: 52, IX: 18, XI: 70, XX: 12, XXI: 13, XXII: 123, XXIV: 

6, XXV: 161, XXVI: 20) 

κῆδος, τό ‒ тривога, хвилювання (XXV: 281) 

κιθαριστής, ὁ ‒ кифарист (XXII: 24) 

κίκκινος, ὁ – локон волосся (XI: 10, XIV: 4) 

κίναδος, ὁ ‒ хитрун (V: 25) 

κισσύβιον, τό ‒ чаша, кубок (I: 27) 

κίστα, ἡ ‒ кошик (II: 161, XXVI: 7) 

κλάξ, ἡ – ключ (XV: 33) 

κλέος, τό ‒ слава, честь (XVI: 2, 54, 58, 98, XVII: 117, XXII: 214) 

κλίνα, ἡ ‒ ложе, постіль (XV: 127) 

κλιντήρ, ὁ ‒ ложе, постіль (II: 86, 113, XXIV: 43) 

κνᾶμα, ἡ ‒ гомілка (VI: 13, XVI 18, XXIV: 138) 
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κοῖτος, ὁ ‒ ложе, постіль (XXIV: 50, 62) 

κολεόν, τό ‒ ножни (XXII: 191, XXIV: 45) 

κόλπος, ὁ ‒ пазуха (XIV: 33, XXIV: 59) 

κορυνά, ἡ ‒ пастуший посох (VII: 18, 43, IX: 23, XXV: 63) 

κόρυς, ἡ ‒ шолом (XVI: 81, XXII: 144) 

κορώνη, ἡ ‒ загнутий кінець лука, де кріпилась тятива (XXV: 212) 

κόμα, ἡ ‒ жіноче волосся (XV: 134, XVIII: 2) 

κόρα / κούρα / κώρα, ἡ – дівчина, діва (I: 82, VIII: 72, X: 22, XI: 25, 30, 77, XVI: 83, 

XVIII: 24, 38, XXII: 159, 179, XXVII: 7, 14, 51, 65), донька (XVI: 1, 70, XVII: 

36, XXII: 5, 138) 

κόρση / κόρρα, ἡ ‒ скроня (XIV: 34, XXV: 255) 

κόριον, τό – дівчинка (XI: 60) 

κοῦρος / κῶρος, ὁ – хлопець (I: 47, XII: 1, 31, XIII: 46, 53, XV: 125, XVII: 66, XXIII: 

22) 

*κράς, τό ‒ голова (II: 121, VII: 64, 135) 

κρατήρ, ὁ ‒ чаша, кубок (V: 53, 104, VII: 65, 150) 

κρηπίς, ἡ – чобіт, взуття (XV: 6, XXIII: 59) 

κρόταφος, ὁ ‒ скроня (XIV: 68, XV: 85, XVII: 9, XX: 68, XXII: 124, XXX: 14) 

κρωσσός, ὁ ‒ глечик (XIII: 46) 

κύδος, τό ‒ слава, честь (XXII: 218) 

κύλιξ, ἡ ‒ чаша, кубок (VII: 70) 

κυναγός, ὁ – мисливець (XXIII: 10) 

κύρτος, ὁ ‒ верша (XXI: 11) 

κώμη, ἡ ‒ село (XVII: 99) 

κώπα, ἡ ‒ весло (XXI: 12) 

κώρα, ἡ ‒ око (VI: 36, XXIII: 12) 

λαβύρινθος, ὁ ‒ рибальська сітка, невід (XXI: 11) 

λαγωβόλον, τό ‒ пастуший посох (IV: 49, VII: 128) 

λαγών, ἡ ‒ пах, живіт (XXII: 221) 

λᾶθος, τό ‒ забуття (XXIII: 24) 

λαιμός, ὁ ‒ горло (XIII: 58) 

λαμπάς, ἡ – факел (II: 128) 

λανός / ληνός, ὁ ‒ бочка (XIV: 16, XXV: 28) 

λαός, ὁ ‒ народ (XVI: 103, XVII: 97) 

λάρναξ, ἡ – скриня (VII: 78, 84, XV: 33) 

λέκτρον, τό ‒ ложе, постіль (II: 139, XXIV: 62, XXVII: 34, 39) 

λέμβος, ὁ ‒ човен (XXI: 12) 

λέχος, τό ‒ ложе, постіль (XVII: 42, 133), наречена (XXII: 149) 



219 

 

λόγος, ὁ ‒ слово (II: 61, III: 33, VIII: 74, XIV: 48, XXIII: 9, 23) 

λοετρόν / λουτρόν, τό ‒ купальня (XVIII: 23, XXIII: 57) 

λόφος, ὁ ‒ султан на шоломі (XXII: 186, 195) 

λύπα, ἡ ‒ печаль, сум (VIII: 90) 

λύρα, ἡ ‒ ліра (XVIII: 35) 

λύσσα, ἡ ‒ божевілля, душевний біль (III: 47) 

λύχνος, ὁ – світильник (XIV: 23, XXIV: 51) 

λῶπος, τό / λώπη, ἡ ‒ чоловічий плащ (XXV: 254) 

μάζα, ἡ ‒ млинець (IV: 34) 

μαζός, ὁ ‒ жіночі груди (III: 15, 48, XXVII: 48) 

μακέλα, ἡ ‒ однозуба мотика (XVI: 32) 

μανία, ἡ ‒ божевілля, душевний біль (II: 136, XI: 11) 

μάντις, ὁ – провидець (III: 43, VI: 23, XXIV: 64) 

μάτηρ/μήτηρ, ἡ ‒ матір (II: 109, 146, III: 16, 45, IV: 9, VIII: 15, 89, IX: 13, 15, X: 58, 

XI: 26, 54, 67, XII: 33, XIII: 13, XIV: 32, XV: 60, XVI: 83, XVII: 59, 123, XVIII: 

13, 21, XIX: 7, XXIV: 101, 132, XXV: 104, XXVI: 20, XXVII: 41, 65, 

XXVIII: 12) 

μάχαιρα, ἡ ‒ меч (XXII: 146) 

μέγαρον, τό ‒ кімната (XVII: 129) 

μέλαθρον, τό ‒ дім, помешкання (II: 132, XXIII: 17) 

μελεδωνεύς, ὁ ‒ вихователь, опікун (XXIV: 104) 

μελεδώνη, ἡ ‒ тривога, хвилювання (XXI: 5) 

μέλημα, τό ‒ тривога, хвилювання (XIV: 2) 

μελικτάς, ὁ ‒ співак (IV: 30) 

μέλισμα, τό ‒ пісня (XIV: 31, XX: 28) 

μέλος, τό ‒ пісня (I: 7, VIII: 34, X: 22, XVIII: 7) 

μέριμνα, ἡ ‒ тривога, хвилювання (XVII: 52, XXI: 2) 

μέτωπον, τό ‒ чоло (II: 107, XI: 31, XX: 24, XXII: 105) 

μῆρα, τά ‒ стегна (XXV: 268) 

μήρινθος, ἡ ‒ рибальська нитка (XXI: 12) 

μισθοδότας, ὁ – роботодавець (XIV: 59) 

μίτρα, ἡ ‒ дівочий пояс (XXVII: 54) 

μνηστήρ, ὁ – наречений (XXVII: 24) 

μορφά, ἡ ‒ зовнішній вигляд (XX: 14, XXIII: 2) 

μοχλός, ὁ – засув (II: 127) 

μύελος, ὁ – кістковий мозок (XXVIII: 17, XXX: 22) 

μῦθος, ὁ ‒ слово (II: 1, 94, 113, VIII: 8, IX: 13, XV: 106, XXII: 168, XXIII: 6, XXV: 

65, 162, 186, 192, XXVII: 10, 11, 38) 
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μῦς, ὁ ‒ м’яз (XXII: 48) 

μύσταξ, ὁ – вуса (XIV: 4) 

ναῦς, ἡ ‒ корабель (VII: 152, XI: 61, XIII: 22, 68, XVII: 90, 100, XXII: 8, 17, 31, 79, 

219) 

νεολαία, ἡ ‒ молодь (XVIII: 24) 

νευρειή / νευρά, ἡ ‒ тятива (XXV: 212, 235) 

νῆμα, τό – нитки, пряжа (XXIV: 74) 

νίκη / νίκα, ἡ ‒ перемога (IV: 27) 

νομεύς, ὁ ‒ пастух (VII: 28, IX: 29, XXV: 109, 122) 

νόος, ὁ ‒ розум, мислення (I: 37, VII: 30, 39, XI: 74, XIV: 21, 57, XVII: 43, XXI: 32, 

33, XXII: 160, XXV: 62, 67, XXVII: 22, XXVIII: 2, XXX: 31) 

νύμφα, ἡ – молода дружина (II: 137, VIII: 91, XVIII: 49), наречена (XXII: 145), діва 

(III: 9, 18) 

νυμφίος, ὁ ‒ молодий чоловік (XVII: 128), наречений (XXII: 155, 179) 

νυός, ἡ ‒ наречена (XV: 77, XVIII: 15) 

νῶτον, τό ‒ спина (XXII: 46, 51, 84, XXIV: 123) 

ξένιον / ξεινήιον, τό – подарунок гостю (VII: 128, XXII: 60) 

ξεινοδόκος, ὁ – гостинний хазяїн (XVI: 27) 

ξένος / ξεῖνος / ξέννος, ὁ – гість (II: 154, V: 66, 78, VII: 119, XII: 29, XXI: 61, 

XXVIII: 6, 23), чужинець (II: 162, XI: 61, XVI: 1, XXII: 54, 134, XXV: 3, 22, 

52, 64, 162) 

ξίφος, τό ‒ меч (XXII: 198, XXIV: 43, 124) 

ξυστίς, ἡ – ксістіда (II: 74) 

ὁδίτας, ὁ – подорожній (VII: 11, XVI: 93, XXV: 6) 

ὁδοιπόρος, ὁ – подорожній (XII: 9, XXIII: 47, XXV: 187) 

ὀδός, ἡ – дорога (VII: 10, 31, 35, 130, VIII: 75, XI: 27, XV: 7, XVI: 9, 69, XXV: 6) 

ὀδούς, ὁ ‒ зуб (VI: 37, XXII: 126) 

ὀδύνη, ἡ ‒ тілесне страждання (XIX: 5, XXV: 262, XXVII: 25) 

οἴκησις, ἡ ‒ дім, помешкання (XV: 8) 

οἶκος, ὁ ‒ дім, помешкання (VI: 24, XV: 147, XVI: 6, XVII: 17, 41, 96, 108, XXII: 

177, 222, XXIV: 22, XXV: 59, XXVII: 64, XXVIII: 19) 

οἰνοχόος, ὁ – виночерпій (XV: 124) 

ὀϊστός, ὁ ‒ стріла (XXIV: 105, XXV: 235) 

ὄλβος, ὁ ‒ щастя, процвітання (VII: 33, XVII: 75, 95, XVIII: 52, XXV: 24, 111) 

ὀλοφυγγών, ὁ ‒ прищ (IX: 30) 

ὄλπα, ἡ – шкіряна пляшка (II: 156) 

ὄλπις, ἡ – шкіряна пляшка (XVIII: 45) 

ὅμιλος, ὁ ‒ натовп, юрба (XV: 65, XXII: 7) 
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ὄμμα, τό ‒ око (II: 112, V: 36, VII: 20, XVIII: 37, XX: 13, 25, XXII: 66, 101, 194, 

XXVII: 69) 

ὀμφαλός, ὁ ‒ пуп, живіт (XXII: 201) 

ὄνασις, ἡ ‒ користь, вигода (XVI: 23) 

ὄνυξ, ὁ – ніготь (IV: 54, VII: 109, XXV: 277) 

ὄπις, ἡ ‒ благоговійний страх, повага (XXV: 4) 

ὅπλον, τό ‒ канати (XIII: 52), зброя (XVI: 96, XVII: 33, XXIV: 4) 

ὀργά, ἡ ‒ гнів, злість (XX: 17, XXIII: 14, 15) 

ὁρμιά, ἡ ‒ рибальська нитка (XXI: 11) 

ὀστέον / ὄστιον, τό ‒ кістка (II: 21, 62, 89, III: 17, IV: 15, VII: 102, XXII: 105, XXV: 

261) 

οὐδός, ὁ ‒ поріг (II: 104, XXI: 15, XXIII: 50, XXIV: 15) 

οὖς, τό ‒ вухо (V: 132, XI: 32, XIV: 27) 

ὄφελος, τό ‒ користь, вигода (XIII: 18, XVII: 34) 

ὀφθαλμός, ὁ ‒ око (I: 88, 91, III: 37, IV: 7, IX: 7, XI: 33, 53) 

ὀφρύς, ἡ ‒ брова (XI: 31, XX: 24, XXII: 104, XXX: 8) 

ὀχεύς, ὁ – засув (XXIV: 49) 

ὄχλος, ὁ ‒ натовп, юрба (XV: 5, 44, 59, 72) 

παιδίον, τό – хлопчик (I: 50, XXIII: 5) 

παῖς, ὁ, ἡ ‒ хлопчик / дівчинка (V: 37, VIII: 66, XIV: 20, 30, 62, 103, 133, XV: 59), 

підліток, юнак/дівчина (V: 85, 87, 105, 107, 127, VI: 13, VII: 99, 102, 106, VIII: 

28, 29, 61, 81, 88, X: 15, 25, 52, XII: 34, XIII: 6, 14, 49, 52, 55, 59, 65, XV: 124, 

XVIII: 13, XIX: 1, XX: 39, 41, XXIII: 19, 20, 35, 61, XXX: 2, 3, 18), дитина (IX: 

13, XV: 62, XVII: 40, 63, XVIII: 13, XXVI: 20, 32), син (XV: 139, XXII: 97, 

206, XXIV: 37, 90, 113, 119, XXV: 40, 55, 118) 

παλαίστρα, ἡ ‒ палестра (II: 8, 51, 97, VII: 125, XIX: 11) 

παρακοίτης, ὁ – чоловік (XXVII: 27) 

παρήϊον, τό ‒ щока (XXII: 128) 

παρθένος, ἡ – молода дівчина, діва (I: 90, II: 136, III: 40, V: 96, XIV: 32, XVII: 134, 

XXVII: 19, 64) 

παρθενική, ἡ – молода дівчина, діва (VIII: 59, XII: 5, XVIII: 2) 

πάσσαλος, ὁ ‒ цвях (XXIV: 43) 

παστάς, ὁ – покій, спальня (XXIV: 46) 

πατήρ, ὁ – батько (VIII: 15, 20, 59, IX: 13, 23, XII: 17, XIII: 8, XVI: 33, 82, XVII: 13, 

16, 44, 63, 123, XXII: 133, 163, 170, 199, XXIV: 55, 58, 106, 133, XXVII: 38, 

41, 43) 

πελεκύς, ὁ – сокира (II: 128) 

πέλλα, ἡ ‒ дійниця (I: 26) 
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πενέστης, ὁ ‒ бідняк (XVI: 34) 

πενθερός, ὁ – тесть (XVIII: 18, XXII: 162) 

πένθημα, τό ‒ скорбота (XXVI: 26) 

πένθος, τό ‒ скорбота (XXII: 176) 

πενίη / πενία, ἡ ‒ бідність (XVI: 33, XXI: 1, 16) 

πέπλος, ὁ – пеплос (I: 33, VII: 17, XIV: 35, XXVII: 53, XXVIII: 10) 

περονατρίς, ἡ – перонема (XV: 21) 

πήρα, ἡ ‒ сумка (I: 49, 53, XV: 19) 

πίθος, ὁ ‒ піфос (VII: 147, X: 13) 

πίτυρον, τό ‒ висівки (II: 33) 

πλαγίαυλος, ὁ ‒ поперечна дудка (XX: 29) 

πλάθανον, τό – дошка для печива (XV: 115) 

πλευρά, ἡ ‒ бік, ребра (VII: 107, 144) 

πλευρόν, τό ‒ бік, ребра (XXV: 144, 176, 269) 

πλίνθος, ἡ ‒ цеглина (XVI: 62) 

πλοκαμίς, ἡ ‒ кучері (XIII: 7) 

πλοῦτος, ὁ ‒ багатство (XVI: 23, XVII: 106, XXI: 14) 

πνεύμων, ὁ ‒ легеня (XXV: 237) 

πόθος, ὁ ‒ пристрасть (II: 143, 150, 164, VII: 99, VIII: 59, X: 9, XVIII: 54, XXIII: 26, 

XXIX: 40, XXX: 22) 

ποικίλα, τά – вишитий килим (XV: 78) 

ποιμήν, ὁ ‒ пастух, вівчар (I: 7, 15, 80, V: 1, 90, 138, 143, VII: 71, 151, VIII: 9, 44, 

92, XVI: 39, 95, XX: 19) 

πολεμιστής, ὁ – воїн (XV: 51, XXIV: 130) 

πόλις / πτόλις, ἡ – місто (II: 35, IV: 32, V: 78, VII: 2, XIII: 18, XVII: 82, 111, XVIII: 

4, XXII; 219, XXV: 171, XXVIII: 3, 18) 

πολίτας, ὁ ‒ міщанин (XVII: 88, XXV: 45) 

πομπά, ἡ ‒ святкова процесія (II: 72) 

ποτίκρανον, τό – подушка (XV: 2) 

πότνα / πότνια, ἡ ‒ господиня (II: 43, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 

135, 163, XV: 14, 80, XVI: 82, XVII: 36, 45, XVIII: 26) 

πούς, ὁ – нога (I: 74, 83, II: 104, VII: 6, 21, 25, 123, 144, 153, VIII: 47, IX: 18, X: 36, 

XI: 70, XIII: 70, XIV 42, XVII: 122, XVIII: 8, XX: 12, XXII: 66, 197, XXIII: 52, 

XXIV: 25, 36, 57, XXV: 69, 156, 221, XXVI: 8, 13 

πρέσβυς, ὁ – старий чоловік (I: 40, XXV: 47) 

πρεσβῦτις, ἡ ‒ стара жінка (XV: 63) 

πρόσωπον, τό ‒ обличчя (II: 140, XVIII: 26, XXII: 86, 101, 111, 127, XXIII: 13, 

XXIV: 116) 
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πρόθυρον, τό ‒ зовнішні двері (VII: 122, XXIII: 27, 36) 

πρύμνα, ἡ ‒ корма (XXII: 10) 

πρυτανεῖον, τό ‒ пританей (XXI: 35) 

πτέρνα, ἡ ‒ пʼятá (XXV: 268) 

πτολίεθρον, τό – місто (XXII: 157) 

πτύον, τό ‒ віяльна лопата (VIII: 156) 

πυγμάχος, ὁ – кулачний боєць (XXII: 65) 

πύκτας, ὁ – кулачний боєць (IV: 33, XXII: 69, 112, 132, XXIV: 110) 

πύλα, ἡ – брама (II: 160) 

πυρεῖα, τά ‒ палички для добування вогню (XXII: 33) 

πώγων, ὁ – борода (X: 40) 

ῥάκος / βράκος, τό ‒ одяг (XXVII: 58, XXVIII: 11) 

ῥέθος, τό ‒ обличчя (XXIII: 39, XXIX: 16) 

ῥῆμα, τό ‒ слово (XX: 7, XXVII: 63) 

ῥίς, ἡ ‒ ніс (I: 18, XI: 33, XII: 24, XXII: 104) 

ῥόπαλον, τό ‒ пастуший посох (XIII: 57, XXV: 225) 

σακός / σηκός, τό ‒ хлів (XVI: 36, XXV: 12, 86, 98), щит (XVI: 79, XXII: 143, 190, 

193, 195, XXIV: 10, 24) 

σᾶμα / σῆμα, τό ‒ могила, курган (I: 125, V: 125, VII: 10, XXII: 199) 

σάνδαλον, τό ‒ сандаля (XXIV: 36) 

σάρξ, ἡ ‒ тіло, плоть (II: 26, XXII: 46, 112, XXV: 267) 

σθένος, τό ‒ фізична сила (I: 42, 44, XXV: 138) 

σίδαρος, ὁ ‒ риболовний гачок (XXI: 49) 

σκανά, ἡ – торговий намет, шатро (XV: 16) 

σκαπάνα, ἡ ‒ лопата (IV: 10) 

σκαφίς, ἡ ‒ чаша, кубок (V: 59) 

σκέλος, τό ‒ гомілка (XXII: 66, XXIV: 109) 

σκοπός, ὁ – сторож (VI: 10) 

σκύταλον, τό ‒ палиця (XVII: 31) 

σκύφος, τό ‒ чаша, кубок (I: 143) 

σμᾶμα, τό – мило (XV: 29) 

σπεῖρα, ἡ ‒ шкіряні ремені для боротьби (XXII: 80) 

σταθμός, ὁ ‒ хлів (XXV: 23, 157, 220) 

στέγος, τό ‒ дім, помешкання (II: 116) 

στέρνον, τό ‒ груди (II: 39, XVIII: 54, XXIV: 78) 

στῆθος, τό ‒ груди (II: 79, VII: 17, XV: 108, 135, XXII: 46, 109, XXV: 112) 

στήλη, ἡ ‒ надгробок (XXII: 207) 

στιβάς, ἡ ‒ підстилка із трави (V: 34, VII: 67, IX: 9, XIII: 34) 
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στόμα / στύμα, τό ‒ рот (I: 146, II: 126, VII: 37, 82, VIII: 82, XI: 9, 56, XII: 20, 36, 

XX: 5, 26, XXII: 100, 126, 203, XXVII: 5, XXIX: 25), устя, гирло (XXII: 28) 

στρατιώτας, ὁ – воїн (XIV: 13, 56) 

συρικτάς, ὁ ‒ який грає на сирінзі (VII: 27, VIII: 9, 34) 

σῦριγξ, ἡ ‒ сирінга (I: 128, IV: 28, V: 4, 5, 6, 19, 135, VI: 43, VIII: 18, 21, 84, IX: 8, 

XX: 28) 

σφυρόν, τό ‒ пʼятá (IV: 51, XV: 134) 

σχεδία, ἡ ‒ човен (XVI: 41) 

σχῆμα, τό ‒ одяг (X: 35) 

σχοινίς, ἡ ‒ мотузка (XXIII: 51) 

σχοῖνος, ὁ ‒ мотузка (XXIII: 39) 

ταλαρίσκος, ὁ – маленький кошик (XV: 113) 

τάλαρος, ὁ ‒ кошик (V: 86, VIII: 70, XI: 73, XVIII: 32) 

τάπης, ὁ – килим, покривало (XV: 125) 

ταρσός, ὁ ‒ кошик (XI: 36) 

τέθριππον, τό – колісниця, запряжена четвіркою коней (XV: 5) 

τέκνον, τό – дитина, син (II: 109, VII: 4, XIII: 1, XV: 40, 60, XVI: 86, XVII: 44, 

XXII: 4, 29, 214, XXIV: 8, 22, XXVII: 31) 

τέκος, τό – дитина, син (VI: 24, XV: 13, XXVII: 65) 

τέκτων, ὁ – будівничий, майстер (VII: 45, IX: 24) 

τελαμών, ὁ ‒ перевʼязь для зброї (XXIV: 44) 

τέρψις, ἡ ‒ насолода, задоволення (III: 26, XXVII: 4) 

τιμή, ἡ ‒ слава, честь (XVI: 46, 66, XVII: 50, 68, XXV: 82, XXVI: 31) 

τοῖχος, ὁ ‒ стіна (XXI: 8, XXII: 46, 49, XXIV: 38), борт корабля (XXII: 12, 30) 

τοκεύς, ὁ, ἡ ‒ матір або батько (XXII: 159) 

τόξον, τό ‒ лук (VII: 118, XIII: 56, XVII: 30, XXIII: 4, XXV: 105, 212, 245, 265) 

τράπεζα, ἡ ‒ обід (XIII: 38, XVI: 27) 

τράχηλος, ὁ ‒ шия (XXIII: 51) 

τρίβος, ἡ ‒ стежка (XXV: 156, 228) 

τρίοδος, ἡ – перехрестя трьох доріг (II: 36) 

τροφός, ἡ – годувальниця, нянька (II: 70, XXIV: 31, XXVII: 65) 

τροχός, ὁ ‒ колесо (XVI: 72, XXIV: 118) 

τρυφάλεια, ἡ ‒ шолом (XXII: 193) 

τύμβος, ὁ ‒ могила, курган (XII: 30, XXII: 141, 207) 

τύμμα, τό ‒ рана (IV: 55) 

υἱός, ὁ ‒ син (XIII: 5, 8, 20, XIV: 24, XVII: 33, XVIII: 6, XXII: 1, 95, 115, 137, 139, 

XXIV: 78, 104, XXV: 42, 54, 110, 150, 160, XXVII: 31) 

ὑλατόμος, ὁ – лісоруб (XVII: 9) 
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ὑπεροπλίη, ἡ ‒ зарозумілість (XXV: 138) 

ὑπερόπτης, ὁ ‒ гордяк (XXII: 58) 

ὑπήνη, ἡ – борода (XX: 21) 

ὑφορβός, ὁ ‒ свинопас (XVI: 54) 

φάος, τό ‒ щастя, радість (XXVII: 31) 

φαρέτρα, ἡ ‒ сагайдак (XVII: 30, XXV: 206, 265) 

φάρυγξ, ἡ ‒ горло (XXIV: 28) 

φάσγανον, τό ‒ меч (XXII: 197, 201) 

φθόρος ἀργυρίω, ὁ ‒ марнотратник (XV: 18) 

φίλημα, τό – поцілунок (III: 20, XII: 31, 34, XV: 130, XXVII: 3, 4, 5) 

φιλότης, ἡ ‒ любов (XII: 20, XVI: 66, XVIII: 54) 

φίλτρον, τό ‒ любовне зілля (II: 1, 159) 

φονεύς, ὁ ‒ вбивця (XXII: 209) 

φόρμιγξ, ἡ – формінга (VII: 101, XXIV: 107) 

φορμός, ὁ ‒ рибацький одяг (XXI: 13) 

φρήν, ἡ ‒ груди, розум, мислення, серце, душа (I: 35, II: 7, 19, VIII: 90, XI: 72, XIII: 

48, XIV: 31, XVII: 14, XXI: 21, XXIV: 72, XXV: 58, 76, 80, 163, 240, 276, 

XXVII: 13, XXIX: 3, 23, XXX: 5) 

φροντίς, ἡ ‒ турбота (XXI: 28) 

φυγάς, ὁ ‒ втікач (XXIV: 127) 

φύλακος, ὁ – охоронець (XXIX: 38) 

φυτοσκάφος, ὁ ‒ городник (XXIV: 136, XXV: 27) 

φωνή / φωνά, ἡ ‒ голос (I: 65, VII: 88, VIII: 82, X: 37, XIII: 59, XX: 27, XXIII: 18, 

61, XXV: 74) 

φώς, ὁ – людина, чоловік (XII: 2, XVII: 77, XXV: 50) 

χαίτη, ἡ – волосся (XX: 8, 23) 

χαλκός, ὁ ‒ меч (XVII: 94, XXII: 203) 

χαμεύνα / χαμευνίς, ἡ ‒ підстилка (VII: 133, XIII: 33) 

χάρις, ἡ ‒ прихильність, вдячність (II: 130, V: 37, 69, XXII: 168, XXVIII: 24) 

χεῖλος, τό ‒ губа (I: 59, 129, VII: 20, 70, XI: 33, XII: 32, XV: 130, XX: 4, 9, 13, XXII: 

63, XXIII: 7, 11, 25, 41, XXV: 65, XXVII: 6, 17, 18), край (I: 29) 

χείρ, ἡ ‒ частина руки від кисті до плеча (VII: 104, XXII: 3, 65, 129, XXIII: 48), 

рука як кисть (II: 139, III: 41, X: 55, XI: 55, XIII: 47, 57, XV: 66, XVI: 16, 32, 

89, XVII: 37, 65, 134, XIX: 2, 3, XX: 9, XXI: 9, XXII: 3, 33, 65, 68, 80, 88, 102, 

109, 119, 123, 146, 174, 196, 210, XXIII: 5, XXIV: 26, 54, 74, 107, XXV: 2, 18, 

145, 176, 236, 250, 253, 266, XXVI: 7, XXVII: 17, 18, 50, XXVIII: 9) 

χηλός, ὁ ‒ скриня (XVI: 10) 

χιτών, ὁ – хітон (довга туніка) (II: 73) 
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χιτώνιον, τό – хітончик (XV: 31) 

χλαῖνα, ἡ ‒ покривало (XVIII: 19, XXIV: 25, 61), чоловічий плащ (II: 53, V: 98) 

χολή, ἡ ‒ гнів, злість (I: 18, XXIII: 13) 

χόλος, ὁ ‒ гнів, злість (XXVII: 14) 

χρόη / χροιά, ἡ – шкіра, тіло (XVI: 49, XXII: 114, XXV: 130) 

χρώς, ὁ – поверхня тіла, шкіра (II: 55, 88, 110, 140, VI: 14, VII: 109, XX: 16, XXII: 

188, XXV: 69, 253, XXVII: 31, XXX: 9) 

χῶμα, τό ‒ могила, курган (XXIII: 43) 

ψυχή / ψυχά, ἡ ‒ душа, свідомість, життя, характер (VIII: 35, XI: 52, XV: 4, 37, 

XVI: 24, XXIII: 54, XXIV: 8, XXV: 271, XXVII: 61) 

ὦμος, ὁ ‒ плече (VII: 16, 107, XIV: 65, XXII: 48, 124, 182, XXIV: 11, XXV: 147, 

161, 254, XXVI: 22) 

ὠμοπλάτα, ἡ ‒ лопатка (XXVI: 22) 

 

 


