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ВСТУП 

 

Взаємозв’язок практичної діяльності людини, її культурного рівня та 

духовно-інтелектуального наповнення постає на рівні мови як складний 

комплекс відношень, який засвідчує, що мова – універсальна форма зв’язку 

духовності людини, інтелектуальної ментальності її соціального оточення. 

Це зумовило увагу дослідників до універсальних мовних категорій, 

спрямованих на аналіз мовних елементів, що установлюють зв’язок мови з 

культурою та ментальністю народу. Категорія оцінки є своєрідним 

феноменом, що його виявляють на різних рівнях мови та дослідження якого 

доводить те, що питання вибору мовних засобів, їх організації у текстах 

різних функціональних стилів, інтерпретації у процесі сприйняття, а також 

вербалізації певних емоційних станів реципієнтів набуває все більшого 

значення. 

Тенденції та закономірності лексико-семантичного використання мови, 

організація тексту з позиції лінгвістичної ґенези є предметом спеціального 

дослідження функціонально-стилістичного вияву мови з урахуванням її 

соціокультурного та ситуативно-типового впливу на людину. Дослідники 

(В. Виноградов, Г. Винокур, В. Дроздовський, С. Єрмоленко, В. Кухаренко, 

Л. Лисиченко, Л. Ставицька та ін.) відзначають культурну інформаційність 

мови, яка вимагає вивчення оцінної інформативності текстів різних стилів, 

зокрема художніх. У працях сучасних українських мовознавців 

(Т. Мейзерська, А. Мойсієнко, Н. Сологуб, С. Форманова та ін.) 

висвітлювалися окремі аспекти жанрового різноманіття художньої мови, 

зокрема ідіостилю видатних митців. Проте актуальним залишається 

дослідження мови української історичної прози, оскільки саме їй належить 

провідна роль у розвитку української літератури останніх десятиліть. 

Психологічно зумовлені оцінні, культурологічні, естетичні, соціальні 

чинники, що забезпечують прагматичне наповнення слова, мають свої 

особливості в історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття.  
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Універсальна природа оцінки зумовлює її відношення до основних 

мовних категорій, що пояснює значну кількість наукових досліджень за цією 

тематикою. Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували лексико-

семантичний вияв оцінки (Н. Арутюнова, О. Бессонова, В. Виноградов, 

Т. Космеда, В. Шаховський та ін.); зв’язок оцінки з експресивністю 

(О. Вольф, Н. Лук’янова, В. Телія та ін.); на морфологічному рівні 

досліджено різні частини мови, серед яких найчастотнішими 

репрезентантами категорії оцінки є прикметники, прислівники, дієслова та 

іменники (Н. Вишивана, І. Кононенко, О. Островська, О. Халіман); 

синтаксичний рівень зацікавив дослідників як контекст реалізації оцінного 

значення (Т. Маркелова, В. Шинкарук та ін.); у рамках лінгвістики тексту 

зреалізовано функційний підхід до вивчення оцінки (О. Вольф, Н. Гуйванюк, 

Т. Маркелова, Н. Шведова та ін.). На рівні тексту оцінку розглядали з позиції 

її комунікативно-прагматичних особливостей (І. Арнольд, В. Гак, 

А. Загнітко, В. Нагель, А. Романовська, Л. Соловйова, В. Телія, Ю. Фоміна); 

функціонування оцінних елементів вивчали й у різних дискурсах: науковому 

(Л. Кудасова, О. Садлівська), публіцистичному (І. Онищенко), розмовному 

(М. Ягубова) та ін. 

Та, попри значну кількість досліджень категорії оцінки як однієї з 

основних мовних категорій, оцінні компоненти в жанрі українського 

історичного роману в лінгвокультурному аспекті ще не були об’єктом 

спеціального аналізу. Саме цей аспект необхідний для об’єктивної 

характеристики духовно-морального та ментального простору культури, 

який має свій вияв на мовному рівні як синхронні функціонально-оцінні 

засоби опису історичних подій через оцінне ставлення до них. 

Актуальність роботи зумовлена потребою поглибленого вивчення 

індивідуально-авторського сприймання та оцінювання дійсності, що 

відображається в конструкціях мови письменників, які передають 

модифікації оцінних висловлювань, наявних на психологічно-поведінковому 

рівні (лінгвістична гіпотеза Сепіра – Уорфа); зверненням до історичних 
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романів як таких, що актуалізують ментальний, лінгвокультурологічний 

аспекти; важливістю аналізу функційних виявів в історичних текстах. 

Актуальність дослідження ціннісно-орієнтованих історичних текстів у 

сучасному українському мовознавстві зумовлена не лише недостатнім її 

висвітленням і певною фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що, 

крім суто лінгвістичного аспекту, вона має й аспект історико-культурний. 

Лінгвокультурологічне дослідження мови українських історичних романів 

спрямоване насамперед на людину як носія мови та певних цінностей, мовну 

особистість, яка акумулює в собі особливості національного мислення, 

світогляду, ментальності, що ґрунтуються на культурно-моральному досвіді 

народу. 

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

Дисертація виконана в межах наукової теми кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

«Дослідження сучасного стану стилістичної системи української мови як 

національної» (номер державної реєстрації 0110U002858).  

Тема дисертації затверджена вченою радою Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 12 від 28 грудня 

2011 р.) та Науковою радою «Українська мова» Інституту української мови 

НАН України (протокол № 63 від 27 грудня 2012 р.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей вираження 

оцінки в українській історичній прозі, функціонування оцінних одиниць як 

вияву менталітету народу та особливостей жанру української історичної 

прози. 

Мета зумовила розв’язання таких завдань: 

– сформувати теоретико-методологічні засади дослідження категорії 

оцінки на матеріалі української історичної прози; 

– уточнити відомі в зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці класифікації 

оцінки; 



 7 
– з’ясувати роль оцінних засобів у створенні експресії художнього 

тексту; 

– схарактеризувати засоби реалізації та інтенсифікації оцінного 

значення з урахуванням специфіки історичних текстів; 

– виявити маркери оцінки в українському історичному тексті; 

– висвітлити текстотвірні характеристики оцінки в сучасних 

українських історичних художніх текстах. 

Об’єктом дослідження є мова української історичної прози кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., предметом – система мовних засобів репрезентації 

актуалізованих в історичних текстах типів оцінки.  

Матеріалом дослідження слугувала вибірка з художнього дискурсу, 

представленого текстами історичних творів Я. Бакалець, П. Загребельного, 

Р. Іваничука, Р. Іванченко, В. Кожелянка, В. Малика, М. Матіос, 

Ю. Мушкетика, П. Панча, В. Шевчука, В. Шкляра. Досліджено 33 романи, 

загальним обсягом 46 тисяч сторінок, із яких відібрано 7300 речень та 3100 

фрагментів тексту з прикладами функціонування окремих елементів. 

Мікроконтексти з експлікованими оцінними одиницями обрані засобом 

суцільної вибірки,  усього таких висловлювань близько п’яти тисяч.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання 

поставлених у роботі завдань використано комплекс методів дослідження. 

Базовим став описовий метод. Під час відбору матеріалу дослідження 

застосовано метод суцільної вибірки. Зіставний метод дав змогу порівняти 

значення, у яких ужиті оцінні лексеми. Для наочності та переконливості 

результатів перевагу надано мовним одиницям, чинникам формування 

оцінного тексту та залучено методику кількісних підрахунків. Описовий 

метод слугував для виявлення формальних, семантичних та функціональних 

характеристик досліджуваних одиниць. Аналіз словникових дефініцій 

забезпечив виокремлення лексичних засобів створення оцінки. 

Контекстуальний аналіз дав змогу дослідити мовні та екстралінгвальні 
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чинники, які впливають на засоби вираження оцінки. Дистрибутивний аналіз 

уможливив виявлення прихованої оцінної інформації в тексті. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 

цілісно досліджено функціонування оцінних лексичних одиниць у творах 

авторів української історичної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст.; уперше 

розглянуто оцінні елементи як ментальні та лінгвоантропоцентричні чинники 

створення оцінних висловлювань та описів у сучасній історичній прозі та 

здійснено поглиблений аналіз негативно-оцінної та позитивно-оцінної 

семантики; уперше визначено ментальний аспект оцінки в історичних 

прозових творах, виокремлено й типізовано мовні аспекти вираження 

аксіосемантики оцінки, як-от: екзистенційний, емоційний, естетичний, 

психологічний, соціальний, віковий; уточнено поняття «маркер» щодо 

оцінної лексики та виокремлено прикметники, вставні та вставлені 

конструкції, прецедентні тексти як дискурсивні маркери сучасної української 

історичної прози. 

Новим є опис оцінних структур як окремого типу прагматичних 

висловлювань в історичній художній українській прозі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у з’ясуванні 

ролі оцінки в реалізації авторської настанови художнього історичного тексту, 

розкритті лінгвокультурних закономірностей її реалізації у цьому тексті, 

осмисленні специфіки функціонування оцінних лексем, вставних і 

вставлених конструкцій, оцінних висловлювань та релігійних символів як 

оцінних ознак структури тексту українського історичного роману. 

Урахування в процесі аналізу оцінки ментального аспекту є певним внеском 

у лінгвокультурологію. Проаналізований у дослідженні матеріал допоможе 

уточнити класифікацію оцінки в українській мові та виявити маркери оцінки 

в українській історичній прозі, узагальнити функції оцінних одиниць, 

схарактеризувати засоби реалізації й інтенсифікації оцінного значення з 

урахуванням специфіки українських прозових історичних текстів. Результати 

дисертаційної роботи сприятимуть розширенню засад вивчення категорії 
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оцінки в текстах різних жанрів, а отже, здійсненню кроків до з’ясування 

ментальних особливостей українців. 

Матеріали дослідження, основні положення дисертації, висновки 

можуть бути використані в практиці викладання мовознавчих курсів у ВНЗ, 

як-от: стилістики сучасної української мови (розділи «Функціональні стилі 

української мови», «Стилістичні засоби української мови»), лексикології 

(розділи «Лексична семантика», «Класифікація лексики української мови»), 

граматики (розділи «Частини мови», «Прикметник», «Вставні та вставлені 

конструкції»), лінгвістичного аналізу тексту (розділи «Текст як об’єкт 

дослідження», «Семантична та структурна організація тексту»), 

лінгвокультурології (розділ «Ментальність: взаємодія мови, свідомості і 

культури»). Отримані результати будуть корисними для укладання словника 

мови історичної прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст. або словника мови окремого 

письменника. 

Особистий внесок здобувача. Усі подані в дисертації наукові 

результати отримано автором самостійно. У статті в співавторстві із 

Л. Марчук [140] особистим внеском здобувача є характеристика 

лінгвокультуреми «війна» в дослідженнях науковців та її аксіологічна оцінка; 

у статті в співавторстві із Л. Марчук [141] особистим внеском здобувача є 

аналіз образної та оцінної експресії афоризмів Ліни Костенко, визначення у 

задекларованому творі семантичного блоку афоризмів з негативними 

почуттями. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася через 

оприлюднення основних положень у виступах та повідомленнях на наукових, 

науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, наукових 

читаннях, науково-методичних семінарах, серед яких: 5 міжнародних – 

«Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових 

глобалізаційних процесів» (Кам’янець-Подільський, 2011), «Міжкультурна 

комунікація: проблеми та перспективи» (Одеса–Тирасполь, 2012), «Мова, 

культура і соціум у гуманітарній парадигмі» (Кам’янець-Подільський, 2013), 
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«Urgent problems of philology and linguistics–2014» (Будапешт, 2014), «Věda a 

vznik–2014» (Прага, 2014); 5 всеукраїнських – «Лексикографічний досвід 

Б. Д. Грінченка на загальнослов’янському тлі» (Київ, 2013), «Статус та 

перспективи соціокультурної лінгвістики: комунікація у мережевому 

суспільстві» (Хмельницький, 2013), «Актуальні проблеми прикладної 

лінгвістики» (Умань, 2013), «Тарас Шевченко в новітніх парадигмах 

наукового знання» (Хмельницький, 2014), «Максим Рильський в культурно-

освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття» 

(Хмельницький, 2015); 3 регіональні – «Мовна особистість Бориса 

Грінченка» (Кам’янець-Подільський, 2013), «Просвітницькі та освітньо-

педагогічні погляди Т. Г. Шевченка» (Хмельницький, 2014), «Пообразний та 

проблемно-тематичний шляхи аналізу художнього твору» (Хмельницький, 

2014), а також круглих столах різного рівня. 

Основні результати наукового пошуку обговорено на засіданнях 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка та кафедри української мови і літератури 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011–2014 рр.), а також на 

звітних наукових конференціях викладачів, докторантів і аспірантів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(2011–2014 рр.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 15 наукових 

публікаціях (5,6 др. арк.) (13 – одноосібні), з яких 6 надруковано у наукових 

фахових виданнях України (2,3 др. арк.), 1 у зарубіжному науковому виданні 

(0,6 др. арк.), 8 – у наукових збірниках, матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських конференцій (2,7 др. арк.). 

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (280 позицій) та списку 

джерел ілюстративного матеріалу (29 найменувань). Загальний обсяг 

дисертації становить 208 сторінок друкованого тексту, основний зміст – 177 

сторінок. Роботу ілюстровано 8 рисунками та 2 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ОЦІНКИ 

 

1.1 Дослідження оцінки у філософсько-психологічному аспекті 

 

Комплексне пізнання людини, а отже її мови, поведінки тощо – це 

основний напрямок дослідження сучасної антропологічної науки, у світлі 

якої розглядаємо проблему оцінки, а саме: її вербалізацію в художньому 

дискурсі. Н. Матяш, торкаючись проблем природи слова, його сили, 

матеріальності думки, твердить: «Рушійну силу слова у формуванні 

позитивних і негативних подій у житті як окремої людини, так і цілого 

суспільства дозволяє усвідомити розуміння слова як нематеріального 

джерела формування торсійного поля» [143, с. 110]. Д. Тихоплав 

витлумачував торсійне поле як п’ятий стан речовини (крім того виділив такі 

стани: твердий, рідкий, газоподібний і плазмовий), тобто називав його 

основою інформативного поля Всесвіту [226]. Отже, оцінне сприйняття 

довкілля засобами категорії мислення проходить через розум, відчуття і 

виявляється у поведінці людини. Причому розмежовуємо поняття оцінки і 

цінностей. За О. Івіним, оцінку розуміють як акт усвідомлення цінностей 

явищ, предметів, подій тощо [86].  

Оцінка, як зазначає Г. Приходько, повинна вивчатися комплексно як 

категорія високого рівня абстрагування, що належить до числа тих категорій, 

які задані суспільною, фізичною та психічною природою людини, що 

зумовлює її ставлення до інших індивідів та предметів навколишньої 

дійсності [167, с. 15]. Тому необхідно розмежовувати лінгвістичні та 

екстралінгвістичні чинники, які впливають на вияв оцінки під час акту 

комунікації.  

Для гуманітарних досліджень характерне визначення людини як мірила 

усього, що існує навколо: пізнання природи і людини та вербалізацію такого 

сприйняття засобами людської мови, усної комунікації, створення 
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мовленнєвого інтелекту, тобто уміння людини вправно користуватися 

словом. Саме людина є центром тієї оцінної шкали, тією призмою, через яку 

відбувається умовне виставлення оцінки усім явищам довкілля та усім 

учинкам і думкам людей. Таким чином відбувається умовний поділ на добро 

і зло, позитивне і негативне. 

У праці «Мысль и язык» О. Потебня схарактеризував розуміння 

процесу мислення через суб’єктивне сприйняття навколишнього середовища. 

«Якщо з позиції протилежності мовлення і розуміння мова є посередником 

між людьми і допомагає досягненню істини в суб’єктивному колі людської 

думки, то, з іншого боку, вона служить проміжною ланкою між світом 

пізнаваних предметів і особи, яка пізнає, і в цьому значенні поєднує в собі 

об’єктивність і суб’єктивність» [177, с. 31]. Така проекція процесу пізнання 

навколишнього світу через сприйняття людиною передає думку науковця 

щодо розуміння передаваного. Таким чином, О. Потебня бачить антиномію 

об’єктивність/суб’єктивність не тільки через зв’язок людини зі світом, але й 

через сприйняття людиною довкілля: «…в кольоровому різноманітті 

чуттєвих вражень думка відкриває закономірність, узгоджену з законами 

нашого духа і пов’язану з нею зовнішню красу» [177, с. 31]. Дотримуючись 

поглядів теорії О. Потебні про об’єктивність та суб’єктивність сприйняття 

навколишнього світу та поділу його внаслідок цього на позитивний та 

негативний (з позиції оцінки), зупиняємося на аспектах добра і зла, які 

пересікаються на межі філософських і мовних проблем та стоять в основі 

сприйняття навколишнього світу як мірило (норма) сприйняття усього 

живого та неживого. 

Різні аспекти досліджуваної проблеми аналізувалися в роботах 

Ю. Апресяна [7–9], Н. Арутюнової [13–17], Г. Брутяна [35], Т. Булигіної [36], 

Г. Гачева [61], Н. Гуйванюк [69], Ю. Караулова [93], Л. Лисиченко [129; 130], 

Л. Пелепейченко [168], Ж. Соколовської [231–215] та ін. 

Насамперед розглядаємо поняття добра і зла як протилежностей, з яких 

складається оцінка і довкілля, і людини в довкіллі, історичних подій, 
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суспільного розвитку тощо. Під оцінкою розуміємо «думку, міркування про 

якість, характер, значення і т. ін. кого-, чого-небудь» [42, с. 693]. А оцінність 

є лише тим, що «стосується оцінки», не замінює її, а є лише критерієм, за 

допомогою якого і складається сама дія оцінки. 

У Вікіпедії подане таке тлумачення: «Зло – щось погане, протилежність 

добру. Все, що викликає в нас незадоволення, огиду або взагалі оцінюється 

нами негативно і протиставляється благу. Розрізняють чотири види зла: 

фізичне – все, що заподіює страждання, наприклад, хвороба, моральне – 

порушення норм етичного закону, викликає осуд, соціальне – невідповідність 

громадської і державної організації ідеї справедливості, наприклад, 

нерівномірний розподіл благ між класами, метафізичне – недосконалість, 

витікає з природи буття взагалі і природи людини зокрема [81]. 

Філософи стверджували, що поняття добра і зла суб’єктивні, у природі 

немає ні добра, ні зла (Гоббс і Спіноза); зло – наслідок свободи волі, без якої 

було б неможливе саме добро (Теодицій та Лейбніц)» [81]. Таке намагання 

пояснення понять «добро» і «зло» виявляє загальні тенденції до дуалізму, 

наприклад, у загальнофілософських тенденціях (добро/зло, 

економія/надмірність тощо), які безпосередньо можуть реалізуватися в 

мовних одиницях, що передають різні категоріальні значення: оцінні, 

градаційні, інформативні та ін. 

У філософському словнику за редакцією І. Фролової є словникова 

стаття, яка тлумачить поняття «зло», але немає статті про поняття «добро». 

«Зло – найзагальніше оцінне поняття, яке відбиває негативний аспект 

людської діяльності, те, що належить обмежувати і подолати; є 

протилежністю добра. Злом називається все, що руйнує людину в її 

природних і суспільних проявах; у ширшому плані воно ототожнюється із 

запереченням життя. Розрізняють зло фізичне (хвороби, стихійні лиха та ін.), 

соціальне (війни, економічні кризи та інші соціальні катаклізми) і моральне 

(жорстокість, підступність та ін. пороки)» [249, с. 145].  
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Поняття добра і зла є підставою для оцінки моральної/аморальної 

поведінки людей. Якщо вважаємо будь-який людський вчинок «добрим» – 

оцінюємо його позитивно, а якщо «злим», «поганим» – негативно. 

Добро і зло – універсальні, морально-естетичні категорії, які в 

узагальненій формі розмежовують категорії морального та аморального в 

мотивації діяльності та вчинках, високоморальних якостях і стосунках 

людей, соціальних явищ. Однією з гіпотез, яка трактує поняття добра і зла, є 

натуралістична, яка походить з природи людини, її задоволення та насолоди 

(гедонізм); щастя та нещастя (евдемонізм); прагнення до користі та вигоди 

(утилітаризм); кар’єрного росту (прагматизм). Суб’єктивна гіпотеза пояснює 

загальнолюдські прагнення до вільного волевиявлення добра і зла 

(екзистенціалізм); дослідження вияву емоцій у мові (неопозитивізм); 

метафізична з пошуками космічного джерела добра і зла, вічної ідеї Бога, 

абстрактної ідеї блага; соціальна система добра і зла. Феноменологічно добро 

і зло – це обов’язкові оцінні поняття і явища, оскільки на їхній опис впливає 

те, що оцінюємо. Дослідники виділяють позитивні риси, морально-ціннісні та 

аморальні, у яких такі цінності втрачені. Науковці вважають, що комплекси 

лексем із характеристикою добра – це мудрість, мужність, справедливість; 

християнських чеснот: віра, надія, любов, покаяння та примирення, 

милосердя; етичних рис: толерантність, любов, взаєморозуміння [128]. «Під 

добром розуміють те, що суспільство вважає моральним, гідним бути 

взірцем. Зло має протилежне значення: аморальне, варте осуду» [249, с. 119]. 

Таким чином, актуальним є звернення до співвідношення мови і автора 

тексту, який передає (експліцитно чи імпліцитно) оцінку процесів у 

навколишньому середовищі, який відображає питання оцінки мовцем та 

розмежування основних філософських понять: понять про добро та зло. 

Насамперед ці поняття пояснюють моральні основи, норми поведінки 

людини. Вони є компонентами вербалізації оцінного ставлення, оскільки 

відбувається накладання модусної рамки з оцінкою автора сприйняття 

навколишнього середовища на диктумний рівень тексту. Як наприклад, у 
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романі Р. Іванченко «Зрада, або як стати володарем» добрі вчинки – це 

вручення Перуном меча слов’янським племенам: «Меч мій – ось початок 

державної міці! Він прокладає шлях в Історію, цю, сказати б, пам’ять 

людства. Пам’ять і вічність роду і народу… Тому я щедро даю свій 

непереможний меч відважним племенам слов’янським, які жадають 

залишитись на землі й утвердити себе!..» (Р. Іванченко. Зрада, 7). Цей же 

вчинок Бог-Рід сприймає як зло: «Твої вчинки нагадують мені розбої отих 

варягів, що нишпорять по всьому Велетському побережжю. Ти розбійник і 

зловмисник, бо свідомо чиниш кровопролиття!» (Р. Іванченко. Зрада, 7). Або 

ж роздуми Роксолани: «Може, і все її життя – суцільне зло. Тільки в злі ми 

щирі, а не в добрі» (П. Загребельний. Роксолана, 513).  

У романі «Мальви» Р. Іваничук устами старця так тлумачить поняття 

добра і зла: «Аллах вклав у людську подобу добро і зло, безбожність і 

богобоязливість і веде людство обома шляхами. Ти зможеш знайти тих, що 

йдуть шляхом добра. Хай бог ощасливить тебе у своїх шуканнях і допоможе 

тобі знайти світ правди. Шукай його не серед багатих, не серед 

святенників-неробів. А між тими, які знають ціну зернині проса. І ні за що 

не плати своєю вірою і совістю. Бог єдиний для всіх народів, і приймає він 

молитви з різних храмів і різними мовами, аби тільки вони були щирими, аби 

тільки до них не діткнувся бруд користолюбства. Покинь Корфу – цей содом 

продажності і нечисті, покинь швидше, поки погань не прилипла до 

незайманої душі твоєї дитини» (Р. Іваничук. Мальви, 70). На одній чаші 

терезів позитивні риси (добро): богобоязливість, знання ціни зернини проса 

(працелюбність), вірність, совісність, щирість, незайманість; на іншій – 

негативні риси: безбожність, багатство, неробство, святенство, 

користолюбство, продажність, нечистота (бруд). 

Дихотомії космічне/земне, матеріальне/ідеальне, людина, її моральні 

норми, ідеали та їх трансформація у модель поведінки – саме ці питання в 

центрі уваги етико-філософських трактатів представників української 

філософії доби українського бароко. Філософи уявляли рамку моральної 
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поведінки людини та проектували не неї божественні та соціальні норми 

(тобто заповіді Біблії та норми поведінки людини, що склалися у 

суспільстві). 

Добра (моральна) поведінка сприяла досягненню щастя або 

блаженства. Щастя у словнику витлумачено як: «1. Стан цілковитого 

задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, 

яких зазнає хто-небудь. 2. Досягнення, успіх, удача» [42, с. 1412]. 

«Блаженство – Велике щастя, велика насолода, раювання» [42, с. 55]. «Благо 

– добро, щастя» [42, с. 54]. Якщо, вслід за філософами, будувати шкалу 

цінностей добра і зла, то добро на позитивному полюсі шкали буде 

складатися з блага, щастя і блаженства, які, поєднуючись, і складають 

синонімічний висхідний градаційний ряд або поле, сферу, де поняття блага 

входить до поняття щастя, а щастя разом із благом складає поняття 

блаженства, а всі вони разом і складають поняття добра. Отже, етики ставили 

собі за мету досягнення щастя і блаженства. І хоч ці поняття «вважаються 

метою всієї філософії, однак треба вважати їх окремою властивістю етики» 

[182, с. 509]. Схематично так передаємо поняття добра: ядро-благо, яке 

входить до відчуття щастя і переходить у блаженство.  

 
Рис. 1.1 Схема градаційного наповнення понять 

блаженство/щастя/благо/лихо/нещастя 

Тоді як зло – це три різномаїття, об’єднанні в одне ціле. Ядром зла є 

нещастя, яке переходить у лихо (за словником синонімів – велике нещастя) і 

разом вони створюють зло.  
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Рис. 1.2 Схематичне зображення видів зла 

 

На шкалі так розташовуємо ці поняття.  

 
Рис.1.3 Шкала загальнофілософських оцінних понять добро/зло. 

 

Ф. Прокопович так тлумачив поняття добра: «По-перше, добро 

поділяється на добро саме по собі або нестворене [добро], яким є лише бог, і 

добро, [залежне] від іншого, або створене, якими є всі речі. Далі – на добро 

метафізичне чи таку відповідність, яка означає досконалість взагалі й 

відповідає сама по собі всім речам безвідносно до інших; фізичне — [це те], 

яке відповідає кожній природі, наприклад, природні здатності й афекти; і, 

[нарешті], моральне або етичне, яке відповідає людині й є бажаним для 

неї» [182, с. 510].  

Українські філософи полемізували щодо тлумачення моральних або 

добрих учинків. Наприклад у рецензії під назвою «З науки про людський 

дух» П. Юркевича, яка була надрукована у 1860 р. в «Трудах Киевской 

Духовной Академии» її автор П. Юркевич полемізує з автором праці 

«Антропологічний принцип у філософії» М. Чернишевським щодо 

визначення добрих та приємних учинків [270]. 
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Філософію П. Юркевича називають ще «філософією серця». Він 

стверджував, що любов є чинником християнських добрих моральних 

учинків, вважав, що людські вчинки потрібно оцінювати відповідно до того, 

чи залежать вони від зовнішнього впливу, чи це особистий вибір людини 

[147, с. 36]. Ця теорія перегукується з поняттям сродної праці у творах 

Г. Сковороди.  

Г. Сковорода поняття добра та його досягнення пов’язував з ідеєю 

«сродної праці», у якій вбачав досягнення щастя, блаженства, крім того, у цій 

ідеї знайшла своє втілення дихотомія індивідуальне/загальне, бо ця «сродна 

праця» принесе щастя не лише одній людині, а й соціуму [205]. 

Ф. Прокопович визначав моральну поведінку людини через її стосунки 

з релігією, церквою. Філософ заперечував вирішальну роль церковного 

авторитету в моралі людини. Він вважав, що віра має індивідуальний, 

особистий характер, тому кожна людина може вірувати лише в те, що вона 

сприйняла власним розумом. Думка іншої людини, суспільства, церкви може 

лише підштовхувати до визначення власної норми поведінки [182]. Людина є 

уявним дзеркалом, яке або спотворює світ (так зване «криве дзеркало»), або 

ж сприймає і відтворює його в своїх діяннях у кращих узірцях, вимірах, 

учинках. 

Ф. Прокопович поняття моралі та її оцінки пояснював ще й у той 

спосіб, що розмежовує розумну людину, яка усвідомлює свої бажання, і таку, 

яка їх не розуміє, а тому не може передбачити наслідки виконання своїх 

бажань. Мислитель підносить на вищий щабель освіченість та розум. 

Проста неосвічена людина не може оцінювати дії етика, філософа, бо у 

неї немає належних знань. Ф. Прокопович використовує термін «етика 

застосування», який вживає щодо поміркованої людини, яка розуміє наслідки 

своїх бажань. Філософ вважав досягнення людиною моральних висот, 

доброчинності (героїчні вчинки, гідні справи тощо) лише її власною 

заслугою, яка формується поза соціальними чинниками. Тобто 

високоморальною може бути людина і бідна, і знатного роду.  
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Добро, а отже, благо (щастя), на думку Г. Сковороди, знаходиться в 

серці людини. У його творах і філософських трактатах бачимо дослідження 

людини. О. Сікілінда так цитує філософа: «Збери всередині себе думки, і в 

собі самому шукай справжніх благ» [203]. 

Г. Сковорода вважав, що однією з добрих рис людини є мудрість, 

мудре пізнання світу, тобто пізнання світу через високоморальні норми. 

Лише серце як основа душевного та добродійного життя людини, стимулює 

самопізнання та пізнання загальнофілософських понять добра і зла, і саме 

така людина може самовдосконалюватись [205].  

М. Михальченко стверджує: «Антитетичне розуміння буття покладено 

в основу ідеї про дві натури світу, згідно з якою все у світі складається з двох 

взаємопов’язаних протилежних натур: видимої і невидимої, зовнішньої і 

внутрішньої, тілесної і духовної, обману й істини» [150, с. 10]. 

Зазначимо, що в українській філософській науці XVIII–XIX століття 

домінує пояснення людини як мікрокосмосу, а це високо підносить рамку 

моральної норми для людини, а високоморальна людина має мати високі 

наміри та знання про втілення цих намірів. Тобто людина створює добро (а 

отже, і зло) власними зусиллями у своєму житті.  

Як зазначає В. Загороднова, «… у період Київської Русі «шкала 

оцінки» відбивала свідомість давніх українців, для якої характерними є такі 

оцінні опозиції, як: «добро – зло», «добре – погане», «порядок – хаос», 

«своє – чуже», «світло – темрява» тощо. Поступово позитивна «шкала 

оцінки» почала заповнюватися такими поняттями, як святість, мудрість, 

милосердя, подвиг, страстотерпець, смиренномудріє, мовчання тощо…» [80]. 

Представники братських шкіл, серед яких найвідомішими є Мелетій 

Смотрицький, Лаврентій та Стефан Зизанії оцінку розглядали у 

протиставленні людини і світу, а також, за місцем людини у світі. Ці ж 

питання цікавили вчених Києво-Могилянської академії. В. Кононенко 

зазначає, що для «… цього періоду характерним є визначення суб’єктивних 

відмінностей критеріїв понять «добро» і «зло». Учені Києво-Могилянської 
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академії вивчали аксіологічні питання логіки та психології (логіко-

психологічні типи оцінки); характеризували пізнавальні здібності людини: 

відчуття, сприйняття, уявлення та ін.» [102, с. 80].  

Зарубіжні філософи, аналізуючи оцінку, також наголошували на її 

значущості в процесі пізнання світу.  

Уявлення про «добро» і «зло» у філософів пов’язані насамперед з 

етичними категоріями, з поняттями моралі та її критеріями. Тому оцінні 

значення (ті, які стосувались оцінки), найперше досліджувалися в роботах з 

етики. У них, зокрема, аналізувалася семантика оцінних слів у 

розмірковуваннях про самі цінності. У філософії ж оцінка розглядалася 

передусім як категорія мислення, думка про цінність [24, с. 50]. 

На думку філософів, цінності належать світові як притаманні йому, але 

водночас вони ніби перебувають за його межами. З огляду на це, слушною 

видається думка Дж. Серля: «Філософи з прадавніх часів розрізняють факти 

й цінності. Цінності так чи інакше надходять від людини, вони не лежать у 

зовнішньому світі, принаймні у світі каміння, річок, дерев. Інакше вони 

перестали б бути цінностями й стали частиною об’єктивного світу» [248, 

с. 175]. Роботи Дж. Серля цитують в сучасних мовознавчих працях, які 

стосуються категорії оцінки та комунікативних актів. Згідно з класичним 

визначенням експресивів, сформульованим Дж. Серлем, ілокутивна мета 

оцінних фраз «…полягає у вираженні психологічного стану, що задається 

умовами щирості стосовно стану речей, який визначається в рамках 

пропозиційного змісту» [201, с. 183]. За допомогою експресивів мовець 

висловлює своє ставлення до вчинків чи ознак адресата або своїх дій. Саме 

це зумовило висновок Дж. Серля, що експресиви не спрямовані ані на 

пристосування реальності до слів, ані слів до реальності. Істинність або 

хибність подібних висловлювань визначається за допомогою застосування 

спільних фонових знань адресанта та адресата [254, с. 260]. 
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Пошук позитивних оцінок, а саме «краси» й «прекрасного», змусив 

філософів звернути увагу на всі види оцінок, зокрема й гедонічні, естетичні 

та утилітарні [181]. 

Серед давньогрецьких філософів, які досліджували оцінку, зазначаємо 

Геракліта (розмежування раціональної та емоційної оцінок), Ксенофонта 

(ієрархія цінностей), Парменіда (принцип істини, згідно з яким буття є 

абсолютною позитивністю, небуття – абсолютною негативністю), Платона 

(розмежування ідей конкретних та чуттєвих речей). Погоджуємося з думкою, 

що справді: життя, народження живого – це добро, а смерть – це зло, тобто 

дві кінцевих точки на відліку шкали оцінки. 

Аристотель виділив «… три складники концепту «добра»: «благо», 

«щастя», «блаженство»; Сенека наголошував на суб’єктивному характері 

цінностей і ставлення до речей» [150, с. 8–9]. 

Філософ Т. Гоббс розглядає добро як те, до чого прагне людина або 

чого дуже бажає (так звана гедонічна концепція), а зло – те, до чого є або має 

бути відраза [62, с. 47]. «Гедонізм (грец. – hedone) – це принцип 

обгрунтування моральних вимог, відповідно до якого добро визначається як 

те, що приносить насолоду та позбавлення від страждань, а зло – як те, що 

веде за собою страждання» [249, с. 83]. За Т. Гоббсом, оцінка – це результат 

сприйняття та осмислення навколишньої дійсності через результати 

осмислення (добрі чи погані наслідки вчинків людини). Оскільки філософи 

трактували свій погляд на оцінку як явище бінарне (погане/добре; добро/зло), 

Т. Гоббс також говорив про бінарність оцінки: «… якщо наслідки добра 

перевищують наслідки зла, об’єкт можна оцінити як «явне або видиме 

добро», в іншому випадку – як «явне або видиме зло» [62, с. 47]. 

Дж. Локк виділяє у добрі і злі задоволення і страждання. Ученого 

цікавить поняття норми, яка формується соціально й належить до історично 

змінних понять. Він зазначає норми, або три закони, які є підставою для 

оцінок [132, с. 406]: божественний закон («мірило гріха та виконання 

обов’язку»), громадянський закон («мірило злочину та невинності») і 
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філософський закон, закон суспільної думки, або доброго імені («мірило 

чесноти і пороку»). Дж. Локк звернув увагу на градаційний характер оцінки: 

як бінарна пара, категорія оцінки може передавати різну оцінку за ступенем 

градації [150]. 

І. Кант класично сприймає поняття добра і зла: «Той, хто зважується на 

хірургічну операцію, без сумніву, відчуває її як зло, але розумом він і кожен 

інший визнає її чимось добрим» [92, с. 384]; «Тільки моральний закон сам по 

собі є мотивом у судженні розуму, той, хто робить його своєю максимою, 

морально добрий» [92, с. 384]. 

У ХІХ ст. сформувалась аксіологія – «… вчення про цінності духовно-

практичного життя індивідів і співтовариств» [24, с. 18]. За філософським 

словником у редакції Т. Фролова, «аксіологія (грец. аxia – цінність і logos – 

вчення, слово) – філософське дослідження природи цінностей. Аксіологія 

виникла в західній філософії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. як спроба 

розв’язати деякі складні питання філософії, які належать до загальної 

«проблеми цінності»… Проблема цінності вважається галуззю особливого, 

позанаукового дослідження, своєрідним способом бачення світу. Явища 

цінності при цьому розглядаються як позасоціальні феномени» [249, с. 12–

13].  

У Словнику філософських термінів за редакцією В. Кузнєцова також 

зазначено, що «… цінності поділяються на три види: матеріальні, соціальні 

та духовні» [210, с. 254]. 

Усім цінностям притаманні такі особливості: «1) бінарний характер, 

тобто наявність протилежних (позитивних і негативних) цінностей, що 

передбачає можливість вибору (приємне – неприємне, прекрасне – потворне, 

добре – погане); 2) ієрархічність як позитивних, так і негативних цінностей, 

що залежить від культурно-історичного контексту» [210, с. 5]. 

Ідеї І. Канта продовжує розвивати В. Віндельбан, а саме намагається 

розмежувати факти і цінності [247]. Г. Ріккерт досліджуючи цінності, 
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акцентує на їхній суб’єктивності і з позиції суб’єкта, який говорить, і з 

позиції того, хто сприймає інформацію [186, c. 460]. 

Оцінки «…відображають не лише інтереси та потреби суб’єкта, а і його 

самопізнання та пізнання об’єкта», – зазначає філософ (дуже подібне до 

твердження Г. Сковороди) [186, с. 424]. П. Сорокін вважає, що «саме цінність 

є основою і фундаментом будь-якої культури. З цієї причини найважливіші 

складові частини такої інтегрованої культури також здебільшого 

взаємопов’язані. У разі зміни однієї з них – інші неминуче зазнають подібної 

трансформації» [217, с. 17]. 

Найважливішим засобом вираження цінностей є оцінка. Ментальна 

природа оцінки зумовлює мінливість знака оцінки в дискурсі української 

мови. 

Отже, стверджуємо, що оцінка є одним із обов’язкових засобів, який 

заперечує передання культурних цінностей та чинники її виділення з 

філософського погляду: екзистенційний (пошук абсолютних цінностей); 

синергетичний; епістеміологічний (власні спостереження). 

Через божественне начало передавали цінності (добра, краси, істини) 

В. Соловйов і М. Лосський [150, с. 9–10]. 

В. Загороднова визначає оцінку як «… думку про предмет, яка виражає 

його характеристику з урахуванням на категорії цінності» [80]. Дослідниця 

розглядає цінність як широке поняття, оскільки людина, на її думку, оцінює 

всі події в історії минулій, сьогоднішній, майбутній. 

О. Селіванова трактує оцінку як: «1) складник конотативного 

компонента семантичної структури мовної одиниці; 2) текстову категорію, 

підпорядковану інформативності; 3) різновид модальності висловлювання, 

який відображає аксіологічний план ситуації, позначеної повідомленням, 

тобто ціннісну орієнтацію мовця щодо інтеріоризованої події» [10]. Ми 

розуміємо це тлумачення як пояснення оцінки через зацікавленість мовця в 

оцінюванні певної події чи ситуації. 
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У низці логіко-філософських робіт, присвячених вивченню оцінки в 

широкому значенні, автори стверджують, що оцінка протистоїть пізнанню як 

інший спосіб відображення об’єктивної дійсності, пов’язаної з пізнанням, але 

такий, що відрізняється від нього напрямком пізнавальної активності 

суб’єкта [230, с. 88; 34, с. 55–74; 216, с. 253; 243, с. 8–10]. Інші автори пишуть 

про особливий пізнавальний акт – «оцінне пізнання», яке здійснюється в 

процесі порівняння з оцінним критерієм і спрямоване на вияв значущості або 

предметної цінності об’єктів, тобто «…властивості предметів і явищ 

відповідати потребам суспільства» [97, с. 20–36].  

Для теоретичного обґрунтування когнітивних механізмів оцінки можна 

використати таке положення з праці автора спеціального дослідження оцінки 

як філософської категорії Б. Кислова: зміст оцінки «…утворюють два 

елементи: оцінне пізнання і вираження ставлення суб’єкта до оцінного 

об’єкта. Оцінне пізнання становить собою специфічну форму і вид пізнання 

аксіологічно значущих для суб’єкта предметів та головною метою має 

визначення їх цінності… Вираження відношення, яке не є пізнанням, але 

становить відображення аксіологічно значущого об’єкта, оскільки відтворює 

в ідеальній формі той напрямок об’єктивного ціннісного відношення, яке іде 

від суб’єкта до об’єкта. Названі елементи оцінки не розташовані поряд, а 

діалектично проникають і зумовлюють один одного» [97, с. 23]. 

Отже, як зазначила Т. Космеда, «… світ, що пізнається, завжди 

оцінюється, оцінка – свідчення ступеня пізнаності світу» [110, с. 92]. 

Дослідниця визначає «категорію оцінки» як універсальну категорію в усіх 

сферах людського буття.  

У філософії, за узагальненням Л. Федорової, категорія оцінки має такі 

ознаки: 1) означає найзагальніше поняття – «оцінка», яке пов’язується з будь-

яким предметом і ознаками реального світу, з кожним моментом фіксації 

довкілля; 2) є бінарною, тобто розрахована на протилежні компоненти: 

позитивна – негативна; 3) кожний компонент бінарної пари характеризується 

градаційністю: більшою – меншою – найменшою мірою (чи то позитивна, чи 
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негативна оцінка); 4) містить поняття «норма». Норма оцінок існує у всіх 

сферах людської діяльності, виробляється соціально й належить до історично 

змінних понять [244]. 

Сучасні мовознавці розглядають «категорію оцінки» як основну 

категорію семантики, прагматики, теорії комунікації, когнітивістики [47; 49; 

59; 110; 140; 149; 162]. 

Таким чином, семантична теорія дослідження розглядає відношення 

між реаліями звичайного світу; когнітивна теорія – осмислення світу 

людиною; лінгвістичні дослідження мають на меті виявити участь механізмів 

мови у процесі осмислення людиною світу та його оцінки. 

Аналіз філософських поглядів на категорію оцінки дозволяє визначити 

її функціонування і в філософії, і в мові. 

Одне з головних понять оцінки – добро – можемо передати таким 

синонімічним рядом: 

Добро – це 

доброта, любов, розуміння, покора, вдячність, щирість, мудрість, 

благо, щастя, блаженство. 

Це ж поняття, як і зло, стосовно людини можна визначити як: 

1) відчуття, 2) розум, 3) поведінка. Сама ж оцінна структура має дві складові:  

Оцінна структура 

 

 

Суб’єктивний аспект 

аксіологічний 

 Об’єктивний аспект 

сталі, прийняті 
норми, стереотипи, 

уявлення 

Рис. 1.4 Складові оцінної структури 

 

Категорія оцінки як результат мисленнєвих узагальнень про добро і зло 

перебуває у сфері досліджень логіки, етики, психології, для яких первинним 
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може бути поняття цінностей (аксіологічні концепції) або обов’язку як 

видового поняття щодо цінностей. 

Таким чином, оцінку можна представити так:  

Вимір цінностей за 

шкалою 

 

Цінності 
 

Оцінка 

 

Оцінне ставлення до … 

через співвіднесення з 

ідеалом 

Рис. 1.5 Співвідношення оцінки та цінностей 

 

У ранніх працях з етики та аксіології традиційно виділялося всього 

кілька видів оцінок. Аристотель виокремлював три основних типи «добра»: 

1) зовнішні блага; 2) блага для душі; 3) блага для тіла [11].  

Найбільш повну класифікацію оцінок запропонував Фон Врігт. За 

допомогою родовидового принципу Фон Врігт виділив такі шість форм 

«добра»: 1) інструментальне добро; 2) технічне добро; 3) добро сприяння; 

4) добро утилітарне; 5) медичне добро; 6) гедоністичне добро. Етичну оцінку 

автор вважає вторинною, похідною від оцінки сприяння. Проте Фон Врігт 

розумів, що його класифікація не охоплює усіх оцінних предикатів. Учений 

лише намагався виділити опорні категорії оцінки [181]. 

Однак саме класифікація оцінних концептів Фон Врігта становить 

інтерес для подальшого вивчення категорії оцінки, оскільки ця теорія 

виконана в руслі концептуального аналізу. 
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Серед розділів неокласичної логіки виділяють логіку оцінок 

(аксіологічна логіка) – це «… розділ логіки, що вивчає логічну структуру й 

логічні зв’язки оцінних висловлень» [85, с. 52].  

Цінністю вважається «… будь-який предмет будь-якого інтересу, 

бажання, прагнення тощо» [85, с. 12]. Цікава думка Н. Грота щодо 

абсолютної оцінки: «…об’єкт добрий, коли його відсутність негативно цінна; 

об’єкт поганий, коли його відсутність позитивно цінна» [67, с. 140].  

У короткому словнику з логіки подано такі основні положення законів 

логіки оцінок: ніщо не може бути одночасно добрим й індиферентним щодо 

оцінки, індиферентним до оцінки і поганим; якщо що-небудь є 

індиферентним щодо оцінки, то й протилежне так само («Якщо все одно, що 

сніг білий, то було б все одно, якби він не був білим»); добре перше, добре і 

друге, тільки якщо добре разом перше і друге («Добре бути здоровим і добре 

бути багатим, тільки якщо добре бути здоровим і багатим») [65, с. 139]. 

На думку О. Івіна, всі оцінки можна поділити на абсолютні, що 

узагальнюють поняття «добре», «погано», «добро», «зло», «байдуже», та 

порівняльні – це поняття «краще», «гірше», «рівноцінно». Проте «байдуже» 

не несе нейтральної оцінки [85]. Порівняємо із лексичним значенням цього 

поняття. Наприклад, «байдужий» у Словнику визначається як: «1. Який не 

звертає увагу на кого-, що-небудь, не виявляє зацікавлення. // Який виражає 

незацікавленість, безсторонність. // Який не виявляє співчуття; нечутливий, 

нечуйний. // Який не відчуває любові до кого-небудь. 2. Який не викликає до 

себе інтересу, не цікавий, не важливий для кого-небудь. 3. Який не 

піддається жодному впливові; індиферентний» [42, с. 34]. З негативною 

оцінкою описує байдужість у першому значенні Р. Іваничук у романі 

«Мальви», зображуючи, як зустрічає Перекоп бранців, яких захопив загін 

татар: «Велика голова сови, вирубана в камені між брамами, загадково 

дивилася на людей, що, втомлені, падали з ніг, і говорила до них розумними 

очима: «Така ваша доля». 
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Андрійко вдивився в очі нічної птахи: їй дано бачити світ тоді, коли 

його не бачать люди, тому знає вона більше. Люди за щось борються, 

страждають, гинуть, а птаха знає, що все те даремно; люди на щось 

сподіваються, а птаха знає – нема на що. І тому промовляє мовчки 

досвідченими очима: «Заспокійтеся і покоріться. Така ваша доля».  

Хлопець відчув, як назавжди розвіялися його надії на порятунок. Бо 

нема в людей власної волі для здійснення своїх бажань. Є воля долі, і 

опиратися їй безглуздо – вона байдужа до людських прагнень, як от байдужі 

і ці великі пташині очі до горя бранців, із яких знущається здичавіла 

татарва» (Р. Іваничук. Мальви, 55). 

Нормою (нулем) або нейтральним є щось середнє, яке не є добрим і не 

є поганим. 

На нашу думку, нормою є те, що має право на існування в окремий 

момент часу, те, що не переходить за межі поганого, адже «добре» також 

лежить на градаційній шкалі і може мати набір як окремих ознак, так і низки 

ознак. Тому нормою, у такому випадку, може бути те, що не викликає 

негативної реакції, а отже й оцінки.  

Структура оцінки має обов’язкові компоненти: об’єкт оцінки, предмет і 

підставу для оцінки. Проте варто зазначити, що оцінка не завжди має 

вербальне оформлення.  

У лінгвістиці питанню проблеми оцінки в мовознавчому аспекті 

приділено багато досліджень. Поняття оцінки лінгвісти співвідносять з 

логіко-філософською категорією і визначають суб’єкт, предмет, характер. 

Характеризуючи оцінку з погляду лінгвістики, Т. Лужньова запропонувала 

таку класифікацію способів вираження оцінки: 

1) лексичний; 

2) словотвірний; 

3) граматичний (синтаксичний, морфологійчний); 

4) інтонаційний; 

5) комунікативний (план тексту); 
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6) стилістичний. 

Ю. Гарюнова етичну оцінку тісно пов’язувала з еталоном, що 

формується завдяки урахуванню загальнолюдських цінностей та 

індивідуальних особливостей суб’єкта [60]. Це пов’язане з тим, що основою 

виховання людини є формування у неї добрих рис.  

Оцінка має соціальний характер, який «… виражається в тому, що 

людська діяльність не мислиться без суспільства, в якому суб’єкт існує, і, 

зрештою, оцінка зумовлюється соціальними чинниками» [26, с. 14].  

Оцінка – невід’ємний аспект культури, оскільки «… зумовлює 

існування культури як створення й опанування цінностей і вироблення 

ставлення до них. Культура передбачає певну ієрархію цінностей; з 

розвитком суспільства, матерільної та духовної культури ця ієрархія також 

змінюється» [150, с 11]. 

Таким чином, з’ясовуються нові підстави для оцінки, що виникають як 

загальнолюдські цінності або притаманні етносу на якомусь етапі розвитку. 

Наприклад, у романі «Князь Кий» В. Малик описує поняття добра, цінностей, 

властивих гуннам: «Для гуннів не було нічого ліпшого, як життя на коні та в 

кибитці. Жінки й діти в халабуді на колесах, а він – верхи! Верхи їде, верхи 

їсть, верхи п’є і навіть часом спить, вчепившись за луку сідла…» (В. Малик. 

Князь Кий, 75). 

Цінності, пов’язані з художнім, творчим освоєнням дійсності, 

сконцентровані в естетиці. Головною естетичною цінністю в посібнику 

Л. Сморж проголошено прекрасне як «показник духовності й гуманності, 

досконалості і свободи» [212, с. 86]. Естетична оцінка – це встановлення 

естетичної цінності об’єкта, що сприймається і передбачає свідоме/несвідоме 

зіставлення тих чи тих явищ з ідеалом естетичного [269, с. 97]. Особливістю 

людини є потяг до прекрасного. Вивченню одиниць естетичної оцінки в 

українській лінгвістиці на етимологічному рівні приділяли увагу 

В. Скляренко, О. Тищенко [227], на лексичному рівні Л. Лисиченко [129; 

130], образні засоби вербалізації краси розглядали С. Єрмоленко [75], 
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О. Маленко, Н. Сукаленко [219], концептуальний аналіз естетично-оцінних 

лексем здійснила О. Цапок [253]. Вербалізацію концепту «чарівність» на 

матеріалі текстів англійської й української мов досліджувала Ю. Сафян [194]. 

Оцінку концепту «краса» здійснила І. Підгородецька, визначивши її 

естетичну та лінгвістичну цінність [172]. 

Питання оцінки досліджувалося і в психології.  

Психологи розглядають оцінку як таку, що нерозривно пов’язана з 

процесом відображення: людина сприймає і дійсність, що відтворюється у її 

свідомості, і власне її бачення. О. Потебня писав: «…антиномія 

суб’єктивності та об’єктивності проявляється не лише в тому, що мова 

взагалі служить посередником між людиною і світом, але й у тому, як саме 

засвоює людина цей світ: у строкатому різноманітті чуттєвих вражень думка 

відкриває законність, згідну з формами нашого духу та пов’язану з нею 

чарівність зовнішньої краси» [178, с. 32]. 

Отже, розуміння вербального повідомлення можливе лише як процес і 

результат побудови у свідомості реципієнта ментальної репрезентації та 

оцінки тексту шляхом його усвідомлення або перекладання із 

загальнонародної мови на мову інтелекту за наявності знання людиною як 

мови, так і загальнолюдських моральних норм.  

Підтримуємо думку М. Михальченко, що в оцінці виявляє себе 

людська свідомість, яка «аналізує навколишню дійсність, є її відображенням» 

[150, с. 12]. 

Соціальні психологи твердять: «…майже всі експериментальні 

соціально-психологічні дослідження тією чи тією мірою пов’язані з 

вивченням феномена оцінювання, механізмів взаємооцінок і самооцінок, 

чинників, що забезпечують їх адекватність…» [122, с. 184–185]. 

У своїх дослідженнях Б. Ананьєв виділяє дві основні функції оцінки: 

орієнтувальну і стимулювальну, що впливає на афективно-вольову сферу за 

допомогою переживання успіху й невдачі, формування домагань і намірів, 

вчинків і відносин [4, с. 8].  
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Побутує думка психологів, що емоція «пов’язана з оцінкою», що вона 

«виконує функції своєрідних оцінок» [74, с. 115], або що емоція є 

«…реакцією, яка включає позитивну і негативну оцінку... » [152, с. 155]. 

«Емоційна оцінка – це «безпосередня реакція на об’єкт», і вона, як правило, 

експресивна та спрямована на зміну емоційного стану співрозмовника та 

викликання відповідної реакції у співрозмовника» [191]. До проблеми 

поняття «емоція» у лінгвістиці зверталась М. Гончарук. Аналізуючи емоції у 

науковому та художньому дискурсах, емоційні концепти в англійській мові, 

дослідниця констатує, що вони передають ставлення людини до ситуацій та 

показують емоційну реакцію на них [64]. Погоджуємось із думкою К. Руснак, 

що емоційна лексика здатна найбільше впливати на суб’єктиву оцінку читача 

і виконувати суто прагматичну роль [188]. 

А. Бурячок розмежовує поняття емоційної та оцінної лексики. У 

монографії автор зазначає: оцінною називається лексика, яка виражає тільки 

оцінку, емоційна – крім оцінки містить ще й емоцію, проте зауважує, що 

лексика, яка не містить оцінки, не може вважатися емоційною [37].  

Оцінка виникає на підставі ціннісних критеріїв. У соціальній психології 

виділяють такі ціннісні орієнтації: «1) ідеологічні, політичні, моральні, 

естетичні, а також орієнтації для оцінок суб’єктів навколишньої дійсності, 

орієнтації у ній; 2) спосіб орієнтації об’єктів індивідів за їх значущості…» 

[184, с. 442]. Таким чином, психологи поєднують поняття оцінки із 

соціальним досвідом людини, під час набуття якого людина і формує власні 

ціннісні орієнтації. Термін «цінність» психологи тлумачать як «…поняття…, 

яке втілює в собі суспільні ідеали, які стають завдяки цьому еталоном 

норми» [184, с. 442]. У психологічному тлумачному словнику лаконічно 

подано дефініцію терміна «оцінка» – вимірювання індивідуальних 

відмінностей, пов’язаних характерними особистісними рисами [256, с. 317]. 

Вимірювання відбувається за шкалою оцінок, яка витлумачена психологами 

як «методичний прийом, що дозволяє розподіляти сукупність досліджуваних 

об’єктів за ступенем виразності загальної для них властивості» [256, с. 602]. 
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В. Шпар стверджує, що психологічні можливості людини унеможливлюють 

класифікувати об’єкти більш ніж за 11–13 позиціями [256, с. 602]. 

На думку Р. Апресяна, словник емоцій налічує 5000–6000 термінів [9, 

с. 22].  

Психологи взагалі виділяють лише дві шкали: шкала оцінок і шкала 

установок. Емоції ж, на нашу думку, поєднуються з оцінкою через спільні 

оцінні ознаки, оскільки: «…емоції людини є продуктом суспільно-

історичного розвитку. Вони стосуються процесів внутрішньої регуляції 

поведінки» [184, с. 461]. Тому варто обґрунтувати і спробувати побудувати 

емоційну шкалу оцінки. 

Як і Е. Сепір, Л. Марчук подає 12 емоційних груп градації: 4 – 

експліцитно динамічно зменшене (менше, ніж); 4 – експліцитно динамічне 

(рівне); 4 – експліцитно динамічно збільшене (більше, ніж) [199]. Зокрема, 

Л. Марчук виділяє чотири групи: 1) позитивну, де ознака меншає в напрямку 

до «0»; 2) негативну до зменшуваної кількості і позитивну до «0»; 

3) позитивну оцінку до зменшуваної кількості і негативну до «0»; 

4) негативну до зменшеної кількості і до «0» [139, с. 55–56]. 

Основною опозицією цієї шкали є дихотомія «схвалення/осуд», 

елементи якої позначають як позитивну, так і негативну оцінку. Розподілити 

оцінні назви в межах емоційної «+» та «‒» оцінки досить складно. Відома 

спроба виокремити відповідно 5 і 6 оцінних назв [28, с. 18–19], що відповідає 

висновкові про асиметрію співвідношення між позитивною і негативною 

оцінкою (5 позитивних, 6 негативних оцінок).  

В. Шинкарук виділяє тип емоційної «+» оцінки, який об’єднує п’ять 

видів емоцій: 1) ласка; 2) грайливість; 3) захоплення; 4) схвалення, співчуття; 

5) жарт. Тип емоційної «–» оцінки представлений шістьома видами емоцій: 

1) осуд; 2) зневага; 3) приниження; 4) презирство; 5) лайка; 6) образа. Усіх 

цих назв емоцій достатньо, щоб висловити суб’єктивне ставлення людини до 

того, що вона сприймає в навколишньому світі, тобто її суб’єктивну 

оцінку [262]. 
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Отже, наукові дослідження категорії оцінки з позиції філософії, логіки, 

етики, естетики, психології дають можливість стверджувати, що оцінка – це 

універсальна категорія, яка має особливості вираження в кожній із наукових 

дисциплін та на кожному рівні мови. Оцінка, яка реалізується мовцем через 

цілеспрямоване застосування різних прийомів з метою здійснення, передання 

прагматичного впливу на адресата, називається функційною, тому що 

підсилює експресивність, передає різне значення мовної модальності, формує 

текст, доповнює і виправляє передану інформацію. 

 

 

1.2 Оцінка як предмет мовознавчих студій 

 

Людина сприймає навколишній світ, оцінює його з певних позицій, які 

залежать як від довкілля, соціуму, так і від рівня освіти, національної 

ідентифікації, виховання, потреб, прагнень та завдань тощо, що допомагає 

скласти їй уявлення про потрібне/непотрібне; можливе/неможливе; 

добре/погане. «Власне людською категорією» називає оцінку Н. Арутюнова: 

«Вона задана фізичною і психічною природою людини, її буттям і відчуттям, 

вона визначає її мислення і діяльність, ставлення до інших людей і предметів 

діяльності, її сприйняття мистецтва» [13, с. 5]. 

Н. Шведова тлумачила оцінку як одну з чотирьох «первинних» функцій 

мови, «навколо яких створюється словник мови, його фразеологічні засоби 

і граматика» [260, с. 30]. 

Оцінка – це багатовекторне явище, яке реалізується через свідомість 

суб’єкта при сприйнятті та опрацюванні інформації про зовнішній світ і 

співвідноситься із внутрішнім світом людини через акти мовлення, 

віддзеркалює «картину світу», яка представлена великою кількістю інших 

категорій, суміжних з оцінкою (градації, модальності, стану, заперечення 

тощо). 



 34 
Вираження підтримки чи осуду пов’язане з прагматичною орієнтацією: 

порівнюючи об’єкт і його важливість, значення для потреб суб’єкта, оцінка 

впливає і на його (об’єкта) діяльність. В основі концептів, які визначають 

оцінні смисли, лежить ціннісна картина світу та семантика одиниць мови у 

їхній взаємодії. Оцінка, що є однією з найважливіших аспектів 

комунікативно-пізнавальної діяльності людини, може бути зафіксована в 

семантичній структурі слова як компонент його значення або ж брати участь 

в описі умов уживання слова, його прагматики. Ті чи ті види емоційного 

забарвлення лексеми, контекстно-стильові особливості її уживання є 

наслідком наявності в семантиці та прагматиці слова оцінного компонента. 

Таким чином, в оцінці семантичний і прагматичний аспекти єдині, усі 

«сторони її функціонування відбивають злиття семантики (власного значення 

мовних одиниць разом із висловлюванням як єдиного цілого) і прагматики 

(умов реалізації процесу комунікації)» [54, с. 203]. Функціонально-

орієнтовані оцінні елементи вводяться мовцем у текст цілеспрямовано. Їх 

завдання – передавати конотативну інформацію з метою здійснення певного 

прагматичного впливу на отримувача інформації. 

Аристотель у «Риториці» писав про виділення в класі імен утворень з 

суфіксами зменшено-пестливими: «Зменшеним називається вислів, який 

передає добро і зло меншими, ніж вони є насправді. Аристофан жартома 

говорив у своїх «Вавилонянах» замість золота – золотце, замість плаття – 

платтячко, замість ганьблення – ганьбленнячко, нездоров’я – нездоров’ячко. 

Проте варто бути обережним і дотримуватися міри і в тому, і в іншому» [11, 

с. 179]. 

Роль словотвірних суфіксів у формуванні оцінного сприйняття 

суб’єктом предметів дійсності, явищ, подій тощо та авторського впливу на 

читача за допомогою оцінних суфіксів досліджували Н. Бойко, 

Л. Шултак [107]. 

Термін «суб’єктивна оцінка» ввів у лінгвістику О. Шахматов: «Іменник 

означає ту частину мови, яка викликає уяву про поєднання основного 
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повнозначного подання з граматичними категоріями числа, роду, відмінка, а 

також суб’єктивної оцінки» [257, с. 3]. 

В. Виноградов у роботі «Граматичне вчення про слово» (М., 1986) 

поняття оцінки розглядав у поєднанні з поняттям внутрішньої форми слова, 

аналізував суб’єктивно-оцінні суфікси іменників і якісних прикметників, 

форми ступенів порівняння, категорії способу дієслова, модальні слова і 

частки: «У внутрішніх формах слова виражається не лише «тлумачення» 

дійсності, а й її оцінка» [45, с. 25].  

У ХХ столітті дослідження оцінки відбувається у різних рівнях мови. 

Семантичні засоби вираження оцінки стали предметом аналізу в працях 

О. Вольф [52], С. Воркачова [56], H. Лук’янової [136], O. Новосьолової [162], 

A. Романовської [187], В. Сенкевич [198], В. Харченко [250], М. Ягубової 

[272] та ін. 

Наприклад, структура конотації у концепції Н. Лук’янової така: 

1) емоційна оцінка; 

2) інтенсивність ознаки, реальної чи наданої мовцеві, але яка має 

відхилення від соціальної міри або норми; 

3) образність [135, с. 3–20]. 

Синтаксичні конструкції з семантикою оцінки досліджені в працях 

В. Бабайцевої [18], Г. Золотової [83; 84], П. Леканта [126] та ін. 

Питаннями компаративного аналізу оцінки цікавилася В. Сліпецька. 

Дослідниця зупинилася на аспекті вияву негативної оцінки в українській та 

російській лінгвокультурах. Дослідниця зазначає, що оцінка реалізується на 

основі аксіологічної шкали і виражається на основі переживань, емоцій, 

мислення людини, які відображають її менталітет [206; 207]. 

Прагматичні властивості оцінних висловлювань знаходимо в студіях 

Т. Трипольскої [229], Л. Нікітіної [159] та ін. 

Оцінка на рівні психолінгвістики знайшла місце в працях 

М. Мініної [146]. 
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Є низка досліджень, присвячених засобам вираження оцінки в 

художніх і публіцистичних текстах [165] . 

Представлений системний опис оцінки та її елементів на всіх мовних 

рівнях в працях Ю. Апресяна [7] (семантика), Н. Арутюнової [15] (логічний 

напрям), О. Вольф [51; 52; 54] (функціональний аспект), Т. Маркелової [138] 

(функціонально-семантичний напрям), В. Шаховського [258] (емоційний 

аспект) і багатьох інших лінгвістів є особливо важливим у контексті 

досліджуваної проблеми. 

Питанням категорії оцінки приділено достатньо уваги у дослідженнях 

фразеологізмів з семантикою оцінки в лінгвокультурологічному, 

семантичному та етнокультурологічному аспектах [98; 163–164; 185]. 

Мовознавці зазначають, що оцінка, репрезентована фразеологічними 

одиницями, виражає відношення суб’єкта до національно-культурного буття 

людини. 

Д. Шмельов розглядав семантичний склад слова як особливу форму 

відображення предмета дійсності у свідомості, а його оцінку – як 

«віднесеність звукового комплексу до явищ дійсності» [264, с. 55]. Проте він 

зазначав, що «… експресивно-стильове забарвлення – це не забарвлення 

слова як звукового комплексу, а та призма, через яку сприймається 

зміст» [263, с. 252]. 

В. Кононенко розглядав мовну оцінку в етнокультурному вимірі. «В 

ідеалізованій моделі, за якою визначається позитив чи негатив, 

віддзеркалюються уявлення певного соціуму про добро і зло, що ґрунтуються 

на властивих відповідному соціуму національних, соціальних, культурних, 

релігійних та інших стандартах оцінювання» [103, c. 82–97]. Мовознавець 

вказував на суб’єктивність оцінки та на вплив оцінки на поведінкові 

стереотипи, що є сутнісним для окреслення оцінних функцій у процесах 

етнокультурного буття, у ситуаціях егоцентристського рівня. 

Щодо етнокультурного аспекту, то В. Кононенко виділяє історичні 

чинники, які сприяють виявленню дескриптивного смислу у слові. «В 
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оцінюванні дій, поведінки, професіоналізму, майстерності переважають 

визначення якості виконання тих чи тих функцій, тобто оцінка зумовлюється 

характеристикою функційних властивостей об’єктів. Оцінювання такого 

роду, що мають на меті виділення кращого серед тих, хто виконує однотипні 

функції, передбачає надання переваги тому, хто підпорядковує свою 

діяльність народові, суспільству, тобто ґрунтується на соціокультурному 

підтексті» [104, с. 84]. 

Етичні ознаки оцінки, за В. Кононенком, визначаються за принципом 

сприятливості/несприятливості; корисності/некорисності. На поняття 

етично/неетично впливають як загальнолюдські, так і етнопсихологічні 

чинники. Г. Ващенко окреслював національний ідеал як еталон виміру при 

оцінюванні [39, с. 103]. 

На важливому значенні культурно-семіотичного аспекту вивчення 

лінгвістичних проблем наголошують мовознавці, розглядаючи ціннісні 

орієнтації носіїв мови як релевантний чинник у вивченні мови як складової 

культури. Вони тлумачать прескриптивну лінгвістику як своєрідний дискурс. 

Особливої ваги в цьому набуває аргументація, у якій, «тобто у виборі підстав 

для норми, виявляється часто прихована і не завжди усвідомлювана система 

ціннісних орієнтацій, що, зрештою, зумовлює напрямки процесів 

нормалізації» [75, с. 98]. 

Т. Космеда стверджує, що специфіка аксіологічних текстів 

визначається не стільки змістом окремого оцінного слова, скільки 

наповненням цілого з урахуванням відношень між елементами [110].  

Н. Ільїна описує спеціалізацію конструкцій щодо типів аксіологічної 

оцінки та зазначає, що конструкція оцінно-предметної характеристики є 

унікальним дескриптором соціальної оцінки особи, предмета або події, а в 

порівнянні з оцінно-ознаковою конструкцією при описі морально-етичної та 

інтелектуальної оцінок особи вона більш експресивна і виражає переважно 

негативний характер оцінки. Таку конструкцію вона називає унікальним 
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виразником «технічної» оцінки, яка стосується здатності чи майстерності 

особи [87] . 

Усе більшої значущості у наш час набуває розгляд мови в аспекті її 

співвіднесеності з аксіологічними категоріями етичної, естетичної та 

етнокультурологічної спрямованості. Розвиток функцій напряму, звернення 

до прагматичного аспекту дослідження мовної системи сприяли посиленню 

уваги до вивчення феномену оцінки як у вітчизняному, так і в зарубіжному 

мовознавстві. Це ж питання стало ключовим у дисертаційному дослідженні 

І. Санаєвої [192]. 

Для вирішення проблеми про маніфестації культури в мовних 

одиницях і структурах та опису культурних значень А. Вежбицька пропонує 

використовувати універсальну семантичну мову, яка позбавлена 

суб’єктивного забарвлення і дозволить описати значення лексичних та 

граматичних одиниць різних мов у єдиних об’єктивних категоріях [41, 

с. 329–332]. Правила, які визначають, коли що говорити або не говорити, 

тісно пов’язані з «правилами» мислення й «відчування» «я», які мають 

культурну значущість. 

Таким чином, вивчення категорії оцінки та її вираження в тексті, 

прагматичного впливу на читача є актуальним завданням сучасної 

лінгвістики. 

Мовною оцінкою можна назвати специфічний суб’єктивний 

нормативно або ситуативно опосередкований спосіб пізнання та вираження 

об’єктивно виражених оцінних відмінностей. 

Прагматичні особливості оцінок в історичній прозі у порівнянні з 

нормою визначаються в таких типах комунікативних стратегій:  

– необхідність актуалізації інтерпретаційного аспекту мовлення, тобто 

не констатація фактів, а вираження ставлення мовця до цих фактів, його 

думок, уявлень, мрій: «Болеслав був і сякий, і такий, і лихий, і жорстокий, і 

неправедний, а за нього стояло військо тверде, і сусідні владці пішли йому в 

помогу, а руський князь покинутий виявився всіма, вдовольнятися мав своїми 
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чеснотами, своєю мудрістю, що нею переважав усіх імператорів, королів, 

князів, але мудрість не дала йому ні сил, ні спокою» (П. Загребельний. Диво, 

414) (порівняння оцінки як результату ставлення до людей, незалежно від їх 

моральних якостей); 

– інтенцій на спрямування висловлювання на оцінне уявлення про 

предмет (суб’єкт) та небажання чітко це називати: «А хто любить обійдених 

Долею? То лиш до обранців її всі хиляться й ліпляться, один перед одного 

лестяться» (Р. Іванченко. Зрада, 422); 

– апеляція до фонду знань реципієнта: «Ось переді мною «зеґар з 

полузеґарком» Івана Величковського. Пише він: «Мине слава, мине 

багатство, мине марнославство, минуть високі думи, минуть усі літа – а на 

все мине час каяття». Треба нам це втямити. Горе тому суспільству, що 

погодилось служити самозваній незагнузданій силі… Але куди йти, щоб не 

служити їй?» (Р. Іваничук. Мальви, 350). 

Отже, за когнітивною стратегією та характером критеріїв оцінки в 

історичних романах можуть бути розподілені: за підставою; за когнітивним 

уявленням про необхідне, бажане або можливе для конкретної ситуації чи 

людини; за оказіональним творенням оцінних еталонів та авторської системи 

виміру, яка має градаційно-оцінний зміст. 

Н. Гуйванюк та А. Агафонова твердять про оцінний характер усіх 

текстів, оскільки «… оцінка є однією із сходинок ієрархічної піраміди 

пізнання людиною реальної дійсності. З точки зору пізнання світу вся 

діяльність людини розглядається як така, що складається з двох комнентів: 

власне пізнання та оцінка. Причому оцінка є категорією більш високого рівня 

ієрархічної піраміди пізнання» [70, с. 17]. 

На рівні історичної прози оцінка виділяється нами через призму 

авторської оцінки та оцінки читачів описуваних історичних подій, тобто 

сучасне сприйняття опису історичних подій через суб’єктивні сприйняття та 

прагнення. Значну роль відіграє і соціальний чинник – освіта та вік того, хто 

знайомиться з історичним текстом. 
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Щодо визначення історичного тексту, то користуємося 

Літературознавчою енциклопедією, укладеною Ю. Ковалівим: «Історична 

проза – твори істориків, у яких змальовували конкретні події минулого; для 

них характерне невимушене мовлення, застосування зображально-

виражальних засобів, розвинута наратива інтрига» [131, с. 442]. Там же 

зазначено, що окремі твори стилізовані під історичну прозу, або моделюють 

альтернативну історію, або подають її містифікацію [131, с. 442]. 

Матеріальною базою дослідження слугували історичні романи ХІХ – 

ХХ століття. «Роман історичний – побудований на історичному сюжеті, 

відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії: в 

історичному романі історична правда поєднується з правдою художньою; 

історичний факт – з художнім вимислом, справжні історичні особи – з 

особами вигаданими; вимисел розташований у межі зображуваної 

епохи» [131, с. 442]. 

Таким чином, аналіз оцінки як лінгвістичної категорії вимагає 

врахування співвідношення суб’єктивного і об’єктивного аспектів значення 

оцінних слів, а в історичній прозі – це ще й розуміння тексту з позиції 

наукових та соціальних знань про події та моральні норми. Отже, серед 

позамовних чинників, які впливають на використання оцінних елементів у 

художніх текстах, трапляються особистісні характеристики суб’єкта – 

учасника комунікації (автора історичного твору або його героя), його 

соціальний та освітній статус, психофізичні особливості, а також ситуативно, 

пресупозиційно та контекстуально зумовлені оцінні висловлювання. 

 

1.3 Поняття кількісної оцінки в історичній прозі 

 

Після розгляду логіко-філософських, математичних та когнітивно-

психологічних аспектів універсальних лінгвістичних категорій робимо 

висновок, що кількісні відношення об’єктивного буття можуть бути пізнані в 

процесі людської діяльності і представлені в мові по-різному. 
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За допомогою математичних методів (лічби, виміру, обчислення) 

суб’єкт пізнання – мовець може (за умови наявності у нього відповідного 

рівня знань та володіння ними) точно й об’єктивно визначити певну реальну 

кількість і виразити її в числах та формулах. У мовленні (тексті, дискурсі) 

точна кількість може бути передана через дескриптивні висловлювання, які 

містять числівники. Наприклад: «Листя тієї осені майже зовсім опало, коли 

Володимир Ольгердович покинув Київ, спорядивши свого майна на тисячу 

возів і повівши за ним власну бойову дружину» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 6). Як об’єктивні за своєю інтенцією, такі 

висловлювання формують сферу диктуму речення [19; 58].  

У когнітивному плані точній кількості протистоїть кількість приблизна, 

що визначається глобально-перцептивними та нематематичними методами і 

опирається на порівняння. Результати використання таких пізнавальних 

стратегій можуть втілюватися в мовленні, у суб’єктивних оцінних 

інтерпретаціях, які стосуються сфери модуса: приблизних кількісних оцінок. 

Кількісна оцінка як оцінка величини у філософії, логіці, германістиці, 

славістиці принагідно згадувалася у працях В. Акуленка [1], 

Н. Арутюнової [13], О. Булигіної [36], О. Івіна [85], І. Тімофеєва [225], 

Д. Шмельова [263], як інваріантне поняття кількісної оцінки для мисленнєвої 

категорії кількості. У лінгвістичному плані вона була досліджена в роботах 

на матеріалі текстів німецької мови. 

Спробуємо уточнити зміст та обсяг мисленнєвого поняття кількісної 

оцінки у зіставленні з категорійним поняттям оцінки в широкому значенні.  

Категорійне поняття оцінки щодо мовної вербалізації зазвичай 

визначають як «найяскравішого представника прагматичного значення» і 

співвідносять з «такими поняттями, як норма і нормативна картина світу, 

альтернатива і вибір, практичне мислення і прийняття рішення» [16, с. 4–5]. 

Оцінку в широкому значенні, або кваліфікацію визначаємо як судження 

суб’єкта пізнання про предмет, а підставою для цього судження є порівняння 

цього предмета з вибраним еталоном. Дефіноване таким способом 
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узагальнене поняття оцінки складає ядро широкої семантико-прагматичної 

категорії мови, різні аспекти якої активно досліджуються [16; 54]. 

Для визначення загального і особливого у сфері оцінки в широкому 

тлумаченні та її часткового виявлення – кількісної оцінки варто встановити 

когнітивний механізм оцінної дії у специфічній галузі кількості. 

На основі логічної концепції оцінки О. Івіна компонентами оцінного 

дійства, яке спирається на порівняння, прийнято вважати суб’єкт, предмет і 

підставу оцінки [86, с. 21–25; 54, с. 12]. Окремі дослідники враховують також 

характер оцінки [86, с. 21–25; 231]. 

Суб’єктом оцінки може бути мовець або спостерігач, група осіб, соціум 

(загальна думка), судження яких передано в мовленні або тексті. Саме 

мовець, на думку Ю. Невської, забезпечує відбір мовних засобів, обирає 

комунікативну стратегію, виявляє певну соціальну, мовну компетенцію з 

метою досягнення успіху в комунікації [157]. 

Предметом оцінки можуть стати різні проблеми довкілля у сприйнятті 

його людиною – суб’єктом оцінки. Таким чином, щодо предмета оцінки 

виділяються достовірності оцінки тих чи тих фактів (достовірно/істинно – 

недостовірно), існування (перебування) об’єктів у визначеному просторі або 

часі (було – є – буде), утилітарної цінності (корисно – некорисно) та ін. З 

предметною сферою якісної та нерозчленованої якісно-кількісної 

визначеності об’єктів у ціннісно-посутнісному ставленні до людського буття 

оцінка пов’язана з такими лінійними лексемами: добре/байдуже/погано; 

краще/рівноцінно/гірше. Наприклад:  

– добре: «Незле живеш, отче, – засміявся князь» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 15), незле–непогано–добре, – ось той асоціативний 

ланцюжок, який поєднує лексеми в одне поняття – добре; 

– байдуже: «Сидів заціпенілий, безсилий порушити м’язами» 

(В. Шевчук. Три листки за вікном, 98), тобто у стані, коли все байдуже; 

«Здалеку, аж від Живодьорової хати, що стояла на розі вулиці, долинуло 

ліниве й байдуже: ри-и-ип! ри-и-ип!..» (П. Загребельний. Добрий диявол, 74); 
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– погано: «Ті дівчата згодом повернулися в домівки із запухлими від 

плачу обличчями, і їхні розповіді про те, що творилося в княжому теремі, 

повзли цілим містом, обростаючи такими небилицями, яких оганьблені 

міщанки й придумати не могли» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 

6) – стан, коли людину погано описують позаочі; 

– краще: «Далекими-далекими закрайками душі відчувала, що 

призначення жінки – підносити чоловіка, біля них вони кращі, а прагнення в 

жінок глибокі, чільні, поміняти їх неможливо» (Ю. Мушкетик. У 

пастці, 57) – підставою для порівняння була приналежність до різної статі; 

– рівноцінно, звичайно: «Але ні, віз був звичайний, на ньому сиділи, 

загорнуті з головою в свитку, мій візниця й благочестива паньматка моя» 

(В. Шевчук. Три листки за вікном, 99) – опис предмета дозволяє передати 

нормоване враження від об’єкта; 

– гірше: «Всі наші спроби передати процес людського мислення на 

папері мають вигляд недовершений і приблизний. Іноді щось схоплюємо, іноді 

наближаємося до того, щоб змалювати хоча б частково склубоченість і 

всеосяжність того, що відбувається в нашому мозкові… А далі не йдемо, 

зупиняємося безпорадні, розводимо безсило руки, відступаємо, полишаючи 

поле бою для найвідважніших і найвинахідливіших» (П. Загребельний. 

Добрий диявол, 80). 

Такий тип оцінки відносимо до власне аксіологічної оцінки. Кількісна 

ж оцінка своїм предметом має релевантні для предметної та комунікативної 

діяльності людини об’єктивні відмінності сфери кількісної визначеності. 

Підставою для оцінки є порівняння, зіставлення предмета з вибраним 

оцінним критерієм, узагальнене визначення якого та його вибір – 

найскладніша проблема при дослідженні категорії оцінки. У відомих роботах 

[16; 54; 86; 160; 169; 180] описані як критерії оцінки різноманітні еталони, 

норми, ідеали, цілі, очікування, інтереси, інтенції суб’єкта пізнання. Одним з 

можливих критеріїв кількісних оцінок може бути мисленнєвий зміст, 

близький до «математичного очікування» [5, с. 589–590; 183]. 
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Лексеми трохи, досить можуть бути зведені до формули 

більше/рівно/менше або багато/ні багато, ні мало або все одно скільки/мало. 

Наприклад: «Взяв од нього благословення і всадив до столу, наказавши 

подати досить їстива та питва» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного 

звіра, 7) – передає кількість їжі, яку може спожити одна людина (різний 

підхід до норми); «Досить нам письменників і вчених» (Р. Іваничук. 

Благослови, душе моя, Господа…, 139) – кількість, яка зводиться до норми, 

достатньо; «Він трохи знав історію політичних партій і рухів у цьому краї» 

(В. Кожелянко. Діти застою, 254) – тобто значно нижче норми; «Підготовка 

до з’їзду відбувалась досить спокійно» (Р. Іваничук. Благослови, душе моя, 

Господа…, 139) – передає подію, яка зводиться до формули «рівноцінно». 

Порівняємо: характер оцінки відбиває її зв’язок з порівнянням та 

формує порівняльні оцінки у формулах краще/рівноцінно/гірше, а його 

імплікація втілюється у структурах порівняння добре/байдуже/погано – 

абсолютні оцінки. Хоча за аналогією кількісні оцінки за характером 

збігаються з цими ж двома типами оцінок (порівняльними та абсолютними). 

Отже, кількісну оцінку виділяємо на широкому тлі семантико-

прагматичної категорії оцінки за смислом предмета – кількісної визначеності 

об’єктів реального світу. До мовленнєво-мисленнєвого механізму 

формування кількісної оцінки входять усі перераховані компоненти 

структури загальної оцінної дії. Поняття суб’єкта оцінки та її характеру не 

піддається суттєвим модифікаціям у змістовому плані кількісної оцінки. Її 

категоріальна специфіка пов’язана зі своєрідністю предмета та підставою 

кількісних оцінок, а також із відмінностями суб’єктно-предметних відношень 

– стратегії пізнання кількості, а, на рівні висловлювання – із поєднанням у 

кількісно-оцінних структурах оцінних і дескриптивних компонентів. Саме ці 

аспекти вимагають змістового уточнення і теоретично, і практично. 

У відношеннях «суб’єкт – предмет» розгляд оцінки кількісної 

визначеності речей має виходити з того, як суб’єкт оцінки сприймає (уявляє 

собі) об’єктивну міру речі. Наприклад, якась річ незалежно від свідомості, 
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мотивів та очікування суб’єкта, що пізнає світ, може мати властивості 

окремішності (індивідуальності), одиничності/множинності, певної маси і 

просторових вимірів (довжини, ширини, висоти, об’єму тощо). Ці 

властивості можуть сприйматися суб’єктом і закріплюватися в його 

свідомості й мовленні в тій чи тій формі, а якщо суб’єкта не цікавить 

кількісна визначеність, можуть не закріплюватися взагалі. Вважаємо, що 

суттєві насамперед ті оцінні форми, які відображають властиву речам 

кількість, їх суб’єктні інтерпретації в термінах «багато/мало», 

«важкий/легкий», «довгий/короткий», «широкий/вузький», 

«високий/низький» тощо. 

Наприклад, довжина дороги (велика) подається через порівняння: 

«Немов виходив на порожню дорогу, яка засвітилася померхлою червінню і 

потяглася аж до неба» (В. Шевчук. Три листки, 158), тобто довга дорога. 

Кількість передається іронічно: «Там працювали аж три жінки…» 

(В. Кожелянко. Діти застою, 260); «І цього разу вона таки з’їла тістечко і 

аж дві цукерки з коробки» (Ю. Мушкетик. У пастці, 15). В. Кожелянко 

передає кількість на основі порівняння: «…весь обвішаний зброєю, аж до 

тесака часів Першої світової…» (В. Кожелянко. Діти застою, 212). Або такі 

приклади: «Прийшов теж Ігорів однокурсник Мирон Синютка – малий 

зростом, з лисуватою круглою головою, він вправлявся у критиці й за скромні 

студентські гроші скуповував у книгарнях найновіші збірки поезій, 

захоплювався віршами маловідомого поета Ярослава Шпорти, й Ігор називав 

свого приятеля «зашпортаним на шпортознавстві» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 8) – зріст; «Скільки не вивезли галичан у Сибір, скільки не наїхало в 

Західну Україну інородців, усе ж побутової асиміляції в краю не сталося» 

(Р. Іваничук. Благослови, душе моя, Господа…, 227) – тобто незліченна 

кількість; «Дві розумні, ніжні, вродливі жінки, одна з яких трохи 

молодша…» (В. Кожелянко. Діти застою, 287) – визначення віку. 

Лексема кілька впливає на сприйняття суб’єктом величини виміру 

часу, предметів, явищ і подеколи вказує на кількість: «До майдану 
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залишилося ще кілька довгих місяців» (В. Кожелянко. Діти застою, 224); 

«Через кілька днів повернувся Пшеничний у генеральській формі» 

(Ю. Мушкетик. У пастці, 114); «Кілька разів ходили в гори…» 

(Ю. Мушкетик. У пастці, 99). 

Специфіка оцінки при відображенні кількісної сторони буття 

формується як безпосередньо самим предметом відображення – об’єктивною 

кількістю у її поліморфності, так і пізнавальним ставленням суб’єкта оцінки 

до предмета, «оцінювання», що спираються на порівняння.  

У низці логіко-філософських праць, присвячених вивченню оцінки в 

ширшому тлумаченні, автори стверджують, що оцінка протистоїть пізнанню 

як інший спосіб відображення довкілля, спосіб пов’язаний із пізнанням, 

проте такий, що відрізняється від нього спрямуванням пізнавальної 

активності суб’єкта [230, с. 88; 243, с. 8–10]. 

Тобто можна говорити про оцінне пізнання довкілля. На основі 

дослідження оцінки як філософської категорії щодо кількісної оцінки 

стверджуємо, що кількісна оцінка формується в процесі оцінного пізнання 

кількості. Відмінність кількісної оцінки від власне оцінки полягає в тому, що 

при кількісній оцінці пізнання квантитативних властивостей об’єкта має на 

меті вияв не цінності, а значущості для практичної діяльності суб’єкта, групи 

або суспільства не як об’єкта загалом, а як його кількісної визначеності. 

Значущість тлумачимо через порівняння з фондом еталонних для певної нації 

уявлень про об’єкт або суб’єкт. Можливе перехресне оцінювання: 

«багато/мало і це добре/погано». Наприклад: мало у значенні погано: «…і я 

жалкую нині, що таких свят було у мене надто мало…» (Р. Іваничук. 

Благослови, душе моя, Господа…, 113).  

Вважаємо, що основним чинником, який конституює оцінку, є 

вираження ставлення суб’єкта до оцінної кількості. Це відношення 

складається у процесі суспільного буття і практичної діяльності суб’єкта та 

полягає в оцінюванні кількості через значущість мотивів, інтересів, потреб, 

очікувань, інтенцій мовця. Таке відношення досить рідко есплікується у 
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висловленні як мотив вибору оцінної інтерпретації кількості, але завжди 

впливає на вибір критеріїв та спосіб оформлення результатів оцінки, тобто 

кількісна оцінка завжди суб’єктивна і саме такою входить до сфери мовної 

прагматики. Наприклад: «Ми тебе захотіли добровільно, ми примусили 

Володимира вийти з міста без бою, бо Володимир хоч і має достатній 

князівський гонор, але замалий силою» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 12). Оцінка сил князя (його дружини) є суб’єктивною 

з позиції іншого історичного героя роману – настоятеля Києво-Печерської 

Лаври Хоми. 

Порівняння як когнітивний механізм, що лежить в основі оцінки, 

науковці трактують як спосіб встановлення однакових та відмінних рис у 

об’єктів, що порівнюються [161, с. 120]. Поряд із загальноприйнятим в 

аксіології твердженням, що в основі оцінки лежить порівняння, 

С. Карцевський вважає, що «в основі порівняння майже завжди лежить 

суб’єктивна оцінка» [96, с. 107]. Тобто існує постійний зв’язок між поняттям 

підстави для порівняння оцінки та категорією пізнавальної активності 

суб’єкта. 

В останньому аспекті суттєва дефініція порівняння як одного з 

прийомів ознайомлення з предметом у тих випадках, коли визначення 

поняття неможливе або не вимагається. 

Із цього визначення зрозуміло, що суб’єкт пізнання в ситуаціях, які 

відповідають його інтенціям, може користуватися для інтерпретації реальних 

кількісних відмінностей порівняння однорідними величинами і виражати 

його результати в мовленні у порівняльній чи абсолютній формі, тобто 

суб’єкт може вибирати порівняння як засіб пізнання об’єкта і як форму 

об’єкта вираження результатів цього пізнання. 

Наприклад: «І прийшла їй до голови дивна думка: світ тільки позірно 

сонячний та гарний. Насправді ж він – черево апокаліптичного звіра, і живе 

в ньому ще й безпросвітня тьма – не має вона ні форми, ні розміру» 

(В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 35). 
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Для уточнення механізмів кількісної оцінки найдоцільнішим вважаємо 

поняття «глобального порівняння», введене в психологію пізнання Жаном 

Піаже [171, с. 277–289]. Таке порівняння здійснюється за умов 

недиференційованого сприйняття певної кількості загалом, подеколи – разом 

з його розташуванням в просторово-часовому континуумі або з відношенням 

того, що має зміст, і того, що його наповнює. 

За наявності у суб’єкта відповідних знань, він може теоретично 

скористатися точними методами корегування перцептивно встановленого 

«глобального» відношення «більше/менше»: підрахунком, виміром, 

обчисленням. Внаслідок ситуацій пізнання, які виникають у щоденній 

діяльності (зокрема й мовленнєвій), комуніканти не завжди можуть 

практично застосувати точні методи квантифікації (немає вимірних 

пристроїв, немає часу для проведення підрахунків чи вимірів, є незручності 

при перерахунку елементів занадто великої або нестабільної більшості) або 

не бажають їх застосувати. У таких випадках можливі глобальні, 

неаналітичні приблизні кількісні оцінки, які спираються на перцептивне 

порівняння. 

Як результат порівняння – мовна кількісна оцінка є приблизною 

номінацією, варіантом неповної ідентифікації змісту мовленнєвої структури і 

об’єктивної кількісної визначеності, що інтерпретується мовцем за 

допомогою мови і може також аналізуватися у взаємозв’язках з категоріями 

модальності і семантико-ситаксичної невизначеності. Приводом для 

виявлення модальних аспектів кількісної оцінки може бути думка щодо 

ієрархічної підпорядкованості мовної категорії компаративності ширшій 

категорії модальності [76; 82].  

Підстави для кількісних оцінок перебувають в діалектичній опозиції 

індивідуального і загального щодо підстав для оцінки в широкому розумінні. 

Цей компонент категорійної структури оцінки найскладніший для 

визначення. 
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У сфері оцінки взагалі лінгвісти для опису предмета вживають терміни 

«оцінюваний предмет» [86, с. 22], «об’єкт оцінки» [16, с. 168–169; 54, с. 12]. 

Підставу для оцінки передають поняттями «відчуття або почуття», 

«утилітарні властивості», «взірець, ідеал, стандарт» [86, с. 31], «критерії 

оцінки» [54, с. 56], «точка відліку, байдуже ставлення, нуль» [115, с. 5]. 

Найбільш аргументований опис критеріїв аксіологічної оцінки 

знаходимо в монографії Н. Арутюнової [16], у якій автор доводить 

різнорідність критеріїв та їх залежність від типу оцінки. У цій праці до 

терміна критерій оцінки наведено синонім мотив: «До числа мотивів оцінки 

можуть входити властивості об’єкта, пов’язані з цим об’єктом цілі, факти і 

прогнози, ставлення до цілі, закономірності та примхи сприйняття, нормальні 

та «алергічні» реакції на різні види об’єктів» [16, с.57]. Об’єктивні мотиви 

стають критерієм оцінки завдяки «модусу думки» [16, с. 57]. 

Співвіднесення наведених підстав та мотивів зі змістом категорії 

кількісної визначеності об’єктів дає змогу визначити окремі з них як такі, що 

функціонують у сфері кількісної оцінки, наприклад, утилітарного статусу 

кількісних властивостей об’єкта, особливостей їх сприйняття, приналежності 

до цілі. 

Іншу велику групу підстав для оцінки взагалі та кількісних оцінок 

зокрема становлять аксіологічні норми [16, с. 234–243; 54, с. 56–57]. 

О. Вольф співвідносить поняття норми з певною частиною градаційної 

шкали оцінного стереотипу, який існує в картині світу комунікантів і 

відображає «знання стандартних ознак для відповідних об’єктів» [54, с. 56–

57]. Дослідниця робить висновок, що шкала оцінок, її стереотип існує в усіх 

оцінках: і якісних, і кількісних, які однаково ґрунтуються на порівнянні 

об’єктів у потрібному кількісному чи якісному вияві [54, с. 46–47].  

Ця концепція співзвучна з теоретичним положенням Е. Сепіра про 

градуювання як понятійну основу квантифікації: шкала оцінок 

параметричної ознаки має будову, подібну до градації за інтенсивністю усієї 

сукупності можливих її значень або проявів у певних носіїв, що відбиті у 
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фонді знання комунікантів. Такий тип шкали, так звана «видова норма» або 

«типовий параметричний стандарт» описаний у працях вітчизняних та 

зарубіжних мовознавців [8; 44, с. 539; 140; 169; 255, с. 139–140; 259; 266; 273, 

с. 281–265; 275, с. 100;]. Л. Марчук зазначає, що «градуйовані ознаки 

вербально визначають індивідуальне чи групове бачення світу. Дефініції при 

цьому підбираються відповідно до засвоєної чи набутої, залежно від ситуації, 

загальнокультурної, етносоціальної, групової чи індивідуальної шкали. У 

такому випадку шкала градації може укладатися не цифрами, не числовим 

значенням, індексом, позначкою тощо (див. математичні шкали), а 

вербальним визначенням, кількісно-оцінною номінацією, зміст якої має 

дефініції «більше/менше/рівно» [139, с. 31]. Такий вид еталонів може бути в 

основі кількісних оцінок величини просторової та часової протяжності або 

інтенсивності параметрів. Наприклад: «Тож приснилася йому колишня 

мандрівка, в якій він тікав од знедоленого світу на край землі, туди, де 

колись закінчував армійську службу в морській піхоті, – намагався знайти в 

найвіддаленішому куточку великої тюрми хоча б якийсь захисток від 

насильства; поїзд мчав крізь залюднені й безлюдні простори, проїдені 

метастазами концтаборів, перетинав дні і ночі, а краю тюрми не було 

видно, й коли Северин опинився на березі Тихого океану – безмежність 

простору страшної держави знову, як і колись, здолала його, і він зневірився 

у своїй силі» (Р. Іваничук. Бо війна – війною…, 327). Просторова протяжність 

передана такими формами: «край землі», «найвіддаленіший куточок», «берег 

Тихого океану». 

Визначення ще трьох видів норм, виділених щодо значення 

прикметників англійської та німецької мови, дає Е. Ляйзи. Це норма 

пропорцій, що відображає співвідношення довжини, ширини, висоти, 

товщини предметів, для яких не завжди можлива наявність видової норми; 

норма очікувань, яка спирається на порівняння реального ступеня вияву 

ознаки з очікуваннями мовця; норма придатності, або ситуативна норма: 

рівень якості, необхідний чи бажаний для досягнення мети [275, с. 99–102]. 
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Цю типологію Н. Арутюнова кваліфікує як приклад варіативності поняття 

норми у сфері фізичних параметрів предмета [16, с. 239–239]. 

«Норма очікування» і «норма придатності», за Е. Ляйзі, можуть 

функціонувати у значно більшій предметній сфері кількісних оцінок. 

Очікування суб’єкта часто є підставою для узусних градаційних оцінок будь- 

яких можливих величин. Норма очікування в дещо модифікованому варіанті 

необхідної, бажаної або можливої кількості в конкретній ситуації може бути 

застосована для вираження специфічного типу кількісних ситуативно-

модальних оцінок, які мають відношення до тріади: 

«недостатньо/достатньо/надмірно». 

У роботах О. Вольф зафіксована сфера байдужого для оцінки як 

відображення «відношень суб’єкта до об’єкта» [54, с. 16–18]. У змісті 

кількісної оцінки ця сфера формується відсутністю зацікавленості суб’єкта 

пізнання – мовця – до міри кількісної ознаки, відображеної у мисленні та 

мовленні об’єкта, або неважливістю цієї міри для предметно-комунікативної 

діяльності суб’єкта. Серед різних градаційних шкал таке розуміння кількісної 

оцінки відбивається у шкалі, яка займає серединну позицію: 

«багато/байдуже, скільки/мало», «великий/байдуже який/маленький». 

Також відомі оцінки «ціле/частина/нуль», пов’язані з відношенням 

наявності/відсутності певної величини в заданому діапазоні варіювання 

(тотально-партитативні кількісні оцінки). Такі структури аналізувалися в 

дослідженнях понять «охоплюваної безлічі» та «бути частиною» [36; 123, 

с. 313–316; 264; 265; 278, с. 78]. Критерії таких оцінок, як правило, не мають 

нормативного характеру і залежать від ситуації. 

На основі поданих вище теоретичних положень та текстових витягів з 

української історичної прози другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

класифікуємо когнітивно-прагматичні типи оцінної квантифікації. 

Мовною кількісною оцінкою називаємо специфічний суб’єктивний 

нормативно або ситуативно опосередкований спосіб пізнання і вираження 

об’єктивних конкретних кількісних відмінностей. 



 52 
Прагматичні особливості кількісних оцінок визначаються через 

надання їм переваги в таких комунікативних ситуаціях: необхідність 

актуалізації інтерпретаційного аспекту мовлення, тобто не констатація 

фактів, а вираження мовцем оцінки цих фактів, його думки; інтенційне 

спрямування висловлювання на оцінне уявлення кількості як прагматичної 

достатності або небажаності називання точних величин з різних причин; 

ситуативно або когнітивно зумовлена неможливість застосування методів 

точної квантифікації за її комунікативної релевантності; апеляція до фонду 

знань реципієнта з різною метою. 

Отже, за когнітивної стратегії і характеру критеріїв кількісні оцінки 

можуть бути згруповані в такі типи: суб’єктивно-модальні узусні градаційні 

оцінки, підставою для яких служить процедура градуювання у відношенні 

«більше/менше»; тотально-партитативні оцінки, які ґрунтуються на 

відношенні «ціле/частина/нуль»; ситуативно-модальні оцінки, що 

використовують конвенційні кількісні еталони: натуральний числовий ряд, 

одиниці виміру, образні оказіональні системи мір, створені мовцем, які 

мають за числовою формою прагматичний градаційно-оцінний зміст. На 

матеріалі історичної прози кількісна оцінка репрезентується лексемами, які 

виражають кількісні відношення через порівняння з еталоном (нормою), що 

існують в картині світу комуніканта (автора тексту або читача). 

 

1.4 Оцінна шкала та поняття шкалювання в українській 

історичній прозі 

 

Оцінне сприйняття навколишньої дійсності передбачає побудову в уяві 

того, хто переосмислює цю дійсність певної шкали, де явище чи подія 

перебувало б на відтинку з позитивним чи негативним забарвленням. 

Поняття шкали тлумачать як: «1. Лінійне або колове розташування 

поділок, що відповідають певним значенням вимірюваної величини, на чому-

небудь…; лінійка, рейка, круг і т. ін. з такими поділками. 2. Система чисел, 
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змінних величин, прийнятих для вимірювання, оцінки або визначення 

чогось» [42, с. 1398]. Найбільш абстрактною шкалою є метрична шкала, яка 

дозволяє уявити результат порівняння певної кількості зі шкалою виміру 

певного класу величин. Якщо визначається число перерахованих об’єктів, 

еталоном порівняння слугує натуральний числовий ряд, якщо неперервна 

величина – умовна шкала виміру. Побудова і розуміння розташування певних 

лексичних одиниць на шкалі має основою загальні знання всіх комунікантів, 

які залучені до певного акту (персонажів, авторів текстів, читачів). 

Укладаючи шкалу визначаємо об’єкт, який має в мовленні 

порівнюватися з тим, що є «тотожним» або «нормою». Таке порівняння або 

належність до норми може бути експліковане в мовленні, але може і 

залишитися в пресупозиціях висловлювання. Наочно це продемонструємо в 

контекстах максимального протиставлення, які виявляють імплікацію 

«нейтральності». Наприклад: «Вітай, благодатний краю, після довгої 

розлуки. Тобі вклоняється анатолієць, меддах Омар, якого ти шістнадцять 

років тому вигнав із Кафи мечем Шаґін-Ґірея. Тоді я, не ображений, а 

здивований, пішов мандрівником по всій імперії від Карпат до Балканів, від 

Дунаю до Нілу, щоб самому переконатися, чи справді народи ненавидять 

нас, турків. А коли так, то за що? Думав я, що побачу темряву і глупоту, а 

зустрівся із шляхетним прозрінням осліплених богатирів; думав я, що 

зустрінуся з озлобленням до мене, турка, а побачив високу шляхетність, 

пошану до розуму, ненависть до кайданів. І спитав я тоді себе, хто винен, 

що мій народ став носієм зла й неволі? …Я повернувся до тебе, Кримський 

краю. Не мститися – твій гнів був жорстокий, але справедливий – я хочу 

поглянути, чи міцно скував тебе Осман кайданами, чи, може, осінило тебе 

світло визвольного руху і дикі пристрасті твої змінилися пошуками правди?» 

(Р. Іваничук. Мальви, 6). 

У цьому тексті використано пресупозиційні знання про завоювання 

турками України, про історію Криму, про боротьбу за українську 

державність. На шкалі оцінки народів у бік негативної оцінки розташовано 
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розуміння народу як темного (тобто неосвіченого) і недалекого (не дуже 

розумного), у бік позитивної оцінки розташовано такі риси народу, як висока 

шляхетність, пошана до розуму, ненависть до кайданів. Інша оцінна шкала 

побудована щодо відчуття свободи і покори. Нейтральність і в тому, і в тому 

разі має імпліцитний характер. 

Оцінний компонент, висловлюючи ставлення людини до об’єктивної 

дійсності, є обов’язковим для всіх контекстів, а особливо історичних, що 

пояснюється суто соціолінгвістичною природою. Поняття доброго і злого, 

поганого є підставою для оцінювання, і така оцінка зі знаком + чи – є 

еталонною для певного соціуму у певний історичний період. Проте одне і те 

саме явище сприймається представниками різних етносів і в різні періоди 

розвитку індивідуально. 

Здебільшого оцінний компонент значення виступає разом з емоційним, 

під яким розуміють вираження сприйняття суб’єктом предмета мовлення і 

передачу гами різноманітних емоцій: від невдоволення й обурення до 

радості. 

Нашарування емотивної та оцінної модальності призводить до 

експресивності, яка через семантико-стилістичні ознаки забезпечує здатність 

в акті комунікації передавати власний погляд мовця щодо предмета або 

суб’єкта мовлення, збільшує іллокутивну силу передання оцінного тексту. 

його націленість на емоційний вплив. Якщо показником експресивності є 

інтенсивність як вищий ступінь прояву певної ознаки, дії, якості, то 

гіперболізована експресивність утворюється словами-інтенсифікаторами: все, 

коли-небудь, навіть, зовсім, дуже, абсолютно, так тощо. 

У межах конотації І. Стернін та З. Попова протиставляють 

функціонально-стилістичний компонент іншим компонентам – емоційному, 

оцінному та експресивному, бо функціонально-стилістичний компонент 

характеризує умови спілкування, а інші компоненти – певне ставлення мовця 

до предмета повідомлення. За рахунок таких компонентів виникає 

образність [176]. 
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Саме образність лежить в основі експресивності й емоційності та 

сприяє появі різноманітного діапазону оцінок (від «прекрасно», «чудово» до 

«неприпустимо», «огидно» ) щодо знаних ними фрагментів дійсності, формує 

конотативний компонент у складі лексичної оцінки. 

У центрі шкали оцінювання – людина, і тут має вияв 

антропоцентричний підхід у вивченні мови. В. фон Гумбольдт вважав, що 

дослідження мови «не містить у собі кінцевої мети, а разом з усіма іншими 

сферами слугує вищій і спільній меті поєднаних прагнень людського духу, 

меті пізнання людством самого себе та свого ставлення до всього видимого й 

прихованого навколо себе» [71]. К. Мізін зазначає: «Релевантним для 

розуміння принципу антропоцентричності мовних знаків є той факт, що при 

відображенні об’єктивної дійсності в поле зору потрапляють найважливіші 

для людини властивості та грані світу, які номінуються в мові. Людський 

чинник є головним критерієм відбору об’єктів відображення. Тому картина 

світу – це не просто відображення, адекватне дійсності, а відображення, 

поставлене в залежність від людини» [151, с. 49].  

Таким чином, суб’єктивність сприйняття світу дозволяє людині 

створити загальноприйняту в певному соціумі та власну, індивідуальну 

шкалу оцінки довкілля, у якій певний факт порівнюється з «еталоном» або 

«нормою» та розташовується в напрямку плюса чи мінуса. Л. Марчук 

досліджувала категорію градації та розглядала шкалу градації, зазначаючи, 

що «градаційна шкала – це система звичайних експлікаційних засобів, 

властивих багатьом мовам, типу багато/мало та середнього показника 

величини» [139, с. 34]. Щодо норми дослідниця зазначила: «Нульова точка 

виміру також є елементом градуювання і передає нормативні градаційні 

характеристики градуйованого об’єкта. Визначення градусів (кроків або 

поділок) на шкалі градації є тією міркою, яка вказує на збільшення або 

зменшення ознаки і яка також буває суб’єктивною та об’єктивною» [139, 

с. 36]. О. Селіванова тлумачить градуальне шкалювання як експериментальну 

психолінгвістичну методику дослідження семантики, що «полягає у 
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розташуванні інформантами слів однієї семантичної групи відповідно до 

порядку зменшення чи збільшення певної ознаки. Градуальне шкалювання 

застосовується у психосемантиці (В. Шабес, В. Петренко та ін.) і ґрунтується 

на методиці семантичного диференціала, розробленій американським 

психолінгвістом, представником необіхевіористської психології 

Ч. Осгудом» [276]. «Інформантам були представлені понад 30 вимірів 

(синонімічні пари прикметників «приємний/неприємний», 

«великий/маленький» і т.ін.). Кожний вимір має вигляд шкали від +3 до -3» 

[195, с. 98].  

О. Вольф вважає, що «… оцінку можна давати за різними ознаками 

(«істинність/неістинність», «важливість/неважливість» тощо), проте основна 

сфера значень, які зазвичай відносять до оцінних, пов’язана з ознакою 

«добре/погано» [55, с. 5]. Саме цей вид оцінки допускають висловлювання 

про цінності. У логічних теоріях оцінок під аксіологічним (оцінним) 

оператором розуміють оператор «добре/погано». Цей оператор 

підставляється в логіці оцінок у модальну формулу «Це є F, що Р» – 

«Добре/погано, що Р». В основі оцінювальної модальності лежить формула A 

r B, де А – суб’єкт оцінки, В – її об’єкт, а r – оцінювальне відношення, яке 

має значення «добре/погано» [55, с. 11], так звана рамка модальності. За 

словником: «модальна рамка – це частина лексичного значення, яка містить 

оцінку зазначеної словом ситуації. Модальна рамка характерна для значень 

питальних, негативних, видільних, підсилювальних часток (хіба, чи, навіть, 

тільки й ін.), предикативних прислівників (шкода, треба, можливо), оцінних 

прикметників (цілий). У пропозиції Він приніс тільки п’ять збірок 

виражається оцінка ситуації мовцем: мовець вважає, що цих збірок мало. У 

пропозиції Він приніс цілих п’ять збірок дана протилежна оцінка ситуації: 

мовець вважає, що цілих п’ять збірок – це більше, ніж він очікував» [224]. 

В. Бріцин та В. Мозгунов зазначають: «Незважаючи на значну роль 

освітнього фактора в засвоєнні рідної мови, існує дуже багато доказів, що 

компоненти мовної структури не існують у свідомості мовця як знання 
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закріпленої в словниках і граматиках інформації про мовну систему. Кожен 

мовець має індивідуальні уявлення про значення того чи того слова, тієї чи 

тієї конструкції. Це уявлення має різний ступінь наближеності до 

загальнонаціональної абстрактної мовної системи. А тому між абстрактним 

поданням значення того чи іншого знака та поданням конкретним, 

реалізованим у мові, можуть існувати помітні відмінності» [33, с. 131]. 

Автори відходять від традиційних тлумачень модальності й когнітивно її 

розуміють як ментально-чуттєвий ракурс відбиття дійсності, що дозволяє 

зняти численні обмеження в її застосуванні [33, с. 134]. Категорію 

модальності, на їх думку, «характеризує спосіб створення ментально-чуттєвої 

картини світу і відповідно до цього типу – відношення цієї картини світу, 

вираженої в дистальній частині, до дійсності» [33, с. 138]. 

Оцінка, що сприймається позитивно, відповідає нормі, негативна – як 

відхилення. На думку О. Садлівської, діапазон оцінних характеристик не 

обмежується поняттям «добре» – «погано» і має достатню кількість 

градаційних ознак: «краще», «гірше», «зовсім погано», «посередньо» та ін. 

Вона погоджується із думкою вчених, що «оцінна шкала не любить 

рівноваги, і норма збігається з позитивною частиною шкали… Негативна 

оцінка сигналізує про аномалії, про порушення певного порядку» [191]. 

Л. Дейна, досліджуючи структуру оцінки на матеріалі українського 

щоденникового дискурсу, визначила такі структурні елементи оцінки: 

1) інтимно-особистий простір автора; 2) громадянська позиція діариста; 

3) погляди автора на мистецтво; 4) фізичний і психологічний стан 

письменника; 5) персональні або суспільні морально-етичні норми; 6) риси 

характеру, зовнішність, поведінка, здібності; 7) побут і природа [73]. 

У ході дослідження мови історичних текстів спостерігаємо кілька 

оцінних шкал, які передають оцінку автора або персонажів до: 

1. Історичних подій (погляд з різних позицій): наприклад, переможну 

ходу кримського хана Джанібек-Ґірея на Україну малолітній бранець татар, 

який став яничаром, у 25 років сприймає як гарну, щасливу подію, оскільки 
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він став багатим і успішним, тоді як для більшості жителів України та 

українських бранців – це страшне горе: «І хай буде благословенний той день, 

коли кримський хан Джанібек-Ґірей вирушив трьома шляхами на Україну, 

щоб помститися козацькому гетьманові Тарасові Федоровичу за 

зруйнований Перекоп. Щедру плату взяли тоді ногайці з України – безкарно. 

Тисячі бранців пішли на сириці до Перекопу, не надіючись ні на визволення, ні 

на викуп. І слава аллахові! Тобі, чужий могутній боже, вклоняється до землі 

чорбаджі Алім за те, що допоміг її забути і зняв з нього обов’язок 

віддячуватися предкам за своє народження» (Р. Іваничук. Мальви, 52). Ці ж 

події – поневолення України Марія (дружина козака Самійла, мати цього ж 

яничара) сприймає як особисту трагедію: «Журилася Україна, бо йшли ляхи 

на три шляхи, а татари на чотири, і плакало небо над молочним степом і 

над людьми, що нижче трав падали, плакало. Чорним, Кучманським, 

Покутським і Муравським шляхами пролетіла з гиком татарва – хто тепер 

її зупинить? Закатували Підкову ляхи, вмер Сагайдачний від турецьких ран, 

вбили Остряницю таки свої на висланні в Чугуєвому городищі, внук Байди 

Ярема обсадив дороги живоплоттю своїх братів, і прослиз по Україні 

ганебний час байдужості» (Р. Іваничук. Мальви, 52) – байдужий 

використано автором в значенні негативної оцінки. 

2. Героїв творів (як історичних, так і вигаданих автором) – опис 

зовнішності, характеру, емоцій, тощо. Наприклад, з негативною оцінкою 

В. Малик описує емоції гніву героя, використовуючи колірні лексеми: 

«Дізнавшись, що його супротивником є Аецій, Аттіла так розлютився, що 

весь посинів, і в нього з носа хлинула чорна кров» (В. Малик. Кий, 89) – 

чорний та синій характеризує негативну оцінку порівняно з білим кольором; 

П. Загребельний використовує лексеми «чорні», «темні», описуючи 

зовнішність та підкреслюючи негативний символічний зміст: «… як 

здригалися її чорні губи, ніби п’явки або змії» (П. Загребельний. Роксолана, 

335); «Не соковиті, не буйно-червоні, не ніжні тою тонкою ніжністю, від 

якої шаліють чоловіки, а скоріше суворі, темні, мовби вкриті смагою, якісь 
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ніби затверділі…» (П. Загребельний. Роксолана, 61). Такий же прийом 

вираження негативної оцінки до пануючого ладу використовує Р. Іваничук: 

«… а ти стояв біля ратуші й дивився на тих чорних людей із скляними від 

жаху очима…» (Р. Іваничук. Благослови, душе моя, Господа…, 32); «За 

столом сидить зажурений, аж чорний, мій батько…» (Р. Іваничук. 

Благослови, душе моя, Господа…, 25). 

3. Учинків героїв: «Цить, дитино, цить, це не башак, це добрий 

чоловік, він дасть тобі молока. 

– Мамо, я нині не молилася. Он біжать по полю злі джінни, то не 

овечки, мамо, то оджу! Вони по мене йдуть, бо я сьогодні не молилася» 

(Р. Іваничук. Мальви, 71). Автор протиставляє доброго чоловіка (позитивна 

оцінка) та башака (татар. демонологія) (негативна оцінка); овечок (покірних 

тварин) (позитивна оцінка) й оджу – злих джіннів, які обертаються на собак, 

цапків (негативна оцінка). Причина того, що героїню мають покарати, – її 

негарний (з погляду героїні) вчинок – вона сьогодні не молилася. 

4. Слів героїв, наприклад: добра (слушна) порада (позитивна оцінка, 

порівняння з нормою – мовчанням): «Порада була слушна, а головне – 

привела до тями великого князя» (В. Малик. Князь Ігор, 186). 

Дати оцінку факту, об’єкту чи герою як хорошому чи поганому 

можливо тільки при порівнянні ознак цього об’єкта (…) з ознаками інших 

об’єктів у межах однорідного класу і співвіднесенні порівнюваної ознаки з 

певним відрізком оцінної шкали. Оцінна шкала – це градація оцінних ознак, 

яка трапляється в тексті через уживання оцінних лексем [17; 54]. Проте 

дослідники по-різному розглядають градацію оцінки та її ознаки. Л. Марчук 

поєднує категорії міри якості та оцінки, співвідносячи їх із роллю мовця в 

розумінні градації [140]. О. Ситенко та М. Михальченко у своїх працях 

категорію градації оцінки не пов’язують з оцінкою суб’єкта мовленнєвої 

діяльності [148; 158; 202]. 
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Як зазначає О. Вольф, оцінна модальність поєднується з іншими 

модальностями у висловленні, при цьому виникають обмеження на 

сполучуваність і модифікації оцінних структур [54, с. 205]. 

О. Вольф також відзначає превалювання у всіх тематичних групах слів 

з позитивною оцінкою [52]. Подібні результати проведених досліджень 

значною мірою пояснюються місцем оцінних слів, зокрема семантичного 

комплексу «добре/погано», на оцінній шкалі. Тоді як прикметник «хороший» 

може позначати просто норму, прикметник «поганий» завжди вказує на 

відхилення в бік негативної оцінки. 

Проте існує і протилежний погляд. Наприклад, В. Телія вказує на 

зворотну тенденцію, тобто на переважання в мові слів з негативним оцінним 

значеннями [223, с. 60]. А. Вежбицька зазначає, що найчастіше відбувається 

тяжіння людей до сфери поганого. Це вказує на асиметрію в оцінках, 

спрямовану в бік песимізму [279, с. 357]. За даними психології, людина 

більше деталізує негативні емоції (небезпека, больові відчуття, дискомфорт), 

ніж позитивний життєвий досвід [21, с. 31]. 

Домінування в сучасному мовознавстві когнітивного аспекту наукових 

досліджень, зростання уваги до проблем національного самовираження 

етносу на різних мовних рівнях стимулює пошуки нових підходів до 

вивчення мови історичних творів як скарбниці традицій, менталітету 

українського народу.  

Суб’єктом оцінки в аналізованих текстах є автор та герої, які 

визначають цінність явища (або предмета) через оцінку. Наприклад: «Він 

оббігав поглядом своїх дивно сивих очей тісний форум, різонуло його по 

самому серцю буйністю барв на святкових шатах, м’якою осінньою 

позолотою покривало довколишні будівлі сонце з дивно блакитного неба; 

ніколи, здається, не був ще світ таким лагідно-барвистим для Сивоока, як 

сьогодні, але ніколи не ставав він і таким безжальним до нього, бо ліпше б 

відразу його вбили, аніж мали позбавити найдорожчого – очей!» 
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(П. Загребельний. Диво, 260). Оцінюючи довкілля, один з головних героїв 

проектує на себе позитивну та негативну оцінку. 

Об’єктом оцінки є явище або предмет, якому приписують цінність або 

антицінність: «Не було тут богів, бо найпершими святощами для людей 

ставали камінь і море, а потім – човни; з живих істот шанувалися тільки 

риби, про них співано гімнів і пісень, рибам поклонялися, їх витісували з 

каменю й ставили понад морем, ніби вказівники для спрямування вітрів, які 

мали приганяти до острова косяки риб живих; між вітрами й рибою існував 

природний, містичної сили зв’язок, тому вітри теж шановано, а ще в шанобі 

були дощі, які наповнювали солодкою, м’якою водою місткі цистерни, 

вирубані людьми в камені» (П. Загребельний. Диво, 393). Підставою оцінки є 

мотивація або оцінна ознака (порівняння з чимось): «Катарина 

схвилювалася: не мала ніяких підстав тримати в себе негідницю, але щоб та 

виявилася аж така нахабна, що й погрожувати посміла, – цього вже було 

занадто» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 27). 

Традиційно одним із чинників, які визначають структуру оцінки, 

прийнято вважати порівняння. На думку С. Карцевського, «порівняти – 

значить висловити своє ставлення, «оцінити», «виміряти», керуючись 

нашими почуттями і нашими пристрастями» [96, с. 112].  

Підтримуємо думку, що акт оцінювання містить порівняння, тобто, 

оцінюючи об’єкт, явище, людина порівнює, співвідносить його з нормою. У 

тексах історичної прози знаходимо порівняння, що підсилюють вплив автора 

на оцінку читача: «… Я наближався до Університету, мов до святині» 

(Р. Іваничук. Благослови, душе моя, Господа…, 55); «Бо ослаб кулак і 

стиснутися знов, немов у тієї руки, що розпухла від лопати, не зміг і вже 

не зможе: ворушаться пальці, мучаться в конвульсіях – подібно нині 

мучиться Горбачов, намагачись з’єднати навіки роз’єднане» (Р. Іваничук. 

Благослови, душе моя, Господа…, 45).  

Впливаючи на оцінку суб’єкта мовлення та загального сприйняття 

зовнішності персонажів, автори використовують порівняння: «… другий 
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білявенький був мов соняшник, і очі мав голубі, як тепер Мальва…» 

(Р. Іваничук. Мальви, 15) 

Усвідомлення еталону або норми на оцінній шкалі як узуальної норми 

при значному відхиленні описуваного факту від звичного, очікуваного, часто 

призводить до експлікації емоційної реакції суб’єкта-оцінювача на масштаб 

такого відхилення. Саме емоційна реакція на оцінну ситуацію сприяє 

широкому розгалуженню в межових градаційних зонах «трохи більше/менше 

норми», а також індивідуально-авторських слів, не зовсім очікуваних 

дотичних лексем. Наприклад: «…і тепер я радів ще й з того, що не допустив, 

аби далеко не злочинний, маловажний у мисливській практиці факт 

убивства куріпки наклався на сутність його колишньої професії і затаврував 

винуватця ім’ям убивці» (Р. Іваничук. Бо війна – війною…, 83). Факт 

убивства куріпки автор з мисливського аспекту визначає як нормальний, 

особа, яка убила куріпку, – за професією слідчий, який служив у таборі і 

придушував там страйк, з позиції автора був загалом непоганою людиною: « 

…бо врешті-решт зла мені жодного наче б не заподіяв» (Р. Іваничук. Бо 

війна – війною…, 82). 

Мовленнєва творчість особистості спонукає до численних випадків 

використання в ролі оказіональних еталонів найрізноманітніші об’єкти. 

Обов’язковою умовою успішності мовленнєвого акта є входження об’єкта, 

представленого в мовленні як еталон, у фонд знань реципієнта, по-іншому 

оцінна інформація не може бути адекватно збагнута. Вибір еталонів цієї 

групи ситуативно зумовлений і залежить від кругозору мовця. У художньому 

тексті використання таких еталонів призводить до появи яскравих, образних 

оцінних висловлювань. Наприклад: оцінка подій героєм, який відчуває муки 

сумління (він байдужий до всього, що не є нормою), і позитивне він 

знаходить в отруєнні, що взагалі є негативним, бо християнство завжди 

засуджувало самогубство: «Й відтоді не стало для мого батька місця на 

світі, він зовсім байдуже прийняв звістку, що я склав вступні іспити… Ходив 

селом, як неприкаяний, вечорами, а вночі клячав перед образами й молився, 
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цілими днями нипав гаєм, що прилягав до нашого городу, і врешті не вернувся 

додому» (Р. Іваничук. Бо війна – війною…, 41). 

С. Швачко вважає, що в мовних оцінних відношеннях відбиваються 

результати пізнання предметів, явищ, які подаються в перетвореній (не лише 

адекватній, а й приблизній) формі на основі людських можливостей і 

потреб [259]. 

Категорія оцінки не є єдиним, нерозчленованим поняттям, вона має 

змістові субкатегорії, кожна з яких має свої способи вираження в мові. 

Ціннісні відношення, їх репрезентацію і зміст можна зобразити таким чином: 

  Об’єктивні ціннісні 

відношення 

 

точні 

 

Категорія оцінки 

 

У категоріях пізнання 

 

           точні/неточні 

  

У мовних категоріях 

точні/неточні/ 

оказіональні 

Рис. 1.6 Ціннісні відношення категорії оцінки 

Шкалу оцінки визначає горизонтальна вісь з нулем/еталоном/нормою 

посередині та (+) у бік позитивної оцінки і (–) у бік негативної. Наприклад, 

головний герой «Хресної прощі» Р. Іваничука розташовує на такій шкалі з 

оцінкою плюс «справжню літературу», з оцінкою мінус – «апологетичну 

совєтську тріскотню», нормою чи еталоном може бути або імпліцитне 

вираження типу «звичайні твори, без комуністичної ідеології», або ж 

одночасно «справжня література»: «Я маю на увазі справжню літературу, а 

не апологетичну совєтську тріскотню. У ній не стало ідеалу моралі, його 
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замінив ідеал брехні, і тому полки, озброєні замість мушкетів бузиновими 

пукавками, приречені на програш…» (Р. Іваничук. Хресна проща, 53). Тобто 

будуємо таку шкалу:  

 
Рис. 1.7 Шкала оцінювання літературних творів 

Категорія оцінки перетинається з психологічною категорією ставлення 

та категорією авторизації. Н. Гуйванюк та А. Агафонова стверджували: 

«Поняття авторизації близьке до поняття оцінки. Ці поняття суміжні, 

взаємодоповнювані, але не тотожні» [70, с. 4]. Дослідники розглядають 

оцінку як засіб вираження експресивності мови. «Одним із засобів вираження 

експресивності мови є оцінка, суб’єктивне сприйняття мовцем 

навколишнього світу і реалізація цього сприйняття у мовленнєвій 

діяльності» [70, с. 14]. Підставою для такого сприйняття автори праці 

називають позитивне/негативне; етичне/неетичне; корисне/некорисне [70, 

с. 14]. 

Відтворюючи шкалу оцінки, на полюсах розміщуємо погане (зле) та 

добре, нормою (нулем) вважаємо ніяке або таке, що може бути, яке й 

розміщене посередині цієї шкали. На нашу думку, нормою в текстах 

історичного жанру є те, що має право на існування в окремий момент часу, 

те, що не переходить за межі поганого. Адже добре також лежить на 

градаційній шкалі оцінок і може мати набір як окремих ознак, так і низки 

ознак. У такому разі нормою може бути те, що не викликає негативної 

реакції, а отже й оцінки.  

Чинниками поділу на добре/погане в історичній прозі може бути певна 

стала (подана історичними та науковими джерелами) думка про ту чи ту 

подію, або про історичного героя, або ж про визвольну боротьбу народу. При 

цьому оцінна структура висловлювання залежить від об’єктивного аспекту, 



 65 
під яким розуміємо сталі (прийняті) норми, стереотипні уявлення, та 

суб’єктивного – аксіологічного, під яким розуміємо індивідуальне 

сприйняття довкілля. Наприклад, в оповіді про 30-ті роки, відомі арештами, 

Р. Іваничук вважає, що погане – це залишатися на волі і чекати арешту, а 

добре – опинитися за ґратами і стати вільним. У такому плані говоримо про 

зміну полюсів щодо опозиції добре/погано, коли поняття добро і зло 

міняються місцями: «Тюрма не така страшна, як щоденне очікування 

арешту. Ти заспокоївся, тобі дають їсти, моторошне слово «ворог» стає 

твоїм ім’ям, професією, за яку вдруге не карають, ніщо вже тобі не 

загрожує, ніхто не запідозрює тебе в лихих намірах – мусиш тільки 

покутувати і працювати. О, це набагато легше!» (Р. Іваничук. Війна – 

війною…,151). Оскільки ці два аспекти (суб’єктивний і об’єктивний) 

постійно перехрещуються, варто говорити про постійне нашарування 

індивідуальної візуалізації світу на об’єктивні стереотипи поведінки, які є 

вже колективними, тобто запропонованими групою людей: сім’єю, 

соціальною групою, населенням певної території, і які саме й впливають на 

побудову шкали оцінки. 

Таким чином, шкала оцінки хоч і побудована за загальними правилами 

логічних та математичних шкал, має свої особливості вияву та розташування 

цінностей у бік позитивної оцінки (+) та негативної (–). 

 

1.5 Методи дослідження оцінки в українській історичній прозі 

 

Методологічною базою дослідження є система філософських та 

лінгвістичних понять щодо категорії оцінки як загальнофілософської та 

лінгвістичної, сформованих як результат успішних досліджень у 

вітчизняному та зарубіжному мовознавстві та філософії. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених у роботі завдань 

використано комплексну методику дослідження. Частотно переважали 

описові методи дослідження. Під час відбору матеріалу дослідження 
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застосовувався метод суцільної вибірки. Існують такі основні типи вибірки: 

випадкова, стратифікована, багатоходова, кластерна. Вибірку тлумачать як 

певний набір об’єктів дослідження, які відбирають відповідно до заданих 

критеріїв. Оскільки ми застосували метод суцільної, а не часткової вибірки, 

то аналізували всі зазначені тексти та вибирали приклади з оцінними 

лексемами, які репрезентували дихотомії добре/погано, зле; етично/неетично; 

приємно/неприємно тощо. Саме так наші гіпотези щодо оцінки в історичній 

прозі перевірені на певних романах, які стали репрезантами нашого 

дослідження. Емпірично робота розпочалася з ідентифікації поняття 

«історичної художньої прози», далі було визначено масив художніх текстів, 

підпорядкованих цьому поняттю, і, нарешті, здійснена вибірка оцінних 

компонентів, тобто створене скорочене поняття масиву. 

Зіставний метод дав змогу зіставити значення, в яких ужиті оцінні 

лексеми. З ним пов’язаний метод шкалювання. Він дещо відрізнявся від того, 

що пропонують психологи та математики, а мав на меті розташування 

оцінних лексем на шкалі оцінки щодо понять ДОБРЕ/нормально/ПОГАНО та 

використовувався нами як прийом трансформації якісних характеристик у 

якусь числову змінну. Наприклад: «Десь із далини на нього знову війнуло 

дикою орхідеєю, понтійською азалією, кадилом духмяним… Ворон почув цей 

гірко-солодкий повів, як тільки-но в’їхав на мочари, що тяглися вздовж 

річечки Ірдинь, але довго не міг зрозуміти, що це за духмяність така хороша, 

й аж тепер здогадався: орхідея, кадило й азалія зацвітали на острівцях 

серед багон, які ніколи не замерзали» (В. Шкляр. Залишинець, 200). На точці 

норма ми розташуємо поняття «квіти, що не мають запаху», добре – «така 

хороша духмяність» (позитивна оцінка) і погано – те, що має неприємний 

запах. Метод шкалювання дозволяє кількісно оперувати якісними 

суб’єктивними роздумами на підставі оцінок, які ми приписуємо об’єктам за 

певними правилами. Частковим методом проблеми шкалювання є метод 

семантичного диференціалу, розробленого і описаного Ч. Осгудом [276]. У 

психолінгвістиці цей метод служить для побудови суб’єктивних семантичних 
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просторів слів через кількісне і якісне індексування значення слова за 

допомогою шкал з двома полюсами. Оцінювання за Ч. Осгудом відбувається 

за сімома позиціями: найвищий ступінь Х (1 /+3); досить Х (2 / +2); швидше 

Х, ніж Y (3 / +1); і Х, і Y (4 / 0); скоріше Y, ніж Х (5 / -1); дуже Y (6 / -2); 

найвищий ступінь Y (7 / -3) [276].  

Використання емпірико-теоретичних методів дослідження допомогло 

аналізувати й синтезувати маркери оцінки в історичній прозі, до яких 

долучився для передання чіткої логічної переконливої інформації 

квантитативний метод, таблиця з результатами якого подана в тексті 

дисертації. 

Метод психолінгвістичного аналізу дав можливість виявити опозицію 

загальне/індивідуальне, а також показати сучасні оцінні значення, в яких 

уживаються проаналізовані лексеми. Цей метод тісно пов’язаний із 

семантичним аналізом. Ієрархічність осмислення висловлювання 

виявляється у поступовому переході від інтерпретації значень оцінних слів 

до розуміння висловлювання загалом, а далі – до розуміння загальної ідеї 

тексту. Розуміння власне смислового аспекту тексту досягаємо шляхом 

смислового аналізу. Насамперед, через певні граматичні ознаки або категорії 

встановлюємо часові, просторові, оцінні, понятійні та інші залежності. Далі 

наша свідомість через семантичні моделі (кліше) сприймає та декодує текст. 

У насамкінець наша мовна свідомість наповнюється фразовими кліше, які 

відбивають оцінне сприйняття навколишньої дійсності. Ми виходимо на 

розуміння позитивного чи негативного оцінювання усього прозового твору. 

Ці одиниці уже існують або формуються в пам’яті реципієнта в готовому 

вигляді, функціонують як цілісні одиниці мовлення. Крім встановлених 

зв’язків і відношень читач спирається на встановлені факти з контексту та 

імпліцитні умовиводи, для яких є підстава – власний досвід.  

Аналіз словникових дефініцій забезпечив виокремлення лексичних 

засобів створення оцінки. 
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Контекстуальний аналіз дав змогу дослідити мовні та екстралінгвальні 

чинники, які впливають на засоби вираження оцінки. Дистрибутивний аналіз 

дозволив виявити приховану оцінну інформацію в тексті. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Універсально-лінгвістична понятійна категорія оцінки, яка має 

глобальний характер як така, що пов’язана з відображенням у мисленні й 

мові та є однією із загальних сторін визначеності буття, має багатоаспектну 

історію вивчення у філософії, логіці, в загальному мовознавстві, україністиці. 

Її досліджували з позицій філософії мови логічного її аналізу, в понятійному 

(мовленнєво-мисленнєвому), функціонально-ономасіологічному і 

функціонально-семасіологічному аспектах.  

У зв’язку з дещо різним тлумаченням поняття оцінності, цінностей, 

оцінки, а також через наявність багатьох методик опису, в лінгвістиці існує 

декілька типологій змістових розрядів мовної оцінки. Менш дослідженими є 

прагматичні та текстові характеристики, які містять і лінгвокультурологічні; 

специфіка пізнавального сприйняття суб’єктом мовлення відображуваного 

об’єкта, що призводить у процесі вербалізації до результатів пізнання – у 

сукупності з інтенційними чинниками – до різних лексико-граматичних форм 

в структурі тексту/дискурсу. 

Аналіз логіко-філософських і теоретичних концепцій мисленнєвого 

поняття оцінки дає змогу розглядати її як об’єктивну властивість предметів 

та явищ довкілля, відображати у свідомості відповідно до норм сприйняття 

цього довкілля певною особою. Оцінка виявляється в глобальному 

системному відношенні «добре/погано»; фіксується як 

присутність/відсутність чого-небудь у певному просторово-часовому 

континуумі; характеризується градаційністю, має кілька рівнів абстракції, які 

формуються в процесі пізнання, а саме: властивості речей, властивості самі 

по собі, міра/ступінь властивостей. Оцінка базується на понятті «норма», 
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«нуль», «еталон», створюючи рамку оцінки: з нормою порівнюється річ, 

учинок, людина тощо, та ця оцінка розташовується на оцінній шкалі, тому 

всередині категорії оцінки виявляються ієрархія змістових опозицій, 

пов’язаних з концептуалізацією об’єктивно поліморфних оцінних 

властивостей речей, які відображенні в мовній семантиці. 

Вважаємо, що деякі нові результати може дати вивчення семантичних 

текстових побудов з позиції їх когнітивно-прагматичної інтерпретації, а саме: 

– розширення одиниць опису, що дає достатньо даних для 

реконструкції реальної ситуації відображення оцінного сприйняття довкілля; 

– визнання обов’язковим для ситуації відображення оцінки таких 

компонентів: предмет пізнавального відображення, суб’єкт сприйняття та 

відображення, пізнавальна стратегія, фонд пресупозиційних знань суб’єкта з 

відображеними в ньому еталонними уявленнями, потреби соціальної і 

практичної діяльності суб’єкта і/або мовленнєві інтенції; 

– виділення – на базі застосування поняття оцінного пізнання – 

специфічного вербального способу відображення оцінних відмінностей; ця 

категорія має точки перетину з мовними категоріями модальності, 

порівняння, інтенсивності, порівняння. 

Методологічною базою дослідження є система філософських та 

лінгвістичних понять щодо категорії оцінки як загальнофілософської, так і 

лінгвістичної. У роботі використано комплексну методику дослідження. 

Застосовувалися різні методи дослідження, серед яких переважали описові. 

Під час відбору матеріалу дослідження застосовувався метод суцільної 

вибірки. Зіставний метод сприяв виявленню і витлумаченню значень, в яких 

ужиті оцінні лексеми. З ним пов’язаний метод шкалювання. Аналіз 

словникових дефініцій забезпечив виокремлення лексичних засобів 

створення оцінки. Були застосовані метод кількісних підрахунків та 

дистрибутивний аналіз. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора: [121; 

239; 240; 241]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ МАРКЕРІВ ОЦІНКИ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ 

 

2.1 Термінологічне поле поняття «маркер» 

 

Оцінка як категорія, що цікавить майже усіх лінгвістів дотично до тих 

питань, які вони студіюють, стала об’єктом багатьох лінгвістичних 

досліджень. У науковому стилі засоби оцінки розглядали такі вчені, як 

А. Александрова [2], В. Воробйова [57], Л. Кудасова [124], В. Сергєєв [200]. 

Проте оцінку вони розглядають як стилістичну фігуру, що не відбиває усі 

можливості вербалізації оцінних елементів на різних рівнях мови. На відміну 

від попередніх О. Бессонова [27], А. Вежбицька [40], О. Вольф [54], 

В. Телія [222], В. Шаховський [258] досліджували оцінку як ознаку мовних 

одиниць різних рівнів. 

Різновекторні асоціативні реакції на кожне слово утворюються в 

нейронних сферах людського мозку. При цьому слово є саме тією одиницею, 

яка пов’язує реакції в асоціативно-змістове поле – так званий багатовимірний 

гіперпростір, поєднує «різні сфери духовної діяльності людини, що й 

забезпечує вірогідний характер, індивідуальну неповторність, самобутність і 

надлогічність духовної творчості (вужче – мислення) кожної людини» [174, 

с. 33]. Емоційно-експресивні реакції, які при цьому виникають, наявні у 

свідомості з дитинства і в процесі соціалізації людини набувають 

національного характеру. Такі оцінні реакції дуже чітко простежуються саме 

у творах історичного характеру: «Може, й правду кажуть, бо коли людина 

любить свій край, неодмінно вернеться додому. Тільки треба дуже любити, 

щоб аж принести свою голову під пахвою. А в нас був такий… 

– І мама в мене така, – мовила тихо Мальва. – Вона так само несла б 

свою голову в Україну…» (Р. Іваничук. Мальви, 107).  
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Термін маркер, який використовуватимемо у дослідженні, вживаємо, за 

В. Григор’євою, в значенні мовної одиниці, «функція якої полягає у відбитті 

когерентного зв’язку між певним висловом у дискурсі й попереднім(и) 

висловлюванням(и), тобто в організації змісту тексту та 

висловлювання» [66].  

Маркер «оцінки є класом слів з унікальними формальними і 

прагматичними можливостями, а їх частотність досить висока. На 

семантичному рівні діалогу дискурсивні маркери зосереджують увагу 

реципієнта на логічній або хронологічній послідовності подій, їх поділяють 

на п’ять груп: додаткові (доповнювальні), причинно-наслідкові, умовні, 

протиставні та темпоральні» [274]. 

Наприклад, функція додаткових ДМ (дискурсивних маркерів) полягає в 

сигналізації того, що додається оцінна лексема, яка наповнює зміст 

попереднього висловлювання додатковим значенням. Таке інформативне 

доповнення може бути корисним, або й надмірним (зайвим). До позитивних 

ДМ належать і (об’єднувальна функція): «І раптом посміхнулася, таким він 

був кумедним, розгубленим і зніяковілим» (Ю. Мушкетик. У пастці, 37); 

мовляв, аж (для введення нової оцінної інформації): «– Я оце балакаю, 

балакаю, тріпаюся… і ніби аж підношуся своєю вченістю, мовляв, стільки 

знаю» (Ю. Мушкетик. У пастці, 56) (у значенні розумний). До надмірних ДМ 

відносимо ніколи, ні, ані (повне або часткове заперечення попереднього): 

«Це, мабуть, ніщо. Либонь я недостойна тебе» (Ю. Мушкетик. У пастці, 

56). Заперечні частки ні та не несуть навантаження абсолютної негативної 

оцінки. 

На причинново-наслідкові відношення можуть вказувати 

лексеми: також, звичайно, здається та ін. «Здається, починаю тебе 

розуміти, – сказав отець Іларіон. – І не тільки розуміти, але й пізнавати: 

саме такого знав тебе в alma mater» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного 

звіра, 111). 
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Оцінка, таким чином, набуває логічного оформлення – тема і рема 

чітко взаємоповязані. 

Д. Шиффрін визначає одинадцять дискурсивних маркерів, 

представлених сурядними і підрядними сполучниками, темпоральними і 

єднальними прислівниками, частками, вставними пропозиціями. Основна 

функція дискурсивних маркерів, згідно з Д. Шиффріним, – це забезпечення 

когезії тексту: «Дискурсивні маркери не створюють, але показують 

відношення між сегментами дискурсу» [277]. 

Зазначимо, що дискурсивними оцінними маркерами можуть бути як 

елементи, які передають основну інформацію (тобто повнозначні слова), так і 

такі десемантизовані, які вводяться в текст з метою підвищення його 

експресивності. Проте такі слова, навіть при втраті повністю чи частково 

предметно-логічних значень, набувають емоційно-оцінної властивості.  

Функціонально-стилістичні особливості маркерів оцінки описані в 

лінгвістичній літературі, оскільки ці одиниці мови мають важливу роль – 

вони безпосередньо пов’язані з функціонуванням дискурсу, проте варто 

звернути увагу на термінологічну різноманітність у зазначені цих мовних 

одиниць. 

Висловлювання з дискурсивними маркерами стали об’єктом 

досліджень Ф. Бацевича [22; 23], А. Гузак [68], О. Ілик [88], Т. Космеди [111], 

І. Массаліної [142], А. Микитюк [145], О. Саркісян [193] та ін. У 

дослідженнях А. Микитюк, І. Массаліної, О. Саркісян було вжито термін 

«дискурсні (дискурсивні) маркери», тобто «мовні інструменти 

структурування дискурсу (слова, фрази), яким притаманна важлива функція 

формувати мовленнєву структуру, передаючи наміри мовців під час 

розмови» [208]. Наприклад: «– Вони такі відважні – ті козаки? – Мужній 

той, хто знає, за що бореться. Тільки зрадники стають боягузами, 

дитино…» (Р. Іваничук. Мальви, 109). Намір – пояснити оцінні прикметники 

відважний, мужній і протиставити їх поняттям зрадник та боягуз. Перші 

мають позитивну оцінку і розміщені на оцінній шкалі на осі зі знаком (+), 
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інші ж – зі знаком (–), нормою при цьому є звичайна людина, яка адекватно 

поводиться в усіх ситуаціях. 

При здійсненні аналізу і синтезу маркерів значну роль відіграло 

використання емпірико-теоретичних методів дослідження. 

У лінгвістиці категорія оцінки є універсальною, оскільки визначається 

як позитивна або негативна кваліфікація предмета думки, як судження мовця, 

його ставлення – схвалення/несхвалення, бажане/небажане, захоплення тощо, 

як одне з основних складових частин стилістичної конотації. Універсальною 

можна вважати також модальну рамку оцінки, оскільки в оцінці завжди у тій 

чи тій формі наявні об’єкт та суб’єкт оцінки, шкала оцінки та її стереотипи, 

інтенсифікатори, однак способи вираження цих елементів у різних мовах 

специфічні [20]. Зміст оцінки визначаємо позитивно або негативно, її 

вираження – імпліцитно або експліцитно. 

Порівняльний аналіз вираження оцінки в англійській та українській 

мовах здійснила С. Баранова, виділяючи такі чинники вираження оцінних 

компонентів: 1) зовнішність; 2) манера говорити; 3) ментальна здібність; 

4) характер; 5) вміння і навички [20]. 

Виділяючи оцінний компонент у текстах історичних романів, ми 

послуговувались такими ж чинниками, зокрема при описі особи за:  

1) зовнішністю: гарненький, симпатичний, вродлиий, привабливий, 

чудовий, милий, вражаючий, або: страшний, негарний, неприємний тощо. 

«Гарний з себе, й водночас щось гадюче в тій голові…» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 37); «Тобі з негарною не можна одружувати і з 

гарною, – мудро прорекла бабця. – З гарною загризешся, а негарна цілий вік 

мститиметься тобі за красу твою» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 138); «Великі і 

чудові очі її світилися напрочуд лагідно, а на вустах лежала трохи штучна, 

артистична, але дуже мила усмішка, аж я пошкодував, що не є малярем – із 

тієї юної істоти можна було написати вражаючого портрета, який би 

чарував людей у віках» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 14);  
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2) манерою говорити: тембр, темп або тип тону; «Звідкіля така 

впевненість? – холодно запитав я» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 45); «В 

грушовій гущині чикала якась птаха, неначе передражнювала гетьмана, 

котрий, бликнувши з-під волохатих гусениць-брів очима, густим басом, 

монотонно, неначе стомлений дяк у церкві, казав…» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 30), «І тут прозвучав рівний, холодний голос: -

Дозволите, батечку, відійти?» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 152);  

3) за рівнем розуму: дурний, розумний, безтолковий, обдарований 

веселий, печальний, задоволений, незадоволений: «Завжди веселий, завжди 

всім задоволений і нікому не заздрить» (Ю. Мушкетик. У пастці, 30), «Не 

бридь дурного» (Ю. Мушкетик. У пастці, 43); «–Чи ж ти мене, Тодосю, маєш 

за дурну? – скрушно спитала…» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 83); «–Сказав 

халіф Осман: мудрий султан – і цвіте держава, убогий розумом і духом – і 

держава валиться…» (Р. Іваничук. Мальви, 202);  

4) характером: активний, дієвий, пасивний, такий, що розвивається, 

повільний, сміливий, щедрий, жадібний: «…і в його очах – жодної іскри 

жадібності, шкодування» (Ю. Мушкетик. У пастці, 30), «Він був сміливий 

до відчайдушності» (Ю. Мушкетик. У пастці, 47);  

5) талантами: обдарований, майстерний, кваліфікований, небуденний, 

невмілий, недосвідчений: «…але всі вони не годилися стати й тінню цього 

небуденного чоловіка, затерті, посполиті особистості, непоказні постаті, 

сірі в людському зоднаковінні обличчя» (П. Загребельний. Диво, 271);  

6) якостями: хороший, добрий, спокійний, поганий, злий, нервовий, 

грішний тощо: «Ти – хороша людина, в цьому мій найперший розрахунок. Ти 

доповнюватимеш мене, ні, не так… Хороша людина» (Ю. Мушкетик. У 

пастці, 56); «Оцей момент і жахав мене найбільше, адже всі ми, окрім цієї 

доброї і спокійної кривої сестри нашої…, були зманені блудними вогнями» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 46); «Вони обоє були людьми із божим духом у 

серці, хоча так само, як усі, залишалися і грішні, і смертні» (В. Шевчук. Тіні 

зникомі, 106). 



 75 
При описі предметів явищ навколишньої дійсності враховувалися такі 

чинники: 1) зовнішній опис (позитивна і негативна оцінка) того, хто описує: 

«Снасть була кепська, нікчемна…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 127); «Те 

все, що оповідаю, любий читальнику, сталося прегарного літнього вечора, 

сутінки саме опадали на землю» (В. Шевчук. Три листки за вікном, 28); 

2) смакові якості: «Якби з-під гарних оселедців… Я їх, гарних, ніколи й не 

скуштував. Все якісь іржаві…» (Ю. Мушкетик. У пастці, 27). 

Крім зазначених характеристик варто вказати й на оцінні 

характеристики певних історичних подій, наприклад, періодичні примирення 

з татарами задля спільної боротьби: «Виговський розумів, що татари – 

союзники непевні, як і, до речі, всі інші. І ляхи, і москалі, і татари завжди 

будуть битися лише за свої інтереси й ніколи для України нічого доброго не 

зроблять. Та все ж союзник потрібен. Хоча би для того, щоб не напали й не 

вдарили в спину, коли розв’яжеться війна з Пушкарем та москалями. А ще 

татари можуть взяти на себе удар запорожців, так що чубаті гультяї 

нехай краще йдуть на Крим, ніж на Україну» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 

207). Негативна оцінка одного з противників (друзів) перетворюється в 

позитивну, коли на терези оцінки ставиться ціна події для України. 

І. Буяр, досліджуючи лінгвістичну категорію оцінки у вітчизняній 

лінгвістиці, стверджує, що при описі семантичного поля оцінки необхідно 

розглядати всі частини мови, однак дослідник не виключає, що саме 

прикметники є основною аксіологічною одиницею. Автор у своєму 

дослідженні зазначає, що при виділенні семантичної групи оцінних іменників 

варто опиратися на класифікацію іменників А. Вежбицької, В. Левицького; 

при виділенні групи оцінки, що репрезентуються дієсловами, – на 

класифікацію Ю. Апресяна, Ю. Кійко, В. Левицького. Основну групу оцінки 

складають прислівники, при їх описі варто звернути увагу на дослідження 

О. Москальської, Т. Романової, Г. Пахолюк [38]. 

Підтримуючи думку І. Буяр, ми виділяємо частини мови, які 

здійснюють омовлення оцінних характеристик, наприклад:  
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1) прикметники хороший/поганий та їхні синоніми: «А то були славні 

козаки. Праведні душі! Отже, є вони по Україні! Проте ницих, підлих 

більше» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 59); красивий, чарівний, неперевершений, 

славний, праведний та поганий, нікчемний, непідходящий, підлий, ниций: «В 

каюті. У гарній…» (Ю. Мушкетик. У пастці, 44); простий/важкий, 

каторжний: «Важка поїздка. Дуже. – Якщо вже поскаржився він, то 

поїздка, либонь, не просто важка, а каторжна» (Ю. Мушкетик. У пастці, 

41);  

2) слова-оцінки представлені прислівниками, які утворилися від 

прикметників: чудово, гарно, погано, нікчемно, важко, легко: «Очевидно 

йому важко було говорити. І кожне речення він із себе посильно витискав» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 106);  

3) іменники оцінного характеру: «…алкаш, ригач, дощовий хробак 

без шкарпеток» (В. Кожелянко. Діти застою, 49); «А вони, бузувіри,… 

Попідважували дилиння дзвіниці, позапихали туди дітей голівками і вибили 

клиння…» (П. Загребельний. Диво, 259);  

4) номінації дієсловами, які передають позитивні/негативні ставлення: 

любити, ненавидіти, обожнювати, захоплюватися, лащитися тощо: «Та князь 

стримався, відступати від свого слова вже було пізно, він любив приймати 

рішення без спонуки, а свататися до Інгігерди надумався він сам, отож усе 

мало йти так, як ішло, як почалося» (П. Загребельний. Диво, 196), «Хуррем 

лащилася до свого повелителя, обіймала його шию тонкими своїми руками, 

лоскотала вухо поцілунками» (П. Загребельний. Роксолана, 159); 

5) вигуки на позначення як негативних, так і позитивних емоцій 

мовця: Дурниця! Казна що! Чудово! Надзвичайно! О, ні! Жах! Ах! Фе! Тю! 

Овва! Ага! Отакої! Боронь боже! Біда та й годі! Леле! Ого!: «–Слава Богові! 

– радісно перехрестився ігумен. – То, може, він і не такий лихий?» 

(В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 18).  

Оцінка може вербалізуватися різними лексичними засобами на 

лексичному рівні, лексико-стилістичному та епітетами, тропами [10]. 
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Оцінка може бути виражена експліцитно й імпліцитно. Піднесена та 

облеслива лексика в емотивних контекстах не обов’язково виражає 

позитивну оцінку, вона може виражати й несхвалення: сарказм, іронію, 

зневагу. Щоб правильно зрозуміти те, що хотів сказати автор висловлювання, 

потрібно враховувати ситуативність. Дискурс та контекст є одними з 

найголовніших чинників для інтерпретації оцінних висловлювань [72]. 

У художньому тексті оцінка вербалізується на всіх рівнях мови. 

Таким чином, оцінні маркери, вжиті в тексті, завжди значимі, оскільки 

вони надають оцінному висловленню емоційної виразності, додають 

значення інтенсивності оцінці ознаки (особливо характеристиці людини), 

служать для вираження оцінних емоційних станів, маркування оцінного 

центру висловлювання. 

 

2.2 Текстотвірна функція прикметників як оцінних маркерів 

 

В останні десятиліття зростає інтерес учених-лінгвістів до вивчення 

феномена категорії оцінки – універсальної у мовній картині світу, бо її 

семантика несе в собі систему цінностей навколишнього світу і цінність 

людини в ньому, що об’єктивувалися в одиницях мови. Урізноманітнюються 

підходи до дослідження цієї категорії – функціонально-семантичний, 

когнітивний, соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний, комунікативно-

прагматичний, семантико-стилістичний та ін. (див. праці Н. Арутюнової [13–

17], О. Бессонової [26–28], О. Вольф [51–55], Т. Космеди [109–112], 

Е. Сепіра [109], В. Телії [222–223] та ін.). 

За енциклопедією О. Селіванової, оцінка – це: «1) складник 

конотативного компонента семантичної структури мовної одиниці, який 

репрезентує ставлення носіїв мови до позначеного за абсолютною шкалою 

«добре – нейтрально (байдуже) – погано» і відносною шкалою «краще – так 

само добре – так само нейтрально – так само погано – гірше»…; 2) текстова 

категорія, підпорядкована інформативності, яка виражає ставлення адресанта 
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(автора), його функції у тексті, дійових осіб… до описуваних подій, явищ, 

осіб їхньої поведінки за абсолютною… і відносною шкалою… з урахуванням 

інших різновидів аксіологічної модальності…; 3) різновид модальності 

висловлювання, який відображає аксіологічний план ситуації, позначеної 

повідомленням, тобто ціннісну орієнтацію мовця щодо інтеріоризованої 

події...» [197, с. 437–438]. 

Категорія оцінки, як уже вказувалось, репрезентується різними 

частинами мови, проте найбільший оцінний потенціал мають прикметники, 

оскільки, як зазначає І. Кононенко, у предметній, соціальній та духовній 

сферах існує значно більше властивостей, якостей, прагматичних і емоційних 

оцінок, аніж самих предметів, явищ, осіб, подій, яким вони належать. На 

думку І. Кононенка, вживання прикметників є досить поширеним явищем, і 

вони яскраво виражають прагматичну спрямованість оцінювання [105; 106]. 

Динаміка оцінки, яка відбиває мінливість ознак світу і людини, 

призводить до перетворення мовних процесів і мовних одиниць, важливість 

яких у лінгвістичній свідомості і мовній діяльності безперечна, тому вони й 

потребують опису. 

Саме до таких одиниць належить прикметник, якому онтологічно 

властива ознаковість як основа якості. Більшість дослідників вважають, що 

усі категорії оцінних слів походять від прикметника [190] і саме прикметники 

визначають ціннісну картину світу і підкреслюють їх значення та вплив на 

оцінний зміст [244]. Категорія оцінки найчастіше, на думку О. Леонтьєвої, 

репрезентується прикметниками, що є основними носіями оцінної 

лексики [127, с. 183].  

Розвиток прагматичного потенціалу мовних одиниць, зокрема й 

прикметників, посилення їхнього впливу, необхідність системного вивчення 

оцінної функції як стратегії впливу на адресата визначили актуальність 

нашого дослідження.  

Людина постійно оцінює себе, інших людей, навколишню дійсність, 

висловлює різними засобами своє ставлення до неї у процесі комунікації. 
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Таке трактування потребує репрезентації на основі оцінної функції, яка 

притаманна прикметникові з його семантико-граматичними властивостями 

ознаки, якості, оцінки.  

Серед багатьох тлумачень оцінки – комунікативної (схвалення – 

осудження), емоційної (приємно – неприємно), якісної (добре – погано), 

раціональної (корисно – шкідливо) – основною є проблема значення об’єкта 

для суб’єкта (предмета для суб’єкта), який обрав його предметом оцінки, 

базою якої є ознака добре/погано. 

Стилістичні функції прикметників із експліцитним оцінним 

компонентом значення досліджувала І. Підгородецька, виділивши в художніх 

текстах прикметники естетичного оцінювання: 1) явищ довкілля; 2) краси 

людини загалом; 3) краси біблійних персонажів [173]. 

Досліджували семасіологічні групи оцінних прикметників в 

англійській та німецькій мовах такі учені, як А. Лукенчук та Н. Вишивана, 

проте вони здійснювали порівняльний аналіз лексико-семантичних 

прикметників на основі кількісного підрахунку, застосовуючи статистичні 

методи [38; 48; 134]. 

Схарактеризуємо стисло прикметники української мови, основною 

семантичною функцією яких є вираження значення якості, властивості, 

ознаки предмета. Кількісному виміру не підлягають абсолютні ознаки, 

властиві відносним, присвійним і частині якісних прикметників [46]. 

Найчастіше відносні і присвійні прикметники підсилюють оцінне значення 

іменника, який уже містить оцінку. На думку Л. Федорової, присвійні 

прикметники метафоризуються дуже рідко і їх оцінне значення залежить від 

означуваного іменника [244].  

Найефективнішим засобом передання оцінки на граматичному рівні 

Д. Рязанцева вважає ступеньовані форми прикметника. Досліджуючи 

прагматичний потенціал прикметника як частини мови на матеріалі сучасної 

української публіцистики, вона зупиняється на типізації власне якісних 
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прикметників, семантичне наповнення яких виявляє їх більшу чи меншу 

оцінність [189; 190]. 

Погоджуючись із думкою Д. Рязанцевої, зауважуємо, що більшість 

якісних прикметників виражає змінні ознаки з різним ступенем їхнього 

вияву. Окремі якісно-оцінні прикметники можуть передавати контекстуальні 

оцінні значення. Також прикметники «залучають» для передання 

суб’єктивності оцінки якості суфікси типу -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-. 

Предикативні значення реалізуються в тексті як відбиття суб’єктивного 

сприйняття через дихотомії: предмет і ознаку, конкретне й абстрактне, 

простір і час, портрет (образ) та окремі риси, дифузність і розчленованість, 

таксономічну ієрархію й ієрархію семантичних «просторів», автономність і 

залежність [16]. Наприклад: «Дядько Семен, отаман валки броварган, 

побачив таку справу й перепинив москалям дорогу. Був досить здоровий, 

широкоплечий, стиснув кулаки, наче довбні» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 31). 

Порівняємо, здоровий – за ВТССУМ вживається у значенні «міцної 

будови, сильний, дужий», а з іншими характеристиками (отаман 

широкоплечий) набуває оцінного значення [42, с. 362]. Вибудовуємо такий 

асоціативний ланцюг: отаман – вожак – сильний – здоровий. 

У значенні слова функціональному компонену притаманна 

максимальна семантична кількість оцінних тлумачень. 

Суб’єктивні погляди передано предикативним значенням, що містить 

модальну сему, вимірне ставлення суб’єкта щодо об’єкта. Тому прикметники 

з предикативним значенням оцінки можуть мати: естетичне наповнення: 

богемний – призначений для людей богеми, тобто для творчих людей: «Я 

довго вештався богемним кварталом, приглядаючись до отаманів та 

отаманчиків…» (Р. Іваничук. Бо війна – війною…, 222); утилітарне: мудра – 

дуже розумна, яка наперед щось розуміє: «Та скоро угледіла мудра 

хозарка…» (Р. Іванченко. Зрада, 15); сенсорно-смакове: смачний 

(=надзвичайно смачний): «Тепер, пане Максиміліане, подайте мені чогось 
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смачного на закуску» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 25). 

Порівняємо інтерпретацію оцінок в «Словарі» Бориса Грінченка: 

Безглýздий. Безтолковый, безмозглый, безсмысленный [209, с. 38]. 

Тобто прикметник передає негативне ставлення до людини чи до її вчинку. 

Безмóзкий. 2) Безмозглый, глупый. Плюгаш безмозкий (брань) [209, 

с. 42]. 

За О. Потебнею, однією з найважливіших функцій мови є 

інформативна, яка полягає в переданні знань, причому мовні знаки мають 

різний ступінь глибини в процесі спілкування: від мінімального 

«найближчого значення слова» до найбільшого (граничного) [177]. 

Дослідник тлумачив роль мови при пізнанні людиною нового, на етапах 

становлення та розвитку знань людини про світ на ґрунті психологічних 

процесів аперцепції та асоціації, різних за силою та величиною оцінних 

уявлень про явище, яке має назву в мові [177].  

Для визначення оцінки використовують шкалу. Поняття шкали 

запозичене з точних наук. Ним широко послуговуються науковці в таких 

гуманітарних науках, як філософія, соціологія, психологія тощо, оскільки 

застосування шкали для визначення вимірних понять дозволяє конкретніше 

представити властивості комплексних, поліморфних континуальних явищ 

природи і суспільства або невизначені сукупності. Шкали допомагають 

забезпечити певну точність аналізу, а сам процес поділу на шкали є методом 

наукового дослідження мовних засобів. Щодо розташування певних явищ на 

шкалі як загальнолюдський метод наближеного, умовного, спрямованого до 

визначеної точності, вербалізованого членування реального континууму 

кількісного нарощування, то саме цей процес зазначено та описано у працях 

Е. Сепіра [199], О. Вольф [55]. Когнітивна ознака відображена на шкалі 

«цінність – нульова цінність – антицінність» [166, с. 68]. Наприклад, у 

М. Матіос цінність – це криниця, яка залишилася людям; антицінність – 

викинуті гроші «годованців» будівника криниці дідича Андрича; нульова 

цінність – це відсутність будь-якої роботи на благо людей: «То так доброї 
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пам’яті дідич Андрич запечатав одну добру справу іншою доброю справою. А 

доброго діла, Іванко, ніколи не є багато. Коли в селі відкрили школу, дідич 

скликав чоловіків… і вигнали люде керницю» (М. Матіос. Черевички Божої 

Матері, 11). Складність виділення оцінного компонента із когнітивного 

складника мовного знака є результатом стереотипного сприйняття 

дослідником мовних чинників у їхній співвіднесеності зі знаннями, 

отриманими в процесі практичного освоєння дійсності представниками 

одного соціуму [139]. В. Гумбольдт зауважував: «Але як можна достатньою 

мірою пізнати характер однієї нації, не дослідивши одночасно й інші, що 

перебувають з нею в тісному зв’язку, контрактивні відмінності яких, з одного 

боку, власне і сформували цей характер, а з іншого боку – дозволяли 

повністю його зрозуміти» [71, с. 67]. 

Оцінна шкала як імпліцитний елемент структури оцінки виконує роль 

«засобу створення емотивно-оцінних значень слів і виразів, містить не тільки 

вказівку на ступінь наростання/спаду якоїсь якості, а ще й відображає певну 

оцінну модифікацію цієї якості як стереотип (чи стереотипи), характерні для 

мовної картини світу певної лінгвокультурної спільноти …» [222, с. 49]. Ми 

стверджуємо, що це імпліцитний елемент, оскільки вибудовуємо її 

індивідуально в процесі мислення, лише зіставляючи оцінку з нормою 

(власною чи суспільною), а в процесі мовлення подаємо лише кінцевий її 

вияв – оцінну лексему. Наприклад, для української: «Подробиці не 

знадобляться прийдешнім поколінням. Чи ж то їм треба буде знати, коли 

вперше обирали Калнишевського отаманом, коли його спихав за допомогою 

київського генерал-губернатора Леонтьєва той же Лантух, а потім знову 

товариство обирало Петра?.. Їх цікавитиме, на яку висоту розуму, духу, 

хоробрості спроможні були тоді піднятися люди» (Р. Іваничук. Журавлиний 

крик, 75).  

Тлумачення оцінних прикметників подано в різних словниках. У 

«Словарі української мови» Бориса Грінченка подибуємо цілу низку оцінних 
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прикметників. Окремі з них невживані в сучасній українській літературній 

мові. Порівняємо: 

Беговáтий. Ворчливый, сварливый, грубый [209, с. 36]; 

Великáнський. Огромный [209, с. 131]; 

Галайкувáтий. Крикливый, болтливый [209, с. 267]. 

Оцінні прикметники, подані Борисом Грінченком, можна розташувати 

на шкалі оцінювання. Наприклад: Баламýтний. 1) Мутный, нечистый (о 

жидкостяхъ), то же и каламутный. 2) Непокойный, тревожащий [209, с. 24]. 

Будуємо інтелектуальну оцінну шкалу щодо поняття баламутний/спокійний 

на основі антонімічної опозиції. 

Схематично шкалу наростання та спаду оцінної ознаки як результату 

засвоєння знань, тобто суб’єктивного поділу, подаємо (за Словником 

Грінченка) так: 

Біднісінький – бідний – багатий – багатший – багатенький – 

багатенний [209, с. 62]. 

Жирним шрифтом виділено умовно «спільну» для всіх мовців 

семантичну шкалу наростання та спаду, яка в цьому варіанті представлена 

якісними прикметниками та не має дзеркального відображення (ознака 

багатства має більше лексем, ніж ознака бідності). Таку шкалу можна 

суб’єктивно утворити від будь-якої лексеми, що може передати ознаку 

оцінного ставлення. Наприклад: «Катарина схвилювалася: не мала ніяких 

підстав тримати в себе негідницю, але щоб та виявилася така нахабна, що 

й погрожувати посміла, – цього вже було занадто!» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 27).  

Така нахабна – нахабна – звичайна (нормальна) – спокійна – така 

спокійна.  

Для вираження ступеня оцінної ознаки в українській мові існує ціла 

система граматичних засобів. Зокрема, найпродуктивнішими з них є суфікси. 

Г. Вільчинська дослідила функціонування суфіксів в емоційно-оцінних 

назвах осіб та покласифікувала їх [49].  



 84 
За змістом досліджуваного фактичного матеріалу – це суфікси -ист-, -

еньк-, -лив-, -уват-, наприклад: бадьористий, бадьоренький, байдужливий, 

балакливенький, балакуватий та ін. [209, с. 18–27]. Таким способом можна 

продемонструвати нарощення за рахунок оцінних суфіксів значення повноти 

та неповноти ознаки.  

Н. Бойко, аналізуючи формальні показники експресивних одиниць, 

стверджує, що «… для вияву найтонших людських почуттів, емотивних 

оцінок та їхнього вербального вираження українська мова має винятково 

багату систему словотвірних засобів – формальних (передусім суфіксальних) 

показників експресивності» [31, с. 222]. Ілюструємо прикладами з історичних 

творів: «Поки була маленькою рабинею, в гаремі, їй могли співчувати, тепер 

– хіба що ненавидіти. Досягнувши найвищої влади, побачила, що досягнула 

лише вершин безсилля» (П. Загребельний. Роксолана, 365); «Важкий, 

тілистий Стоян морщив білого лоба» (Ю. Мушкетик. У пастці, 124). 

А. Нестеренко констатує, що суфікси -еньк-, -есеньк- визначають 

суб’єктивну оцінку прикметників, які об’єднує в групи: 1) зі значенням 

пестливості (рідненький, малесенький); 2) зі значенням збільшеності ознаки 

(важкенький, мокресенький); 3) зі значенням недостатності ознаки 

(гниленький, буйнесенький) [158]. 

У текстах історичної прози знаходимо такі приклади лексичних 

одиниць груп оцінних прикметників: «Петро сидів скам’янілий, а Павло 

закусив нижню губу, і тоненька цівочка крові стікала йому на підборіддя» 

(В. Шкляр. Чорний ворон. Залишенець, 20); «Іноді в неї цілу ніч горів 

маленький каганчик у світлиці» (П. Загребельний. Добрий диявол, 73); 

«Зуби у нього були ріденькі і дрібні…» (В. Шкляр. Чорний ворон, 139); 

«Надворі холодно, а він, біднесенький, босий і в солом’яному брилі» 

(В. Шкляр. Чорний ворон, 72). 

Мовознавець Д. Рязанцева для вираження оцінних значень виділяє такі 

типи форм ступенів порівняння прикметників: 1) прикметники з суфіксами - 

уват-, -юват- (вказують на неповний вияв ознаки); 2) прикметникові 
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утворення з суфіксами -ущ- (-ющ-), -енн-, -езн-, -елезн- (виражають надмірну 

інтенсивність ознаки); 3) прикметники з префіксами не-, без-, а-, де/дез-, диз-, 

ір- (виражають антонімічне значення) [189]. 

Л. Мацько виділяє такі словотворчі засоби експресивності: 1) суфікси 

збільшення й згрубілості (аугментативні): -ищ-, -ак-(-як-), -ук- (-юк-), -ар- 

(яр-), -омах-, -ань-, -ман-, -уган-, -ущ- (-ющ-), -езн-, -елезн-, -енн- та ін.: 

чоботища, гуляка, величезний, носюра, бородище, дідуган, товстелезний, 

поганючий тощо; 2) основоскладання, в якому основи вже мають оцінну або 

емотивну експресію: дармоїд, вертихвіст, самодур, торбохват, правдолюб та 

ін. [144]. Наприклад: «Усе минає, крутиться-віється, та потім на коло своє 

вертається, думав крізь сон старезний ворон, що ночував у розсосі 

петрівчаної груші, теж такої старезної, що сієї весни лиш де-не-де 

виключила завязь» (В. Шкляр. Чорний ворон, 181); «Людинюк, не такий, як 

усі, непростий, небуденний, непримиренний» (В. Кожелянко. Діти застою, 

62); «Воно би, може, так і сталось, бо любилися вони страшенно….» 

(В. Кожелянко. Діти застою, 56); «… мовчки завештався коло бару, поставив 

на стіл дві чарочки жовтуватої рідини…» (П. Загребельний. Добрий диявол, 

60); «Помітивши злючий погляд свого суперника кизляр-аги, Валіде 

поквапилася заридати і впасти на коліна перед сином» (Р. Іваничук. Мальви, 

45), «А ще через день почав пролітати легенький сніжок», «Під кущем, 

кроків за двадцять від мене, сидів величезний вовк» (В. Шкляр. Залишенець, 

416).  

Як свідчить ілюстративний матеріал, серед словотвірних засобів 

вираження експресивності оцінки в українській мові найчастотнішими є 

прикметники, які при зміні граматичних категорій набувають оцінного 

значення та виражають міру вияву якості. 

У таблиці 2.1 подаємо схему можливої побудови оцінної шкали 

прикметників (синонімів) за допомогою методу семантичного диференціалу. 

У верхньому ряду вказано семантичні ознаки, виражені допоміжними 

словами з певними індексами позитивної чи негативної оцінки, які у 
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синонімах можуть втілюватися ще й в оцінні афікси, та найхарактерніші 

прикметникові оцінні опозиції.  

Можливий такий ряд для прикметника сміливий: +3 (надзвичайно 

сміливий, найсміливіший, найхоробріший тощо); +2 (досить сміливий …); +1 

(дещо сміливий, трохи сміливий); 0 (звичайний, небоязливий); -1 (трохи 

несміливий або боязливий); -2 (досить боязливий або несміливий); -3 (дуже 

несміливий, тощо). 

Таблиця 2.1  

Індексування значення оцінних прикметників (синонімів) 

(метод семантичного диференціалу) 
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Прикметник легкий (важкий) розглядаємо не з позиції матеріальної 

ваги в грамах або кілограмах, а з позиції оцінного ставлення (важкий процес, 

легка проблема тощо). На шкалі можливе використання синонімів до 

акцентованих прикметників. 
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Рис. 2.1 Шкала оцінювання (підстава легкий/важкий) 

 

Лінгвістичні спостереження виявили, що виконувати оцінну функцію, 

тобто виражати схвальне/несхвальне ставлення мовця до предмета 

мовлення, можуть прикметники кожного розряду й ознаки завдяки кореляції 

категорії якості та категорії оцінки, яка реалізується в прикметниках за 

рахунок контексту та середовища. 

Основою класифікації частково оцінних значень, на думку 

Н. Арутюнової, є взаємодія суб’єкта оцінки з її об’єктом. Дослідниця 

виокремлює три групи частково оцінних значень: 1) сублімовані; 2) сенсорні; 

3) раціоналістичні оцінки [16, c. 75], які поділяє на категорії, що виражаються 

в мові найчастіше прикметниковими формами.  

Вслід за  Н. Арутюновою, дослідниця Т. Вендіна [43] виділила такі 

групи оцінок: 

– оцінки-афективи, що відображають безпосереднє чуттєве сприйняття 

зовнішнього світу; 

– оцінки-когнітиви: раціоналістичні, психологічні (емоційні та 

інтелектуальні) оцінки; 

– оцінки-сублімати: естетичні та етичні оцінки. 

Мовознавець О. Бессонова подає іншу модель оцінного тезауруса 

(сукупності лексичних одиниць, що віддзеркалює той фрагмент 

усвідомлюваної позамовної дійсності, який пов’язаний із уявленням про 

цінності), яку утворюють чотири аксіологічні рівні: 1. Сенсорні. 2. Життєві. 

3. Духовні. 4. Абсолютні [28, c. 241]. 
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Поділяючи оцінки за їх основою, О. Федотова наводить вужчу їх 

класифікацію: емпіричні (сприймаються органами чуття) і мотивовані 

(формуються у процесі пізнання) [245, c. 196].  

Спираючись на класифікації попередників, О. Івін пропонує 

аналогічний розподіл оцінок залежно від критеріїв оцінювання на внутрішні 

(чуттєві) та зовнішні, або утилітарні оцінки [86, c. 31].  

І. Онищенко подає класифікацію оцінки залежно від критеріїв, які є 

основою оцінного значення: позитивна/негативна/нейтральна; 

абсолютна/порівняльна; суб’єктивна/об’єктивна; інтелектуально-

логічна/емоційна/емоційно-інтелектуальна; сенсорна/сублімована/ 

раціоналістична; оцінка, зумовлена конкретними поняттями/оцінка, 

зумовлена абстрактними поняттями [165].  

Досліджуючи мовні засоби вираження оцінки в рекламних текстах, 

О. Арешенкова послуговується класифікацією В. Федосєєва, виділяючи такі 

типи оцінок: 1) прагматичні (правильно/неправильно, розумно/нерозумно, 

корисно/шкідливо, нормально/ненормально); 2) морально-етичні 

(морально/аморально, добре/погано, справедливо/несправедливо, 

правдиво/неправдиво, можна/не можна); 3) естетичні (гарно/негарно, 

красиво/некрасиво, чудово/огидно, прекрасно/жахливо, смачно/несмачно, 

пасує/не пасує). Дослідниця зупиняється на вираженні прагматичних оцінок, 

які, на її думку, переважають [110].  

Основними компонентами мовної оцінки є суб’єкт, об’єкт оцінки, 

оцінний предикат, шкала оцінок, аспект оцінки та її підстави [54]. 

Дотримуючись виділених властивостей структури оцінки, Г. Кузенко виділяє 

такі види оцінок: 1) позитивна/негативна/нейтральна; 2) загальна/приватна; 

3) об’єктивна/суб’єктивна; 4) емоційна/раціональна/емоційно-раціональна; 

5) абсолютна/порівняльна [125].  

Мовознавці по-різному розглядають оцінні категорії, представлені  

Н. Арутюновою, виділяють їх у групи й подають власні номінації цих груп. 
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Таким чином, вони виділяють оцінку як складову частину семантичної 

структури слова, що є одиницею мови, яка вказує на цінність предметів та 

явищ з погляду відповідності чи невідповідності вимогам, інтересам, смакам, 

уподобанням мовця.  

За І. Онищенком неоднорідність оцінного компонента спричинює його 

різну взаємодію з іншими складовими в семантичній структурі мовного 

знака, причому оцінний компонент може бути виділений і в денотативній, і в 

конотативній частині семантики. Це пояснюється існуванням інтелектуально-

логічної (раціональної) та емоційної оцінок [165].  

Інтелектуально-логічна оцінка, перебуваючи у взаємозвязку з 

понятійним ядром і предметно-логічною частиною лексичної семантики 

слова, входить у денотативний аспект значення. Емоційна оцінка виражає 

емоційне ставлення суб’єкта до об’єкта і, відповідно, перебуває в 

конотативному аспекті значення.  

Оцінний компонент є змінним для певної мовної одиниці; проявляється 

на певному історичному етапі розвитку мови і, залежно від контекстуальної 

реалізації значення слова, зазнає змін відповідно до рівня матеріальної та 

духовної культури суспільства і кожного індивіда зокрема [165, c. 5–6]. 

Однією з найпоширеніших класифікацій оцінки за оцінною шкалою є 

поділ її на: позитивну (мейоративну, меліоративну), нейтральну, негативну 

(пейоративну, інвективну) [108, c. 86].  

У художніх текстах спостерігаємо зсув таких оцінок: а) в умовах 

контексту нейтральні лексеми переходять в оцінні; б) позитивно і негативно 

забарвлені лексеми міняються місцями, наприклад, роздуми про оцінку 

відомих постатей в історії: «Скорбота в них, зловтіха чи звичайна цікавість: 

як рубатимуть голову ватажкові?.. А як судитимуть майбутні судді 

пам’ять нинішніх переможців і повержених? Який трон озолотять, а який 

поламають, кого назвуть лиходієм, а кого звитяжцем?» (Р. Іваничук. 

Журавлиний крик, 21).  
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Виокремлення оцінки на позитивну, нейтральну, негативну 

пояснюється розумінням оцінки як ставлення суб’єкта до пізнаваного об’єкта 

та визнанням оцінки обов’язковим компонентом структури мовного 

значення [119, c. 47]. Поділ оцінних найменувань на власне оцінні (з 

первинним оцінним значенням) та контекстуально оцінні (з первинним 

нейтральним значенням, що набувають оцінних конотацій у контексті) 

зумовлений лінгвістичним аналізом оцінки, що залежить від контекстуальної 

видозміни оцінної конотації лексеми, яка має пряме номінативно-оцінне 

значення й переносне номінативно-оцінне значення [154]. 

Лексично оцінну характеристику передає й повтор, який у таких 

випадках є не явищем об’єктивної дійсності, а ніби вноситься автором до неї 

за допомогою мови внаслідок осмислення засобами категорії оцінки. На рівні 

тексту (за допомогою речень) твориться значення мовного повтору, який є 

дещо складнішим, ніж значення окремого слова, оскільки до його 

семантичної структури, крім лексичного значення компонентів його 

структурних одиниць, входить інтелектуально-оцінний (прагматичний) 

компонент, який створює специфіку значення і дає змогу особливим 

способом виражати різні оцінні відтінки в мові. Ю. Мушкетик у своєму 

романі подає оцінку зовнішності, використовуючи повтори, які 

підкреслюють увагу автора до сприйняття загального образу персонажа: 

«…батько зайшов на кухню: важкий, сутулий, майже горбатий, з великою-

великою, сивою-сивою похиленою головою і очима доброго скривдженого 

коня… » (Ю. Мушкетик. У пастці, 12). 

У романі В. Шевчука негативна оцінка душевного стану героя описана 

через повторення в основному тексті колірної лексеми – сірий, створення 

загальної атмосфери за допомогою асоціативних лексем, які співвідносяться 

із сірим кольором – дощ, нудьга, хмарне небо та ін. 

Наприклад: «Але і в ньому останнім часом почав задихатися: краєвид 

із вікна був сірий, сам будинок сірий, господарі стали сірі, зрештою, ця 

барва панувала тут завжди, адже недаремно були схожі на живих 
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привидів… Дороги блищали масною крицею, небо над головою – сіре, спущене 

ледве не до дахів; мої товариші з полку – офіцери – у цей час не вимокали із 

пияцтва; солдати були сірі, бо всі солдати, незважаючи на барву мундирів, 

завжди сірі, а найстрашніше, що я сам фізично відчував, що наливаюся, і 

вже по очі налитий, сірою водою, яка зветься нудьгою, тоскнотою, печаллю, 

сум’яттям, як завгодно… Міріади з’єднаних створінь ставали калюжами й 

озерцями, а земля болотом та багном, тобто від цього з’єднання води і 

ґрунту й народжувався сірий звір розквашеної землі» (В. Шевчук. Тіні 

зникомі, 30); «Сіре небо, нудний дощик, похмурі люди» (В. Кожелянко. Діти 

застою, 291). У романі В. Шкляра «Чорний ворон» для підкреслення 

негативної оцінки автор досить часто на рівні речень вводить колірну 

лексему «чорний» як колір смерті: «Чорні діри вибитих вікон…» (В. Шкляр. 

Чорний ворон, 44). У В. Шевчука «червоний» колір – колір жаху (негативна 

оцінка): «Візник же комісарів, навпаки, був величезний та грубий, його 

червоне обличчя здалеку було видно й уселяло в людей той жах, якому нема 

пояснення…» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 19). Зауважимо, 

що в романі «Чорний ворон» В. Шкляр лексему «чорний» вживає як 

прикметник, так і означуваний іменник. Автор використовує прикметник 

«чорний» як засіб передачі неприємних емоцій, передчуттів, страху: «Думаю, 

що якби не чорна безвихідь, мало хто з повстанців заломився б…»(55), «Дося 

торкнулася коня острогами, і він, легкий, мов тінь, поплив у бік Чорного 

шляху» (23), «Вони помчали до лісу, який виднівся у далині чорною смугою…» 

(60), «Гупало сказав, що ждатиме їх у Чорному лісі на такій-то грабовій 

просіці о сьомій вечора» (185). 

Оскільки оцінка передбачає трикомпонентну структуру, то сірий колір 

ми розташовуємо на шкалі від нуля в бік мінуса, сірий – це погано, нудно, 

печально; «рівно» або «нуль» чи «нейтрально» в такому випадку буде білий 

колір, а в бік «плюс» – блакитний (блакитнуватий): «А коли сів у поштову 

коляску, до речі, сам, супутників на таку погоду не віднайшлося, коли візниця 

плеснув пугою й пронозисто гукнув на коней, сталося перше маленьке диво: 
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ота сіра вода, якою був налитий по очі, сколихнулася й витекла з мене – я ж 

почав наповнюватися теплим блакитнуватим світлом…» (В. Шевчук. Тіні 

зникомі, 57). 

Позитивність чи негативність оцінки залежить від норм і принципів. 

Тобто, категорія оцінки і мовнонаціональна картина світу спільні на певному 

етапі сприйняття представниками одного етносу. 

Особливість кожного суспільства випливає з його соціально-

культурних та етнографічних принципів. Таким чином, соціальні традиції 

певної лінгвокультурної спільноти, правила та норми етикету, ситуація, у 

якій здійснюється спілкування, інтенції мовця, його сподівання та мета 

спілкування знаходять відображення у вираженні оцінки. На мовну 

поведінку значною мірою впливають основні культурні цінності 

суспільства [280, c. 225]. Тому варто враховувати, що те, що в одній культурі 

прийнято вважати грубим і неприпустимим, в іншій може оцінюватися 

позитивно [280, с. 6]. Щодо емоційно-оцінного забарвлення лексем з 

позитивною оцінкою, то, за Н. Бойко, їх можна співвіднести з таким 

вираженням оцінного значення: 

– раціональне (лаудативи): «Собою був Тур доладний, дужий у раменах, 

як усі Києвичі, так що сорочка тріщала на його плечах» (Р. Іванченко. Зрада, 

15); 

– перебільшене (афекціонати): «Справді було хороше, трішки 

меланхолійно й тривожно, як то завжди буває за першого знайомства із 

вродливою жінкою» (В. Шкляр. Чорний Ворон, 37);  

– збалансоване (респективи): «Мальва була бадьорою, з втіхою 

дивилася на неї Марія – загартовувалося дитя, ніби тут і вродилася» 

(Р. Іваничук. Мальви, 98). 

Критеріями такого поділу вважаємо:  

– наявність семи позитивної оцінки;  

– словникові маркери; 

– морфологічні ознаки (суфікс -еньк-, і под.); 
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– вживання в переносному значенні. 

Щодо семантики таких лексем, то емоційно-оцінні семи можуть: 

– бути семантичним ядром, заповнюючи собою змістову структуру 

слова;  

– перебувати на периферії денотативної частини значення;  

– передавати конотативне значення, виражаючи додаткову інформацію;  

– вживатися імпліцитно як лексема з майбутнім оцінним потенціалом. 

Н. Бойко виділяє: «1) раціонально-логічну оцінку, в основі якої лежать 

розумові висновки про предмет мовлення; 2) власне-емоційну, яка базується 

винятково на емоціях, почуттях, афективних станах мовця; 3) емоційно-

раціональну, яка становить поєднання емоційних і раціонально-логічних 

висновків» [31, с. 159]. 

Охоплюючи широку валентність дослідження семантики, згідно якого 

емотивне та оцінне забарвлення віртуально міститься майже у всіх мовних 

одиницях, можна дійти висновку, що мовець залежно від інтенцій та 

відповідного контексту може застосовувати для вираження позитивної 

оцінки багатьма одиницями лексичного рівня [108, c. 88]. 

Жодна оцінка не може бути абсолютно об’єктивною, оскільки частково 

залежить від додаткових характеристик сприйняття іншої людини, її вчинків, 

подій у соціумі. 

З огляду на це тлумачення, а також з класифікаційних типів оцінок 

характеризуємо в історичних романах прикметники як оператори таких 

оцінок: 

1) емоційної: приємний/неприємний; 

2) естетичної: прекрасний/потворний; 

3) етичної: моральний/аморальний; хороший/поганий; 

4) сенсорної: гарячий/холодний; солодкий/гіркий; 

5) кількісної: велика кількість/мала кількість. 
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Вважаємо, що кожен тип оцінки може мати кілька синонімічних рядів, 

які передають мовленнєву поведінку героя чи автора в певній інституційній 

сфері, яка має певний змінний набір норм. 

Наприклад, естетична оцінка подана через пару прекрасний/потворний, 

проте прикметники милий, симпатичний, вишуканий тощо у контексті також 

виконують естетичну функцію. Так, герой роману В. Шевчука «Тіні 

зникомі», описуючи свою майбутню дружину та враження від її присутності, 

використовує прикметник «мила»: «Коли ж бувала Елізабет, то також 

сиділа мовчки й чинно споживала їжу, бувши ніби ще одна свічка в покої – 

від її милого дитячого личка струмувало тепло і ніжність…» (В. Шевчук. 

Тіні зникомі, 67); до опису меблів використовуєтприкметник «вишуканий»: 

« … а ми сідали з панею за картіжного столика вишуканої роботи і грали в 

грандпасіане» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 78). 

Таким чином, прикметник є найважливішим маркером виділення 

оцінної характеристики, оскільки в його первинну природу закладено 

поняття ознаковості та передання ознакових градаційних особливостей. Саме 

прикметник несе на собі первинну оцінну функцію при творенні оцінних 

висловлювань і текстів. При цьому він може мати оцінні афікси як 

семантичні індекси додаткової оцінної ознаки чи допоміжні слова, або ж 

оцінка може бути закладена в самій природі прикметника. Поява допоміжних 

слів сприятиме визначенню і психологофізіологічних особливостей людини 

як суб’єкта порівняння, і ознаки предмета чи оцінку історичної події, опис 

якої передається схематично. 

 

2.3 Функціональні особливості вставних та вставлених 

конструкцій як маркерів оцінки 

 

Явище вставності зацікавило вчених ще у ХVІІІ ст. Проте за останній 

час у лінгвістичних дослідженнях узагальнено функції вставних конструкцій 

у різних текстах та виділено функційно-семантичні групи вставлених 
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конструкцій. О. Щеннікова визначила 7 функцій, які виконують такі 

конструкції: 1) пояснення; 2) передання додаткових відомостей; 3) передання 

побіжних зауваг; 4) довідково-відсильна функція; 5) функція ремарки; 

6) передання суб’єктивної модальності та авторської оцінки; 

7) покликання [267]. Пізніше явище вставності розмежувалось на вставність і 

вставленість. 

За нашими спостереженнями, вставні конструкції в текстах історичних 

прозових творів передають такі типи оцінок: авторську (позитивну щодо дій 

персонажа або критичну), оцінку мови, стилю персонажа. Отже, вставне 

слово є комунікативно актуальним, оскільки на семантичному рівні може 

оцінно змінювати наповненість речення. 

Питання особливостей реченнєвих структур з оцінним значенням та 

засоби їх вираження у латинській мові розглядав В. Шинкарук. Особливу 

увагу дослідник приділив вигукам, які, на його думку, входячи до структури 

речення, ускладнюють різновиди суб’єктивно-модальних значень [262].  

На думку А. Загнітко, проблема вставності і вставленості у реченнєвій 

структурі в сучасній лінгвістиці стала суттєво значущою, оскільки їх 

принципова відмінність полягає у співвідношенні з реченнєвою 

структурою [78]. Зокрема, вставленість корелює із семантичною ємністю 

речення і його поліпропозитивністю; вставність співвіднесена тільки з 

суб’єктивною площиною [79, с. 418]. Наприклад, осуд поведінки: «Коли 

Славина об’явилась у домі Соловія з дитям на руках, дід спокійно звівся з 

лавиці (сидів під віконцем, латав постоли), зсунув на переніссі острішкуваті 

сиві брови – мовляв, як же се? Що се? Ішла служити у княжий двір одна, а 

повернулась – удвох…» (Р. Іванченко. Зрада, 19) (народити дитину до 

заміжжя – це погано, тобто поза персонажа, описана у вставленій 

конструкції, передає імпліцитно негативну, засуджувальну оцінку). 

У подібних наддовгих реченнях досить складно визначити домінування 

того чи того інформативного тла, хоча, поза всяким сумнівом, об’єктивний 

смисл певною мірою пов’язаний з потоком свідомо спрямованих авторських 
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міркувань, що передаються через призму ліричного героя. Вставлені 

конструкції орієнтовані на відтворення полігамності міркувань автора і 

паралельно (можливо, навіть одночасно) спрямовані на передачу раптово 

виниклих асоціацій [79, с. 420]. 

А. Загнітко зазначає, що всі наявні нині класифікації вставних слів, 

словосполук і речень ґрунтуються на їх семантиці та наявній у них оцінці 

повідомлюваного мовцем. За типом привнесеного в речення значення вставні 

компоненти, на думку вченого, поділяються на: 

1) вставні слова, словосполучення й речення для вираження ступеня 

вірогідності повідомлюваного: безумовно, справді, можливо, мабуть, 

звичайно, очевидно та ін.; 2) вставні слова, конструкції і речення на 

позначення зв’язку думок, послідовності викладу їх чи логічного завершення 

цього викладу: по-перше, по-друге, до речі, отже, словом, таким чином 

тощо; 3) вставні слова, конструкції і речення, які виражають почуття мовця, 

його емоційний стан: на жаль, на біду, на лихо, на горе, на диво; 4) вставні 

слова, конструкції та речення на позначення джерела повідомлення: на 

думку…, за словами…, на погляд…, за повідомленням…, на наш погляд, по-

моєму, як вважаємо та ін.; 5) вставні слова, конструкції та речення на 

позначення характеру висловлювання, способу передачі думки, типу її 

оформлення: іншими словами, так би мовити, сказати по правді, власне 

кажучи, правду кажучи та ін.; 6) вставні слова, конструкції та речення на 

позначення звернення до співбесідника, вжиті з метою привернення уваги 

читача або слухача: бач, пам’ятаєте, відчуваєте, даруйте, пробачте, 

даруйте на слові, вибачайте на слові та ін. [78, с. 574–575]. Наприклад: «Та я, 

мабуть, поквапився назвати українську націю монолітом, нескоро ще вона 

заслужить на таке визнання» (Р. Іваничук. Благослови, душе моя, 

Господа…, 28) – невпевненість у висловленому; «Справді, полонені акацири, 

родичі гуннів, могли допомогти своєму одноплемінникові вибратися з ями, а 

він уже сам і сторожа задушив, і коня вивів зі стайні…» (В. Малик. Князь 

Кий, 67) – вираження впевненості; «Отже, поляни не мали ніякої змоги 
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зустріти їх хмарою стріл, бо лівому і правому крилу стріляти не було в 

кого» (В. Малик. Князь Кий, 159) – логічне завершення висловлювання; «На 

щастя, якраз у ті часи, у першій половині лицемірних і безпросвітних, коли 

здавалося, що час застиг, як бетон, 80-х років, у місті відкрився один із 

перших закладів громадського харчування…» (В. Кожелянко. Діти застою, 66) 

– вираження позитивних почуттів; «А необізнані ромеї і готи всіх їх сукупно 

прозвали від того венетами, або, по-їхньому, антами, і так вони звуться 

донині.» (В. Малик. Князь Кий, 30); – «Пам’ятаєте свої найбільші успіхи, 

найвищі досягнення, блискучі перемоги? Згадайте, усі вони 

супроводжувалися шлейфом дрібніших, але дуже приємних речей» 

(В. Кожелянко. Діти застою, 247) – звернення до читача, посилення уваги до 

висловлюваного. 

Для вираження оцінки зовнішності та внутрішнього стану персонажа 

автор, підкреслюючи негативну його оцінку, використовує вставні 

конструкції: «… жінка висока, ставна, зі слідами колишньої краси, яку 

усвідомлювала на людях, та й дома, трималася впевнено (що трохи 

передалося й дочці), повелівала ( у першу чергу чоловіком), не терпіла 

заперечень, непослуху» (Ю. Мушкетик. У пастці, 14). 

Або ж передання незадоволення, несхвалення, засудження військової 

служби, а отже негативна оцінка з допомогою конструкції правду кажучи: 

«Все це потрібно сказати, щоб мій читач мене зрозумів, чому так раптово 

вирішив покинути військову службу, хоча мав реальні підстави дослужитися 

до підполковника, а вирішив повернутися до своїх глухих Лісовичів, бо, 

правду кажучи, в офіцерському середовищі почав задихатися, ностальгічне 

почуття гнітило мене все більше, навіть часами змучувало; більше того, як 

людина щиро віруюча, відчував у тому божий промисел, якому опиратися не 

мав ані підстав, ані права – тут керувала мною сила, вища власної» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 27). Порівняємо: передання позитивної оцінки:     

«–Вважаю, що Господь дав нам благодать не знати власного майбутнього» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 27). 
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Варто зазначити, що одним із засобів вираження емоцій є вигуки, які 

застосовують для вираження внутрішнього психологічного стану персонажів. 

Однак вони не містять чіткої семантики і виражають відношення мовця до 

предмета оцінки лише в певній ситуації.  

Основною стилістичною функцією вставлених конструкцій (ВК) 

О. Галайбіда визначає «… створення двоплановості розповіді, експресивне 

«розрихлення» мови, яке полягає у членуванні висловлювання. Вставлення 

вклинюються у речення, порушуючи синтагматичні зв’язки, вимагають 

відповідного інтонування, а отже, привертають увагу читача» [59]. Таким 

чином, вставлення у художньому тексті автори використовують і для:  

 емоційно-оцінних авторських характеристик: «Підручний кат 

виступив уперед з сокирою, його очі зловтішно блищали – це ж йому нині 

випало щастя рубати по живому, – і тоді пролунав над юрбою, занімілою в 

нестерпно довгому очікуванні, жіночий вереск…» (Р. Іваничук. Журавлиний 

крик, 21); 

 іронічне забарвлення (можливе поєднання нейтрального в основному 

реченні і зниженого у ВК): «Потомственний залізничник Голик-Залізняк зі 

своїми козаками розібрав полотно якраз так, щоб пасажирський поїзд 

Ростов – Київ , костиль йому в гузно, зашпортався за кілька верств перед 

Цибулевим» (В. Шкляр. Залишинець, 202); 

 оформлення тексту зі ВК у вигляді діалогу: «…він грубо взяв за 

підборіддя розчулену панночку з заплаканим личком, котра тицяла йому 

букет квітів: «Плач, плач, дурепо, є чого!»; вихопився з юрби, жбурнув на 

брук конфедератку і, перейшовши Гетьманські вали й Городецьку за 

рогаткою, сховався від світу і самого себе на Клепарівському передмісті» 

(Р. Іваничук. Вода з каменю, 110); 

 оцінна надмірність тексту за рахунок різного виду повторів: «Вони 

звільнилися ще до появи в трюмі козаків – хто відчинив кайдани ключами 

наглядача, хто вирвав штир і побіг до виходу – трупи турків та поранені 

тут же полетіли за борт» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 161) – повтор 
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займенникових іменників та синтаксичний паралелізм вставлених 

конструкцій сприяє не лише акцентуванню форми звільнення козаків, а й 

несе оцінну інформацію щодо їх мужності та спритності; 

 елементи художньої стилізації: «Дивився бездумно в небо, порисоване 

перістими білими хмарами, й пропускав у думці шмат часу – від того менту, 

коли хлюпнув поганому Брейнделю, московському резидентові у Львові, в 

обличчя гарячим пуншем за те, що той у кнайпі «Zegcihundfürcig» вголос 

шельмував декабристів – та ж то лицарі, а ти шваль рязанська! – й за те 

потрапив на місяць до криміналу» (Р. Іваничук. Саксаул у пісках, 228); 

 передача темпоральних та просторових образів через розширення 

ретроспективної інформації: «І тут на нього чекала несподіванка, яка ще раз 

– бо ж брав колись участь у повстанні 1831 року – загнала його в польський 

резистанс…» (Р. Іваничук. Саксаул у пісках, 229) – у нашому випадку– ще й 

навіює неприємні спогади; 

 забезпечення чіткості та логічності тексту: «…священик був прикутий 

до свого місця, підлягав духовній владі, яка його карала й присилала 

циркуляри, служив службу не від себе і душі своєї, а за готовими приписами, 

навіть плату мав брати з прихожан визначену, тобто ставав частинкою 

духовного відомства – над ним була більша за Якову драбина менших і 

більших начальників – ще одна розлога й добре сплетена сітка, що 

охоплювала цей світ, і ще хто зна, чи ту сітку сплів Бог чи диявол» 

(В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 114).  

Виражальні можливості вставлених конструкцій посилюються, якщо 

вони містять опис – оцінку героя. Специфічним мовним вираженням оцінки є 

лексичне значення слова в прагматичному аспекті, тобто до лексичної 

прагматики відносимо сферу від експресивних елементів лексичного 

значення до модальних компонентів значення (відношення персонажа до 

мовних одиниць, які він використовує). Наприклад, головний герой роману 

В. Шевчука «Тіні зникомі. Сімейні хроніки» описує свій душевний стан 

очікування і бездіяльності, негативно характеризуючи його, уживає 
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вставлену конструкцію складного характеру, яка уточнює дії героя в час 

«душевного струсу»: «Я жахнувся на можливість місячної бездіяльності й 

вирішив зважитися на важку дорогу, хоча міг би ці кілька тижнів з 

приємністю провести в чудовій книгозбірні свого господаря, але мій стан був 

такий напружений, що просто не міг читати – літери стрибали перед 

очима й розбігалися: у час особливого душевного струсу ніколи не бував 

здатний до роботи, навіть читання – ставало мені нудно, ніби в нутро 

заліз сірий, драглистий звір й поїдав мене; ось чому всі офіцери схильні до 

пиятик: при їхньому одноманітному житті, коли не бувають у походах чи 

на воєнних кампаніях, кожен дістає собі до поселення, до нутра, отакого 

звіра, якому вони й заливають пельку або ж прагнуть убити його буйними 

веселощами та всілякими вигадками…» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 31). 

Таким чином, вставні та вставлені конструкції в структурі художнього 

тексту можуть виконувати оцінну функцію, встановлюючи, за В. Телією, 

зв’язок «між цілісною організацією мовця/слухача і зазначеною реалією 

(точніше – якою-небудь властивістю чи аспектом реалії), оцінюваної 

позитивно або негативно на будь-якій підставі (емоційній, етичній, 

утилітарній) згідно зі стандартами буття речей або стану справ у певній 

картині світу, що лежить в основі оцінки» [222, с. 23]. 

Прагматична значущість вставних та вставлених конструкцій, які 

виявляють оцінне значення, полягає у створенні у слухача чи читача 

відповідної емоційно-оцінної психічної реакції, що сприяє чіткому 

сприйняттю авторської оцінки історичних героїв, подій тощо. 

 

2.4 Прецедентні тексти як дискурсивні маркери в історичній 

художній прозі 

 

Поняття прецедентності зацікавило як українських, так і зарубіжних 

мовознавців у другій половині ХХ століття: В. Красних, І. Захаренко, 

І. Сахарук, О. Найдюк та ін. Досліджуючи прецедентні феномени (далі – п.ф.) 
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у дискурсах різних типів, дослідники виділи такі ознаки прецедентних 

феноменів: регулярна відтворюваність у мовленні і зрозумілість для 

представників певної спільноти. 

О. Селіванова тлумачить прецедентний феномен як «компонент знань, 

позначення та зміст якого добре відомі представникам певної етнокультурної 

спільноти, актуальний і використаний у когнітивному й комунікативному 

плані» і відносить п.ф. до сфери культурно-мовної компетенції. Розуміння 

текстів, що містять п.ф. ґрунтується на фонових та енциклопедичних знаннях 

адресатів [196]. 

В. Красних, досліджуючи п.ф., зазначав, що він має індивідуальний 

характер, відзначається емотивністю, образністю, пов’язаний з емоціями й 

оцінками – аксіологічний за природою, формується на базі сприйняття, має за 

першоджерело одиничний, унікальний феномен. Автор визначає 

національно-прецедентні феномени як мовні одиниці, які передають зміст, 

що є зрозумілим і важливим для певної національної спільноти [118].  

М. Жинкін кваліфікував випадки вживання знаків, за якими стоїть 

культурно значима або енциклопедична інформація, як глибинні елементи 

змісту [77]. На думку В. Красних, знаки п.ф. характеризуються значним 

інформаційним обсягом, подібні до символів. Типами п.ф. є ім’я 

(індивідуальне ім’я відомої людини, персонажа твору, артефакту), ситуація 

(значима подія, яка реально відбувалася в житті етносу й цивілізації); текст 

(відомий твір, актуалізований в інших текстах, повернення до якого кероване 

механізмами інтертекстуальності) [117, с. 47–48]. Поняття прецедентного 

тексту розроблене в етнопсихолінгвістиці, лінгвокультурології, 

лінгвокраїнознавстві (Ю. Караулов, В. Красних, В. Костомаров, Ю. Сорокін, 

Д. Гудков та ін.). П.ф. можуть мати універсальний і національно-

специфічний статус (прикладом першого є світові війни, політичні події, 

катаклізми; відомі усьому світові люди й герої творів, кінофільмів; твори 

скарбниці світової літератури тощо) [195, с. 492]. 
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Аналізуючи як прецедентні феномени вербалізовані у сучасній пресі 

впливають на їх визначення, Л. Ільченко виділяє такі типи п.ф.: 

1) прецедентна ситуація; 2) прецедентний текст; 3) прецедентне ім’я; 

4) прецедентне висловлення [89]. 

Погоджуємось із думкою Т. Кальченко, яка стверджує, що прецедентні 

феномени виконують об’єднувальну роль, впливають на визначення 

цінностей національної спільноти, утверджують людину як представника 

етносу [91]. 

Прецедентні тексти широко використовуються в сучасному 

художньому дискурсі, зокрема й історичному. Такі тексти виконують оцінну 

функцію, конкретизуючись у контексті творів. Це пояснюємо тим, що процес 

творення образу тісно пов’язаний зі співвідношенням денотативної та 

фонової інформації. Історико-філологічне тло, на якому відбувається опис, 

часто стає визначальним. У ньому переважає фонова інформація.  

Наведемо кілька прикладів. Риси характеру: «Скажемо просто й без 

претензій: друг, товариш і брат. Всі мені стали друзі, товариші й брати: і 

Держикрай, і товариш Книш, і доцент Крижень, надто ж доцент Крижень, 

добрий, безкорисливий, трохи занудливий, зрештою, наш доцент, який не 

тільки вчив нас, а ще й добирав для нас гарних дівчат, щоразу вважаючи, що 

обирає для самого себе. Але ніколи не впадав у відчай. Вічна бадьорість духу. 

«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Він легко 

згоджувався, щоб Валерія теж пішла… «Я від діда втік, я від баби втік, і 

від тебе втечу… По засіку метений і на яйцях спечений…» не втечеш!» 

(П. Загребельний. Переходимо до любові, 194). 

Автор описує позитивні риси героя, використовуючи пояснення 

окремих з них через прецедентний текст. Водночас це є і рядки пісні «Если к 

другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло» (Рула – фінська 

народна пісня, російський текст В. Войновича, обробка О. Фельцмана); і 

текст казки про колобка, і слова, подібні до виступу по радіо Голови 

Державного Комітету Оборони Й. Сталіна 3 липня 1941 року – перше 
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звернення голови Уряду СРСР Й. Сталіна до радянського народу після 

початку війни. Текст виступу був видрукуваний у газеті «Правда» від 3 

липня 1941 року. Виступ розпочинався словами: «Товариші! Громадяни! 

Брати і сестри! Бійці нашої армії і флоту! До Вас звертаюсь я, друзі мої!». 

Ю. Мушкетик за допомогою прецедентного висловлювання передає 

позитивну рису характеру персонажа, який не хоче вирізнятися у колі 

вчених, сперечатися з ними, видаючи із себе простака, прикривається 

Сократовим: «Я знаю тільки те, що нічого не знаю» (Ю. Мушкетик. У 

пастці, 11). 

Опис зовнішності (портрет, позитивна оцінка): «Справді, обоє були 

паровані. Як горнятка мальовані: невисокі, але стрункі, гарно вироблені, 

по-балканськи кучеряві, кароокі, чорнобриві, схожі між собою, як брат і 

сестра…» (В. Кожелянко. Діти застою, 56) – слова з пісні, яка описує 

красиву пару. 

Учинки (позитивна з позиції автора характеристика): «Рубікон я 

перейшов: став по лівому боці барикад, наготовлений і готовий уже 

посвятити себе справі українського державотворення літературними 

засобами» (Р. Іваничук. Благослови, душе моя, Господа…, 130). Перейти 

Рубікон означає зробити безповоротний крок, рішучий вчинок. В 

оповіданнях Плутарха, Светонія та інших античних авторів зазначається, що 

в 49 р. до н.е. Юлій Цезар, порушивши заборону римського сенату, перейшов 

зі своїми військами річку Рубікон, що відокремлювала Умбрію від Північної 

Італії. Після цього почалася громадянська війна, в ході якої Цезар оволодів 

Римом [170]. 

У переносному значенні: Колір: «Може, зчорніло сонце і голубе 

грецьке небо зникло, як звинутий лист? Аби ж то! Все залишалося без змін, 

вічний Акрополь вічно білів у голубому небі (білий кам’яний парус у 

небесному океані вічності, як сказали б оті дурні поети!), а по вулицях Афін 

вицокували ковані німецькі чоботи» (П. Загребельний. Добрий диявол, 63). 



 104 
Імплікаційне оцінне порівняння кольорів та зведення їх до чорного кольору – 

кольору горя. 

Характеристика оцінного ставлення героїв до течій в політичній 

системі (негативна, дещо іронічна): «–Пане полковнику, наші північні 

сусіди дуже люблять хизуватися таким модним терміном, як 

інтернаціоналізм. – Як-як (перебив мене полковник Гуляницький) – 

interregnum, коли старий король вмер, а нового ще не обрали?» 

(В. Кожелянко. Конотоп, 30); «– Я хочу врятувати честь моєї вітцівщини, 

честь України. Хтось мусить стати ідеалом національної чесності. Я 

спробую, і напевне, не одна я така… Може, моя віра у вільну Україну, яка 

наснажувала колись гетьмана, надихне людей на переможну битву» 

(Р. Іваничук. Мальви, 88); «– Партія говоріт «нужно», комсомол отвєчаєт 

єсть! – Інна» (Ю. Мушкетик. У пастці, 14); «… ми завжди будемо ходити із 

закоченими рукавами» (Р. Іваничук. Благослови, душе моя, Господа…, 248); 

«– У наших урядників, костиль їм у гузно, сім п’ятниць на тиждень!» 

(В. Шкляр. Чорний ворон, 158). 

Негативна характеристика надана в дещо прихованій формі, оскільки в 

нашому прикладі завдяки іронії явище інтернаціоналізму береться під 

сумнів, створюється «іронічний смисл», під яким розуміємо зміст, який 

прямо протилежний буквальному [179, с. 5]. Ословлений він за допомогою 

введення прецедентного тексту. О. Калита, описуючи іронію як семантичний 

механізм формування художнього тексту, зазначає, що іронія виконує, крім 

інших, емоційно-оцінну функцію – «засобами іронії автор висловлювання дає 

оцінку подіям, фактам, явищам, уникаючи при цьому категоричної і прямої 

їх оцінки з метою запобігання конфлікту…» [90, с. 72]. Вибір прецедентного 

тексту, за допомогою якого автор досягає певної оцінної мети, зумовлюється 

ціннісними потенціалами героїв художнього твору, автора, читача, 

моральними та соціальними обмеженнями, соціальним статусом героїв та 

автора тексту. Іронія в таких текстах визначає ціннісну орієнтацію й 

одночасно надає текстові інтелектуалізму. Ось як зображує негативне 
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ставлення до радянського ладу мешканців Буковини за допомогою 

прецедентних вкраплень В. Кожелянко: «Якщо ми, кілька джерелівських 

парубків, дехто в сардаку поверх джинсового шмаття, сидимо в барі і п’ємо 

по-європейськи (без закуски); якщо хтось із нас читає на вухо своїй коханій 

(на сьогоднішній вечір): «Яблука доспіли, яблука червоні! Ми з тобою 

йдемо стежкою в саду. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду – і, 

може, більше не прийду»; якщо йдучи додому, ми співаємо крамольні 

«Туман яром», а не лояльної «Шумєл камиш», і якщо, геть утративши 

обачність, заводимо давньої маршової «Як австрійці наступали, да гей! А 

кацапи утікали, да гей!» із приспівом: «Право, ліво, щоб серце не боліло, да 

гей!», а далі: «Ой ти, Сталін, курвий сину, що ти зробив з Буковинов, да 

гей!», то чим це може зашкодити радянській владі на Україні!? Такій 

комуністичній, такій електрофікованій! Такій за народ» (В. Кожелянко. 

Діти застою, 79). 

Релігійні лексеми та вислови також постійно вживаються в 

художньому дискурсі, в тому числі й історичному. Подибуємо такі роздуми: 

«Спостереження над матеріалом показали, що дібрані прецедентні релігійні 

назви як самостійні одиниці чи в складі фразеологізмів цілком слушно 

досліджувати як дискурсивні маркери, оскільки, реалізуючись у художньому 

дискурсі, вони виявляють риси, передбачені визначенням цього класу мовних 

утворень» [25], а саме: передають процес взаєморозуміння мовців (виявляють 

ставлення мовця до висловленого, почутого чи побаченого). 

Прецедентні релігійні назви оцінного характеру як самостійні 

дискурсивні маркери граматично належать до вторинних вигуків 

відіменникового походження, які ще раз доводять мовленнєвий характер 

вигуків як специфічних мовних знаків. Основне значення: створеня оцінної 

інтонації як рамки, в яку вкладається речення. Наприклад, вираження оцінки 

самому собі, яка передбачає занурення в щось погане, недобре: «– Боже, 

Боже, – зашепотіла вона. – Хіба можна в череві апокаліптичного звіра, в 

пеклі цього світу залишитися чистим» (В. Шевчук. У череві 
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апокаліптичного звіра, 35), або полегшення від позитивного завершення 

складної справи: «Слава Господу Всевишньому, з цим уже покінчено, після 

підписання вересня минулого року у Гадячі трактату з гетьманом Яном 

Виговським, територіальну цілісність Речі Посполитої відновлено». 

(В. Кожелянко. Конотоп, 95). Власне оцінювальними функціями є 

інтерпретація та оцінювання мовцями одного із чинників: «Я подивився на 

нього спокійно і сказав словами апостола Петра, мовленими римлянам: – 

Коли Божа правда через мою неправду збільшилася на славу йому, пощо 

судити ще й мене як грішника?» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного 

звіра, 110); ставлення до отриманої інформації (схвалення або заперечення): 

«– Господь з тобов, Васильку, – Альтшуллерка навіть не подумала 

збиратися в село, натомість теж сіла до столу і потягнулася до штофа з 

самогонкою, – подивись, яка негода надворі, хочеш, аби мене грім убив?» 

(В. Кожелянко. Діти застою, 214); або ж: «Людинюк аж охрінів від такої 

«соівстики»: – Господь з вами, пане Чарвак, про яку країну рівних 

можливостей ви триндите, про есересер чи Америку?» (В. Кожелянко. Діти 

застою, 228).  

Окремі висловлювання, вжиті в діалогах героя, допомагають скласти 

оцінну думку про нього. У В. Шевчука людина, якій погано, у якій 

поселяється звір, прагне поговорити з іншою. Ось опис зі знаком «мінус» 

такого героя: «Здавалося Григорію, що й день ніби померк, а може, від 

людини, що безмовно й понуро крокувала поруч, відходило якесь темне 

світло, бо є і такі люди в цьому світі – назагал тихі, нікому не чинять ані 

добра, ані лиха, але від них хвилями плинуть темні хвилі і все навкруги 

померкає, навіть коли вони не вдягають темної одежі» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 174). Позитивним же є інший герой, антипод 

попереднього. Його найкращі риси, зокрема розум, автор описує, 

використовуючи прецедентний релігійний текст: «Але Бог з тобою, Мисаїле, 

– гаряче озвався Сковорода. – З чого міг пізнати мою мудрість, добре мене 

не знаючи? Та й де межа між розумом та глупотою? Чи ж забув, що про те 
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говорив апостол Павло: «Я погублю премудрих, а розумних відкину!» 

Пам’ятаєш? «Де мудрий? Де книжник? Де досліджував віку цього? Хіба Бог 

мудрість світу цього не змінив на глупоту?» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 174). Павло – один із апостолів. А. Коваль пише: «Він 

не знав Ісуса, не належав до його дванадцяти учнів. Але церква прирівняла 

Павла до них, назвавши його «першопрестольним апостолом», і поставила 

зразу ж після апостола Петра – за великі заслуги перед нею… Апостол Павло 

– автор 14 послань, які входять до Нового Завіту» [99, с. 180, 183]. 

Поява прецедентних імен, що апелюють до інших художніх текстів, а 

не до об’єктивної дійсності, як, наприклад, у випадку історичних осіб та 

фактів, зумовлена зануренням тексту в інтертекстуальний простір [100, с. 70]. 

Наприклад, звертання до героя Григорія Андрійовича Полетики Кирила 

Розумовського: «Ви перекладали колись працю Ксенофонта про виправдання 

Сократа перед суддями. Скажіть-но, чи визнаєте ви за філософом рацію у 

тій його тезі, де він твердить, що ніби талант завжди йде в парі з 

чесністю?» (Р. Іваничук. Журавлиний крик, 109). 

Крім зазначених маркерів, варто нагадати і про інші одиниці мови, 

задіяні у творенні історичної оцінки в прозових творах.  

Як відомо, суть оцінюваного явища з позиції історичної оцінки може 

передаватися іменниками: «Зрештою, Йоаган давно переконався, що будь-

який нещасливий випадок – це підступ диявола чи відьомська дія: засуха, 

гроза, епідемія, хвороба без причин і так далі» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 22) – оцінка передана негативно забарвленими 

лексемами засуха, гроза, епідемія, хвороба; дієсловами: «Цього разу він 

раював набагато довше…» (В. Шкляр. Залишинець, 153) – раювати, тобто 

насолоджуватися, виконувати дію з позитивною оцінкою; прислівниками: 

«Базилевичу стало безнадійно тоскно» (Р. Іваничук. Вода з каменю, 200) – 

прислівники вказують на найвищий ступінь негативно забарвленого стану 

людини; займенниковими словами: «Запала мовчанка: ніхто на таке 

питання не зважився б – та й не зміг би нині відповісти; відчували, знали всі, 



 108 
що гряде буря, а як поведеться той чи інший під час градобоїв – хто мав 

таку провидність, щоб уздріти це?» (Р. Іваничук. Саксаул у пісках, 317) – 

нанизування займенникових слів різних семантичних розрядів в оцінному 

висловленні передає імпліцитне оцінювання можливих дій героїв твору 

Р. Іваничука; аналітичними синтаксичними морфемами: «Ця сцена так 

зворушувала Григорія Петровича, що аж сльози йому на очах поставали» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 183), які передають рівень або напругу 

психологічних переживань героїв. Проте вони мають меншу частотність 

уживання в репрезентованих текстах, ми ж аналізували більш частотні оцінні 

елементи. 

Отже, відсоткову кількість найчастотніших маркерів оцінки в 

історичних текстах передаємо в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Частотність функціонування маркерів оцінки  

в українській історичній прозі 

Маркери оцінок Відсоток у тексті 

Прикметник 

Вставні та вставлені конструкції 

Прецедентні тексти 

Інші маркери (іменники, дієслова, прислівники, 

займенникові слова, аналітичні синтаксичні морфеми) 

63,8 % 

17,6 % 

6,6 % 

12 % 

 

Подібний розрахунок можна провести за формулою розрахунку 

простих відсотків: Zv= (Z * 100%)/Sv, де загальна кількість конкретних 

маркерів у науковій роботі – Z; загальна кількість цих же маркерів у 

відсотках – Zv; загальна кількість слів у відсотках –Sv. Загальна кількість 

слів у науковій роботі – S (100 %). Загальна кількість прикладів з 

прикметниками складає 1980, кількість висловлювань з оцінними 

елементами – 3100. Таким чином, відсоткова кількість прикметників – 

63,8 %; вставних та вставлених конструкцій – 544, що складає 17,6 %; 
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прецедентних текстів – 205, тобто 6,6 %; інших маркерів, представлених в 

історичних текстах іменниками, прислівниками, займенниковими словами, 

аналітичними синтаксичними морфемами – 371, що складає 12 %. 

Таким чином, аналізуючи оцінку як ознаку мовної комунікації в 

історичних текстах твердимо, слідом за В. Костомаровим, що «вона 

детермінує норму» і на неї впливають «соціальні чинники позамовної 

дійсності, підтверджені психологічними установками» [113, с. 217]. Ці 

чинники на тлі історичної епохи мають власні оцінні маркери. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Художній дискурс має широкий діапазон виражальних можливостей 

передання оцінки. Використання таких текстів дозволяє авторам досягнути 

різнопланових стилістичних ефектів. Текст – це матеріальне втілення 

проміжного ланцюжка оцінної інформації, до якого входить дискурсивний 

маркер. 

Сучасні лінгвісти по-різному трактують поняття «дискурсивний 

маркер». На противагу традиційному, «широкому» тлумаченні поняття як 

вставного слова/виразу, вигуку, модальної частки, дискурсивний маркер 

розуміють як одиницю мови, значення якої зводиться до реалізації 

когерентного зв’язку між певним висловом у дискурсі й попереднім(и) 

висловлюванням(и), тобто до зв’язку змісту тексту та висловлювання.  

Маркер оцінки є групою слів з неповторними формальними і 

прагматичними особливостями, частотність яких доволі висока.  

Класифікації оцінок побудовані на різних підставах і певним чином 

перетинаються. Оцінка може характеризуватися за різними ознаками 

(«істинність/неістинність», «важливість/неважливість» тощо), однак основна 

сфера значень, які зазвичай відносять до оцінних, пов’язана з ознакою 

«добре/погано». Саме цей критерій був ключовим для нашого дослідження. 
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Таким чином, оцінка повинна вивчатися комплексно та вичерпно як 

категорія високого рівня абстрагування, що належить до числа тих категорій, 

які задані суспільною, фізичною та психічною природою людини, що 

зумовлює її ставлення до інших індивідів та предметів навколишньої 

дійсності. 

Омовлення оцінних характеристик здійснюється різними частинами 

мови, наприклад: 1) прикметниками хороший/поганий та їхніми синонімами; 

красивий, чарівний, неперевершений, славний, праведний та поганий, 

нікчемний, непідходящий, підлий, ниций; простий/важкий, каторжний; 

2) словами-лексемами оцінки, представленими прислівниками, які 

утворилися від прикметників: чудово, гарно, погано, нікчемно, важко, легко; 

3) іменниками оцінного характеру: віконце, дідуган, ставище; 

4) номінаціями, які передають негативні/позитивні відносини: любити, 

ненавидіти, обожнювати, захоплюватися, лащитися тощо; 5) вигуками, що 

передають негативні і позитивні емоції мовця: Дурниця! Казна що! Чудово! 

Надзвичайно! О, ні! Жах! Ах! Фе! Тю! Овва! Ага! Отакої! Боронь боже! Біда 

та й годі! Леле! Ого! тощо. 

Прикметники є основними маркерами оцінки в історичній прозі. З 

огляду на це, а також з класифікаційних типів оцінок характеризуємо в 

історичних романах прикметники як оператори таких оцінок: 1) емоційної: 

приємний/неприємний; 2) естетичної: прекрасний/потворний; 3) етичної: 

моральний/аморальний; хороший/поганий; 4) сенсорної: гіркий/солодкий, 

твердий/м’який; 5) кількісної: багато/мало. Вважаємо, що кожен тип оцінки 

може мати кілька синонімічних рядів, які передають мовленнєву поведінку 

героя чи автора в певній інституційній сфері, яка має доцільний змінний 

набір норм. 

Наявність тексту у прагматиконі особистості, частотність його 

використання у мовленні залежить від системи знань про світ та образ світу, 

яка реалізується в етнокультурні, реалізація ж когнітивної функції мови 

здійснюється шляхом передання через мову текстової (прецедентної) 
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інформації, накопиченої автохтонною культурою про довкілля, тобто 

соціологічними чинниками. Оцінне вживання прецедентних текстів має 

завдання прагматичне і лінгвокогнітивне, оскільки спілкування особистості 

відбувається в процесі мовлення. Якщо мовленнєвому репертуару 

особистості притаманні прецедентні тексти, то це дає змогу робити висновки 

про її особистісні якості, оскільки використання прецедентних текстів у 

мовленнєвому спілкуванні співвідноситься із сукупним знанням 

представників певної етнокультури.  

Отже, нами виділено та проаналізовано такі найчастотніші маркери 

оцінки в історичній художній прозі: прикметники, вставні та вставлені 

конструкції, прецедентні тексти, а також іменники, прислівники, 

займенникові слова, сполучники, частки, представлені у таблиці 2.2. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора: [233; 

236; 237]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ АСОЦІАТИВНИХ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ У ЛЕКСИЧНІЙ СЕМАНТИЦІ ТА ПРАГМАТИЦІ 

ТЕКСТУ 

 

3.1 Мовні засоби створення портретів в історичній прозі 

Різні аспекти оцінки в українській мові розглядали І. Онищенко, 

Т. Космеда і У. Соловій. У працях І. Онищенко ядром функціонально-

семантичного поля оцінки є лексеми з емотивним забарвленням, 

навколоядерний простір утворюють лексеми раціональної оцінки, а 

периферію – більшість одиниць морфологічного, словотвірного та 

синтаксичного рівнів [38]. У дисертації Т. Космеди здійснено огляд 

дослідженості цієї мовної категорії, визначено конотативний компонент 

оцінного значення, окреслено природу оцінки у прагмалінгвістичному 

аспекті, з’ясовано різновиди оцінних фразеологізмів [109].  

Найпоширенішою класифікацією за оцінною шкалою, яку подав 

О. Коротун, є виокремлення позитивної (мейоративної, меліоративної), 

нейтральної, негативної (пейоративної, інвективної) оцінки [108, c. 86].  

Поділ мовних оцінок на позитивну, нейтральну, негативну випливає із 

розуміння оцінки як відношення суб’єкта до пізнаваного об’єкта та визнання 

оцінки обов’язковим компонентом структури мовного значення [119].  

Залежно від контекстуальної видозміни оцінної конотації лексеми 

мають пряме номінативно-оцінне значення й переносне номінативно-оцінне 

значення. Такий лінгвістичний аналіз оцінки закріпився в поділі оцінних 

найменувань на власне оцінні (з первинним оцінним значенням) та 

контекстуально оцінні (з первинним нейтральним значенням, що набувають 

оцінних конотацій у контексті) [153]. 

Розгляд оцінної лексики в антропоцентричному аспекті виявив, що 

великий корпус лексем характеризує людину перш за все за зовнішністю, 

експлікуючи етичні та естетичні оцінки. 
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Що ж до естетичної оцінності і насамперед оцінок зовнішності, то тут 

найбільшою мірою виявляє себе гендерний аспект. У нашій дисертації весь 

масив одиниць, що виражають характеристику зовнішності, представлений 

трьома основними групами (відповідно до класифікації В. Богуславського): 

1) оцінки загального враження сприйняття зовнішності людини; 2) оцінки 

особи; 3) оцінки «деталей обличчя» [30]. Кожна з груп, у свою чергу, 

поділяється на підгрупи, у яких представлені особливості сприйняття об’єкта 

за ознакою віддаленості чи наближеності до нього і тривалості сприйняття 

(оцінки «першобачення», «другобачення»). Цей поділ відображає специфіку 

оцінного акту і сприйняття зовнішності людини органом зору і свідомістю. 

Помічено, що в текстах переважають естетичні оцінки зі знаком «+», часто 

емотивно ускладнені (гарненька, личко тощо). Зауважимо, що негативну 

естетичну оцінку надають і окремі згрубілі лексеми. Порівняймо негативний 

портрет та портрет позитивної оцінки. Наприклад: «Грубі чоловіки, несучи з 

собою сморід немитого тіла, гірких димів, негоди, топтали товсті килими, 

по яких ступали тільки вузькі білі ноги красунь, що їх вели до султанської 

опочивальні» (П. Загребельний. Роксолана, 214). Порівняємо: «Мав могутню 

величезну голову з мальовничо покудланим чорним заростом, не покритим, як 

то водилося у ромеїв, ніякою шапкою, товсті, мов у арапа, губи, грубезного 

носюру і до всього цього великого, незграбного, грубого – довгасті, жіночої 

краси очі!» (П. Загребельний. Диво, 270).  

Велика кількість загальнооцінних слів, що характеризують зовнішність 

загалом, трапляється як при описі чоловіків (гарний, красивий, прекрасний, 

сліпучий, чарівний, ладний), так і при описі жінок (красуня). Н. Карпенко 

при аналізі художнього дискурсу П. Загребельного виокремила лексичні 

одиниці, які репрезентують рису зовнішності жінки: волосся, колір шкіри, 

зріст, будова тіла, очі, погляд, губи. Автор зауважує, що лексеми, які 

описують риси зовнішності, можуть репрезентувати водночас і внутрішню 

характеристику [94]. 
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Лексика, що генералізує оцінку зовнішності, найчастіше інгерентна 

(струнка і худенька постать, сивий, худорлявий, красивий), часто з 

інтенсифікацією (немислимо, божественно красива): «По городу ходила гола 

дівчина, обробляла сапкою капусту. Була високого зросту, чорнява. Тіло 

досить засмагле…Груди в неї були повні, стан гнучкий, хоча худою дівчину 

теж не назвеш…Я здогадався, чому вона гола. Багато хто з жінок так 

ворожить: мовляв, городина побачить пишне жіноче тіло й собі так почне 

розпускатися» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 15); «А один, якого звали 

Вурдалаком, через те, що був губатий, мов верблюд, і у вічно роззявленому 

його роті парувалися мухи, до того ж він був волохатий, і від внутрішньої 

люті волосяний покрив пробивався крізь сорочку, мов жала, – він так щиро 

сміявся, що не витримав і вмер від розриву серця…» (Р. Іваничук. Мальви. 

Орда, 333). Трапляється й адгерентна лексика, представлена в цій групі 

номінації (квадратний – про фігуру), стальні ноги тощо): «…стояв на землі 

міцно, ледь розставивши могутні, короткуваті, щоправда, ноги…» 

(П. Загребельний. Диво, 270). У багатьох випадках естетичні оцінки 

граничать з етичними в межах одного речення.  

Л. Ставицька твердила, що «гендерний фактор, який враховує 

природну стать людини і її соціальні «наслідки», є однією з істотних 

характеристик особистості протягом усього життя впливає на її усвідомлення 

своєї ідентичності, а також на ідентифікацію суб’єкта-мовця іншими членами 

соціуму» [218, c. 59]. Зазначене демонструємо на прикладах аналізованого 

матеріалу. У романі В. Шевчука «Тіні зникомі» автор, наприклад, описує 

пристрасть одного з героїв – Григорія Петровича, дядька оповідача, до 

читання «Четьїв Мінеїв». Автор намагався зрозуміти цю пристрасть 

українського поміщика, який був відомий при дворі Катерини ІІ, проте 

повернувся на Батьківщину і «…блудний син, перейшовши низку злопригод 

та небезпек, щасливо повернувся в отчий дім і зажив тут звичайним 

нормальним життям, злопригод та небезпек уникаючи й не переживаючи» 

(В. Шевчук. Тіні зникомі, 189), та пояснив це «…схильністю до героїчного 
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чину. А ще тим, що там багато було надмірного: надмірна віра, надмірне 

терпіння, надмірні знущання, нармірні подвиги, а божественне і його прояви 

бачилися не як природний чин, а таки надприродний. Для творення образу 

мого дядька цей елемент придається цілком» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 205). 

До оцінки героя – нагородженого самою царицею – додається кількісна 

оцінка, яка виявляється у вживанні префікса над- , який у прикметнику має 

значення «…збільшення чогось» [175, c. 471]. Крім того, автор уживає цікаву 

оцінну характеристику героя: блудний син і живе нормальним звичайним 

життям. 

Отже, оцінка в українській історичній прозі підвладна принципам 

моралі української мовної спільноти. Універсальність категорії оцінки у 

повсякденній свідомості мовця нерозривна з  національною особливістю 

бачення  світу.  

Оцінку класифікуємо за такими семантичними ознаками: 

За описом рис характеру героїв історичних творів констатуємо 

негативну та позитивну оцінку. Негативна реалізується за допомогою таких 

лексем:  

– капосний: «Самусеві вже давно треба було набити морду. Він 

заслуговував цього акту покарання… Коли б хтось сторонній спробував 

розпитувати світлоярців, за віщо саме Самусеві треба було… гм, гм, то 

йому відповіли б дуже просто: «Так вредний же ж!» (П. Загребельний. 

Левине серце, 11). За словником вредний – це «капосний» [42, с. 160]; 

– лютий: «Зблід від ярої люті Данило. Зрада Ростислава вартувала 

для князя нікчемної ціни, бо й сам він дешево вартував, – але коли зраджує 

улюблений співець, якого сам князь благословив на шлюбі, то якими 

талярами можна оцінити такий негідний вчинок?» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 163) – лютий є синонімом до «злий, гнівливий»; 

– незговірливий: «–-Далеко куцому до зайця, – притупнув взутою ногою 

Пукавка, огудний і незговірливий, про таких говорять: скрізь рогом 

зачепиться» (Ю. Мушкетик. Погоня, 3) – отже, впертий; 
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– боязкий: «…і, не знаючи Данилової правди, скажуть люди: убив 

несправедливий князь героєвого сина, який подвигові свого батька Данилове 

боягузтво протиставив, – й Окаянним князя галицького назвуть 

(Р. Іваничук. Хресна проща, 162); 

– амбітний: «Не затримувався, бо чигала на щойно висвяченого 

священика небезпечна спокуса: єпископ Хомишин не затаював свого наміру 

настановити здібного абсольвента Української Папської семінарії 

катехитом у семінарії станіславській. Така перспектива для амбітного 

юнака була вельми заманливою» (Р. Іваничук. Хресна проща, 129). 

За звичками героя: 

П’яничка: «За ними ув’язався незугарний, золотушний козачок Ремінь 

– п’яничка («встає з курми, а ляже з свинями»)» (Ю. Мушкетик. Погоня, 

34). 

Позитивна оцінка стосується таких рис: 

– поважний, добродушний, мовчазний: «На режисера студентського 

драматичного гуртка зголосився найповажніший на філфаку п’ятикурсник 

Антон Доленко з Полтавщини – вельми поважний, бо переросток, за що 

йому почепили прізвисько «Старий», інакше й не називали, часто забуваючи 

його справжнє ймення; був він мовчазний і добродушний, проте знав собі 

ціну, мав шану у студентів і прихильність у викладачів» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 7); 

– чесний: «-Я чоловік чесний, учений…» (Ю. Мушкетик. Погоня, 33); 

– відданий: «…Тишко овечим хвостиком всюди метляється за 

Семеном Білокобилкою, горнеться до нього сирітським серцем, його 

відданість, його захват сердечні та щирі…» (Ю. Мушкетик. Погоня, 38); 

– Богобоязливий: «Пантела вклякнув на березі річки, що омивала 

монастирські заборола…» (Р. Іваничук. Хресна проща, 193) (імпліцитна 

оцінка). 

Портрет впливає на сприйняття читачем зовнішності персонажа, 

виділяючи його яскраві риси і розкриваючи при цьому також внутрішній 
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світ. Однак всі особистісні риси й деталі зовнішності, як-от: риб’ячі очі 

осавула та його щупакова пащека (Ю. Мушкетик), щоденний робочий одяг 

Сашка (із «Левиного серця» П. Загребельного): стара сорочка, порваний 

сіренький светр, картузик з поламаним козирком, штанці такі коротенькі, що 

не закривають і кісточок, стоптані й викривлені черевики; м’який ласкавий 

пушок замість вуса, дівоча червінь щік молодого козака Тишка Миленького 

(Ю. Мушкетик) не завжди відповідають внутрішнім ознакам безпосередності 

персонажів. Для кращого сприйняття читачем персонажу автори описують 

риси за допомогою різноманітних відтінків, наприклад, голосу: «Чистий, 

безпечний, трохи втомлений, але піднесений парубочий голос» 

(Ю. Мушкетик. Погоня, 97); «-Невже не пізнаєш мене, достойний еміре? – 

прошелестів упалим голосом ізгой» (Р. Іваничук. Хресна проща, 213). 

Авторам історичної прози властиво зосереджувати увагу перш за все на 

внутрішніх ознаках персонажів, а не на їхній зовнішності. У текстах 

історичної прози частіше натрапляємо на оцінні назви осіб, що виражають 

риси характеру людини, вдачу, поведінку тощо, рідше – риси зовнішності. 

За описом зовнішності: 

– подібний до розбійника: «Вигляд у нього, трохи розбійний, а трохи 

гультяйський» (Ю. Мушкетик. Погоня, 3); 

– з хитрими очима: «…а ще – гострі, наче ножі, брови, й під ними сірі, 

пронизливі, трохи хитруваті, трохи небезпечні, темні в зіницях очі, які 

свідчили – чоловік побачив світа, побував на коні й під конем» 

(Ю. Мушкетик. Погоня, 5); 

– лисий, невисокий: «Прийшов теж Ігорів однокурсник Мирон 

Синютка – малий зростом, з лисуватою круглою головою…» (Р. Іваничук. 

Хресна проща, 7); 

– красивий: «З’явився в актовій залі, а інакше й не могло бути, красень 

з другого курсу гітарист Аркадій Молодин…» (Р. Іваничук. Хресна проща, 8);  

– вираз обличчя (красивого) передається й через інші лексеми, як-от: 

щасливий, натхненний, радісний, захоплений: «Хома закинув голову й дивився 
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на те чудо розверстими очима, обличчя його було щасливе, натхненне, 

радісне, захоплене» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 14). 

Бридкий вираз обличчя, який вселяє страх: «Очі заросли густими 

бровами, з-під яких прозирав гострий полиск очей, волосся на голові 

розкудлане й сіре, як попіл, а відслонені частини лиця – ніби два відбиті 

шматки м’яса, лоба ж у цього чоловіка майже не було» (В. Шевчук. У череві 

апокаліптичного звіра, 19–20). Опис передає розумові здібності персонажа 

(відсутність лоба, що звичайно вказує на нерозумність), неприємність виразу 

обличчя передано через порівняння зі шматками м’яса. 

Досить цікавим у творі Р. Іваничука «Хресна проща» є опис ідеального 

героя та дискусія щодо того, кого можна вважати ідеальним героєм. З позиції 

диспутантів, такий герой мав бути нормою для соцреалістичного твору і 

соціалістичного суспільства, проте у справжньому житті це неможливо: 

«Головний герой – а як може бути інакше в соцреалістичному творі – 

стопроцентово ідеальний: вдумливий, талановитий, до того ж віртуозно 

грає на скрипці (йдеться про Платона Кречета)» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 7). Тому інші називають цього героя фальшивим. До ідеального герої 

відносять ще одного персонажа: «Недавно приїжджав до Москви ідеальний 

комуніст – французький філософ Жан Поль Сартр» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 12).  

Словник синонімів С. Караванського подає такий синонімічний ряд до 

прикметника ідеальний: ідеальний, нереальний, абстрактний, уявний, 

ілюзорний; (близький до ідеалу) бездоганний, досконалий, довершений, 

взірцевий, відмінний, чудовий, найкращий, сильний [211].  

У творах Ю. Мушкетика знаходимо оцінку смакових якостей: «…й 

виміняв також півкварти горілки – поганої, з пригарою» (Ю. Мушкетик. 

Погоня, 163), солодкий (добрий) і гіркий (поганий): «Перехопило подих, 

загірчило в горлі. Відчувала: вона – не перенесе Інниного щастя» 

(Ю. Мушкетик. У пастці, 42) – вираження негативної оцінки сприйняття 

ситуації. 
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У ході аналізу припускаємо, що у виявленні тотальної позитивної 

оцінки героями й героїнями історичних текстів використовують переважно 

відмінні лексичні одиниці. Портретній характеристиці персонажів-жінок 

властиве перебільшене вираження як позитивної, так і негативної оцінки й 

використання широкого діапазону оцінних іменників і прикметників. Однак 

характеристика персонажів-чоловіків відрізняється обміркованістю та 

витримкою вияву оцінки. Порівняємо: висловлювання жінок: «Відьма. 

Скрізь ідуть дощі, а в нас хоч би крапнуло… Сама бачила, як тримала у 

церкві свічку вогнем униз… І звізди з неба зніма, під коробку мучну кладе» 

(Ю. Мушкетик. Погоня, 108); «Ігоре, ти справжній письменник! А яка 

милозвучна мова твоєї новели» (Р. Іваничук. Хресна проща, 33) і чоловіків: 

«Я ненавиджу твоє властолюбство, жорстокість і несправедливість, 

шануючи водночас твоє міцне владичиське начало, ти ж любиш мою пісню, 

та ненавидиш мою свободу» (Р. Іваничук. Хресна проща, 169). 

Підсумовуючи сказане, зазначимо тісний зв’язок між гендерними 

оцінними та кількісними параметрами у мові історичної української прози. 

Зазначаємо більш експресивне забарвлення та частотніше вживання оцінних 

лексем  мови персонажів-жінок.  

 

3.2 Естетично-оцінний аспект текстів історичної прози 

 

Кількісно незначну групу становлять у творах історичного 

спрямування іменники, що позначають географічні та дискретні поняття. 

Оцінні іменники цієї групи виражають позитивну оцінку, метафоризуючись 

за подібністю розміру, форми, швидкісних характеристик тощо. Їх можна 

поділити на: 

1. Номени, що позначають географічні поняття: Земля – «…від 

другого пришестя Христа на Землю» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в 

країні укрів, 7). У цьому разі лексема земля позначає планету і має в 

семантичній структурі позитивний компонент.  
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«Тоді міняється геополітична погода від Криму до Риму, від Києва до 

Лубен і далі» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів, 7). Змінено 

відоме прислів’я пройшов Крим, Рим і мідні труби, яке характеризує важкі 

випробування, дороги, що пройшла людина. 

2. Іменники – назви дискретних предметів. До цієї групи зараховують 

оцінні лексеми на позначення речей, фактів, які підлягають підрахункові та 

набувають, внаслідок метафоричної аксіологічної номінації, позитивного чи 

негативного забарвлення. Серед них виділяються:  

а) оцінні іменники – назви одиничних речей та процесів: дуля та паля 

– «А дуля, о дуля! – була іще одним, тепер уже інтелектуальним, символом 

укрів, який символізував найголовніший принцип укрівського менталітету: ви 

нам палю, а ми вам дулю» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів, 

16); «До «балдіння» ще далеко, та й, мабуть, ніколи не прийде на нього час. 

Демократизація – то довга пряжа» (Р. Іваничук. Бо війна – війною…, 163); 

б) оцінні іменники на позначення об’єктів: матрьошки – «Традиція 

одного із стратегічних партнерів укрів цю моду називала матрьошками» 

(М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів, 30); назва корчми «Пекелок»: 

«…що ж, ремісникам потрібен інструмент, а по Йосипові в «Пекелку» давно 

вже, мабуть, випили за упокій…» (Р. Іваничук. Вода з каменю, 104). 

в) оцінні іменники, внесені до художніх текстів, що виникли в процесі 

метафоричного перенесення оцінних назв природних явищ. Характеризуючи 

не окремого індивіда, а суспільство загалом користуються способом 

метафоричних аксіологічних переносів, який надає можливість позитивно чи 

негативно оцінити як явища суспільства, так і природи: шикування (при 

утворенні другого значення асоціативні ознаки перенесені на природні 

явища): «Лісисті й безлисті хребти почергово займали шикування аж до 

самого обрію, здалека нагадуючи скам’янілі зімкнуті лави безіменних воїнів зі 

щитами на грудях, то вигиналися, немовби спини прудких карпатських 

оленів, нагло гнаних азартними мисливцями чи звірем-неприятелем» 

(М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів, 67); повінь (асоціативні 
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ознаки «значне підвищення рівня води», «велика кількість», «надмір чого-

небудь») – негативна аксіологічна оцінка марної роботи: «Щось у тих водах 

є потаємного, людського, того, що завжди приховане на споді, але завжди 

рветься на волю. Як у час повені» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні 

укрів, 52); голод (асоціативні ознаки «те, чого не вистачає») – негативна 

оцінка: «Ондечки скільки хворовитих жінок у селі зробилося, відколи війна 

триває і відколи на чоловіків голод» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні 

укрів, 45). 

3. Простежуємо у текстах історичної прози оцінні іменики, які 

визначають оцінку предмета за критерієм більше/менше: демінутивні форми 

«У відчинене квадратне віконце в тіні тягло розтопленим воском…» 

(П. Панч. Гомоніла Україна, 44); «Каблучки черевиків вистукували по підлозі 

машини…» (Ю. Мушкетик. У пастці, 21); пейоративні форми: «Дереза – 

червонопикий здоровило з кривою люлькою в руках…» (В. Шкляр. Чорний 

ворон, 128); «Он сидить хлоп’юга, він не вміщається за партою…» 

(Ю. Мушкетик. У пастці, 89). 

Аксіологічне значення, яке виникло внаслідок метафоризації, 

відображає модальні настанови соціуму, що осмислює певний факт за 

критеріями добре/погано, правильно/неправильно, істинно/хибно, причому 

для представників різних соціальних груп воно може варіюватися в межах 

аксіологічної шкали від позитивного чи нейтрального до негативного або 

навпаки. Наприклад: «Велетневі, який звик бачити довкола себе карликів, 

важко було втямити інше: чи такий уже він великий в очах таких-таки 

карликів, адже те, що вони малі в його очах, ще зовсім не значить, що малі 

вони насправді» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 57).  

Пояснюючи асоціативне бачення двох оцінних величин – велетнів і 

карликів, – автор твердить про особистісне сприйняття величин та їх оцінку. 

Внаслідок прийняття і поширення нового оцінного значення носіями 

мови воно закріплюється за лексемою і набуває постійного функціонування в 

системі мови. 
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Значне оцінне значення мають лексеми, представлені дієсловами. 

Вони вказують на суб’єктивну оцінку окремого індивіда або соціуму загалом, 

що відображається в конкретних мовленнєвих ситуаціях: 

а) у мовленні персонажів: «– Чи можна вас позбутися? – Не можна. 

Куди ми ввійдемо, звідти більше не вийдемо. У вашій Малоросії ми 

залишимося навіть тоді, коли вона проголосить декларацію про 

незалежність» (Р. Іваничук. Мальви. Орда, 78);  

б) у внутрішньому мовленні персонажів: «Майстер відповідав, а може, 

лише думав»; «Я теж її здобував і не каюсь. Я був між тими, 

які проголошували незалежність нашої держави. Але нині не хочу жити 

поруч з людьми, які ту свободу трактують, мов дикі коні тирсу, як вепри 

виноградник» (Р. Іваничук. Вода з каменю, 29);  

в) у мові автора: «Напхом напхана зала сопіла, зітхала, кашляла, 

сичала, бо публіка зібралась тут таки різномаста…» (В. Шкляр. 

Залишенець, 320) – автор передає негативну оцінку розшарування населення; 

«Карлики у своїй колонії сповідували ідею рівності, вищих за себе 

ненавиділи, і тим, котрі надто вивищувалися над магістром і комтурами, 

стинали на ешафоті голови. Мали свій університет: не знаючи, як і їх 

протектор князь Меншиков, письма, вони на вечірніх політичних заняттях 

вивчали напам’ять історію колонії, зокрема біографію першого великого 

магістра Тома» (Р. Іваничук. Мальви. Орда, 67) – за допомогою лексем, 

виражених оцінними дієсловами, автор вказує на негативну оцінку панування 

в Україні «карлицької орди» та дає позитивну оцінку тим, хто здобував 

незалежність держави. 

Традиційно до асоціативних одиниць відносять і порівняльні 

конструкції, які на нашому матеріалі можуть виконували й оцінну функцію. 

Це пов’язано з процесом осмислення ситуації чи інформації та процесом 

підбору матеріалу. Наприклад, цікавий прийом порівняння при описі світу, 

який «ловив» мандрівника Г. Сковороду, пов’язаний з негативною оцінкою 

цього світу: «Метушливий, як мурависько, марнославний, мов грозові бурчаки, 
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непізнаний і таємничий, наче макрокосм, оголений і бридкий, як коростяні 

болячки» (Р. Іваничук. Журавлиний крик, 73). Завдяки порівнянню твориться 

авторський синонімічний ряд оцінних прикметників з негативним 

забарвленням: метушливий, марнославний, непізнаний, таємничий, оголений, 

бридкий. 

Отже, до асоціативних засобів передачі оцінки зараховуємо оцінні 

лексеми, оскільки вони передають бачення автора у певний момент 

сприйняття чи творення тексту, до яких відносимо номени на визначення 

географічних понять, іменники, дієслова, прикметники, які створюють 

асоціативні індивідуально-авторські синонімічні ряди, порівняльні 

конструкції, які у тексті виконують оцінно-естетичну функцію, при цьому 

лаконічність, стислість чергується з розлогим поясненням, яке є модифікацією 

попереднього. 

 

 

3.3 Функція онімів: оцінний аспект 

 

Представники когнітивної лінгвістики розглядають ономастичні 

системи як групи власних назв, які обгрунтовуються, визначаються і взаємно 

структуруються позамовними чинниками, і які об’єднують членів групи.  

О. Карпенко вказує на такі групи знань, об’єднані в ономастиконі:  

1) чітке усвідомлення, що кожна власна назва має тільки одного носія; 

тотожні власні назви з денотатами у мові є омонімами, а в ментальному 

лексиконі – різними концептами;  

2) знання того, які речі та істоти можуть або обов’язково повинні 

одержувати у певній мові власні назви; відхилення від таких норм можливі, 

але це саме відхилення, переважно експресивного характеру;  

3) розуміння того, що різні розряди речей та істот отримують свої 

власні назви (залежно від розряду денотатів) мають поряд із спільними 
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ознаками. Чимало специфічних закомірностей різняться також своєю 

структурою, поширеністю і функціями [95, c. 27]. 

Власне ім’я становить невід’ємний індивідуальний атрибут людини. 

Учені встановили, що в іменах відтворюються побут, вірування, фантазія, 

художня творчість народів, їх історичні таланти. 

Сьогодні важко проникнути в психологію та ідеологію ранніх слов’ян, 

однак на підставі багатьох порівнянь дослідники дійшли висновку, що в ті 

віддалені від нас часи імена давалися, щоб виокремити людину серед інших і 

забезпечити оборону від злих, ворожих сил та благословити на все життя [3, 

c. 26]. 

Дослідник В. Сімович у своїх працях достатньо уваги приділив 

українській ономастиці, як-от: «Українські іменники чоловічого роду на -о в 

історичному розвитку й освітленні», «Історичний розвиток здрібнілих та 

згрубілих чоловічих імен з окремішньою увагою на завмерлі суфікси», 

«Чоловічі імена на -но», «Українські прізвища з хресних імен», «Як 

наголошувати наші прізвища на -енко». В. Сімович, досліджуючи в усіх 

згаданих працях структуру імен з лінгвістичного погляду, черпав свій 

матеріал із староукраїнських рукописів та фольклору, він примножив 

багатство ономастичної документації для скарбниці української антропонімії. 

Мовознавець указує, що прізвища, імена сімей, родів, родові імена – доволі 

пізнє явище в Україні. Вирішальну роль у виборі прізвища відігравали 

духовні чи фізичні прикмети голови сім’ї, схожість із звірятами чи 

рослинами, порівняння з предметами, прізвиська (вуличні), хресні 

імена [204].  

Цю тезу підтверджує й антропонімікон історичних романів. 

Насамперед спробуємо проаналізувати антропонімікон одного із перших 

історичних романів половини ХХ століття: «… щоб сказати, що стрункий, 

на голову вищий за інших, був брат першої дружини з Переяслава Яким 

Сомко, а поруч – сват Лаврін Капуста, такий же круглий, як головка 
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капусти, а в білому кожусі зовсім схожий на капусту» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 245); 

«Другий, з горбатим носом, з вусами, як ятагани, глянув їй просто у 

вічі... – Це пан отаман, Максим Кривоніс, а це Остап – його товариш» 

(П. Панч. Гомоніла Україна, 35). 

Порівняємо з прізвиськами, які засвідчують якості героїв, проблеми, 

яких ці герої завдають: «Ми рухалися вервечкою по ледь помітній звіриній 

стежці. Попереду йшов Лихо, що мав гострий зір, і ми з Бідою довірили 

саме йому вести нас. Я йшов за ним, а Біда плентався у хвості. Мене всі 

називали Недолею» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 9). 

Вживання лише хресного імені не було випадковим і нерідко 

пов’язувалось з світоглядом українців-хліборобів та світоглядом, який був 

притаманним для осілої людини. Раніше людям, котрі проживали на певній 

території тривалий час, достатньо було знати лише хресні імена. Згодом 

кількість однакових імен накопичувалась і виникала потреба у нових іменах. 

У текстах історичної прози зустрічаємо спосіб творення антропонімікону, 

згідно якого при накопиченні хресних імен виникали ближчі означення, 

згодом почали з’являтись імена батьків на -ін чи -ів або іменник, що вказував 

на походження: -ич, -ович, -енко: «І він знову торопко озирнувся на 

Вешняченка» (П. Панч. Гомоніла Україна, 260); «Третім у цьому ряду їхав 

значний козак Золотаренко, з яким Хмельницький хотів породичатися через 

його сестру Галю» (П. Панч. Гомоніла Україна, 245). Така форма імен несе 

позитивну оцінку. 

Варта уваги і здрібніла форма хресних імен, що згодом ставали 

прізвищами, яку спостерігали ще в ХІ ст. На такі хресні імена впливали не 

лише зріст, вага, а й звичка з юнацьких років називати когось здрібнілою 

назвою. Згодом здрібніла форма хресних імен перейшла у нездрібнілу, 

витісняючи таким чином повну, церковну назву. 

Натрапляємо на саме такі окремі форми антропонімів, які стилізують 

роман під історичні події. 
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Наприклад: «Нехай Фесько Бідний: того сам Богун учив на шаблях 

битись. 

– Фесько, Фесько! – загукали інші» (П. Панч. Гомоніла Україна, 377); 

«Тобі теж казали, пане Захарку?» (П. Панч. Гомоніла Україна, 10); «Його 

батька зашмагав корсунський підстароста за стравлений хліб, і Христя 

залишилась з малим Касянком вдовою» (П. Панч. Гомоніла Україна, 142);   

«–Мой, Яцко Здирка! – викрикнув здивовано худий в облисілій шапці селянин» 

(П. Панч. Гомоніла Україна, 423); «–Дурний Яремка, – спокійно проказав 

козак, – чим хоче налякати» (П. Панч. Гомоніла Україна, 424). 

До речі, такий стилістичний прийом автор використовував і в інших 

творах. У новелі «Там, де верби над ставом» П. Панч змальовує 

неписьменного погонича Дороба, котрий завжди був «Кузькою», бо на ім’я й 

по батькові прозивали тих, у кого дім під бляхою і хліви довгі. Така ж форма 

характерна і для текстів інших письменників, які працюють в жанрі 

історичної прози: «Кацапчуки нам трапилися ялові…» (В. Шкляр. 

Залишинець. Чорний Ворон, 203). 

Національно-універсальний аспект прізвищ значною мірою 

представлений через їхню структуру, що обумовлена когнітивними 

процесами. Найбільш поширений мислепізнавальний процес щодо 

встановлення родинних стосунків оснований на відношеннях: ти – батьків 

син, що відображено у відповідних формантах, які, за І. Бодуеном де 

Куртене, є нерозкладними елементами мовного, а саме онімного мислення. В 

українській антропонімії знаково-патронімним суфіксом, попри його 

слов’янські рівнобіжності, є суфікс -енк-о, граматична форма якого, за 

О. Потебнею, завбачає три елементи: «звук, позначення і значення. 

Патронімність у цьому суфіксі порівняно із зменшеністю, прізвищність з 

іменем по батькові, а кожне з цих порівнянь ґрунтується на ознаці, спільній 

для її членів, яка щодо значення і є позначальним» [178, c. 138].  

Виразним відтворенням психоповедінкового архетипу чи структурного 

компонента національного підсвідомого виступають композитні прізвиська – 
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зосередженіі, згущені енергетичні ядра виняткової сміхової (і не тільки) 

культури, зокрема такі як: Давимуха, Неїжласка, Панібудьласка, 

Понесикляча, Свербигуз та ін. [50, c. 157–175]. 

Наприклад: «Півень зітхнув. 

– Може, і Нетудихата там гуляє, мій курінний» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 263); «На північ від Богуслава, в урочищі Маслів Став, жив хутором 

старий козак Добридень» (П. Панч. Гомоніла Україна, 96); «Сам бачив, як 

упав підкошений кулеметною чергою Маковій, потім Їжак, за ним 

Добривечір» (В. Шкляр. Чорний ворон. Залишенець, 57); «Кошовий отаман 

Тягнирядно в цей час сидів на острові Бучки у шатрі Богдана 

Хмельницького» (П. Панч. Гомоніла Україна, 271). Ці прізвища спонукають 

до філософських роздумів над історичними віхами українського народу.  

Згідно з дослідженням М. Худаша, такого типу структури 

відображають багатство українського антропонімікону, на відміну від інших 

слов’янських [252]. Виходячи із цього можна стверджувати, що «ім’я – це 

справа не лише «іменна», а й духова, культурна, мовна, політична, ім’я – це 

справа духової волі або духового рабства» [228, c. 1]. 

Д. Яворницький про це писав: «З природних якостей, властивих 

справжньому українцеві, запорожці відзначались умінням майстерно 

розповідати, вміли підмічати смішні риси в інших і передавати їх у 

жартівливому, але ні для кого не образливому тоні. Звичаї у запорожців 

дивні, вчинки хитрі, а мова й вигадки гострі й переважно схожі на 

глузування. Цією рисою запорозьких козаків частково пояснюються й ті 

дивні прізвиська, котрі вони давали новачкам, що приходили в Січ: Гнида, 

Півторакожуха, Непийпиво, Неїжмак, Лупиніс, Загубиколесо, Задерихвіст, 

Держихвістпістолем тощо» [271, c. 177]. П. Панч у своєму романі передає 

це так: «Чоловік зирнув на вершників бистрими очима, в яких уже блиснула 

надія, звівся на ноги, але, глянувши на Кривоноса, знову благально склав руки: 

– Я бідний хлоп! 

– Брешеш, таке пузо наїв! 
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Козаки зареготали: з-під свитки світили ребра. 

– Признавайся, куди мандрував. Може, на Січ? Так ми тобі дорогу 

покажемо. Як прозиваєшся? 

– Прілий, добродію! 

– А ми тебе вже Голим прозвали, – сказав Мартин, похмурий джура. – 

Православний чи унія? 

– Грецької віри! 

– Перехрестись» (П. Панч. Гомоніла Україна, 266); 

«– Люди Перебийносом величають, а на Січі – Кривоносом прозвали» 

(П. Панч. Гомоніла Україна, 67). 

В. Шкляр також подає імена, які відображають риси зовнішності, 

вчинки, простежує походження онімів: «Птіцин часто і дрібно моргав 

маленькими, справді пташиними очима» (В. Шкляр. Чорний ворон, 80); 

«Птіцин дрібно закліпав просльозілими очицями й потягся до сала, ніби 

хотів ще раз усім нагадати, що його дід мав прізвище Птах» (В. Шкляр. 

Чорний ворон, 81); «… повернувся лише Василинка – безвусий хлопчина, 

схожий лицем на дівчинку. Того й Василинка, а не Василь» (В. Шкляр. 

Залишенець, 346); «Четверо його синів воювали в макіївського отамана 

Жуйводи (прозваного так, бо говорив, як воду жував)» (В. Шкляр. Чорний 

ворон, 162). 

На лексичному рівні української мови реалізація стилістичних функцій 

літературно-художньої антропонімії зводиться передовсім до ідентифікації 

національної, регіональної та соціальної належності денотата через 

присвоєння йому іменування, що однозначно репрезентує відповідну 

лексичну систему. В окремих випадках натрапляємо на більш давні імена 

замість сучасних, що підкреслюють час подій у романі. Григор (Григір) 

вживається замість Григорій, Саливон, ім’я, яке зараз не вживається. 

«Парубок, якого називали Григором, був стриженим у кружок, мав 

крупні риси обличчя, очі блищали, як сливи» (П. Панч, Гомоніла Україна, 203); 
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«Не дам тебе, Саливоне, не дам їм нізащо!.. – і вона обхопила його 

руками за шию» (П. Панч. Гомоніла Україна, 202). 

В окремих випадках ім’я не відповідало зовнішньому виглядові, розуму 

людини: 

«Такі ж підібралися там і сотники: пришелепуватий Мусій Опара, 

хитрий і запопадливий Данило Городченя, і такий же Ючук Савич. А 

Онисько хоч і Зайцем прозивається, а справжній тобі вовк. Якщо і є з них 

хоч трохи порядні, то хіба Себастян Богуславський та Прокіп Лазаренко. 

Був ще Богдан Топичка, але щось і в полку вже не чути» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 273) (автор для підкреслення таких відхилень дає свої авторські 

оцінні коментарі щодо імен і характерів персонажів). 

У романі П. Панча персонажі-українці переважно іменуються 

українськими антропонімами (Карпо Закусило, Захарко Драч, Панько 

Півкожуха, Мусій Шпичка, Самійло Зорка, Василь Золотаренко тощо), 

поляки – польськими, здебільшого – це антропоніми з суфіксами –ськ-/-цьк-/ 

-зьк- (пан Щеньковський, шляхтич Журавський, генерал коронної артилерії 

Христофор Артішевський тощо). Крім цього польське походження 

підкреслюється вказівкою на посаду або походження: шляхтич Лаба, князь 

Заславський, хорунжий коронний Конецпольський тощо. «Каштелян 

Станіславський Беньовський, дипломат і посол Польщі в козацькій 

державі, уславився як ревнитель рівноправного союзу трьох народів у лоні 

Речі Посполитої, разом з Виговським і Немиричем ініціював Гадяцьку унію, 

нині ж інспірував таємне листування Яна Собєського з Петром 

Дорошенком» (Р. Іваничук. Через перевал, 419). 

Цікава оцінна характеристика прізвища спостерігається у тексті, якщо 

по-різному пояснити його походження. Наприклад, пояснення прізвища 

героя роману В. Шевчука «Три листки за вікном» Киріяка Автомоновича 

Сатановського: « Дивне у вас прізвище, – сказав. – Сатановський – це щось 

начебто від сатани?.. – Прізвище мого діда, – смиренно пояснив я, – було 

Сотоновський, од малоросійського слова «сотати», що значить «мотать». 
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Той самий дід, пристосовуючись до великоросійської вимови, змінив «о» на 

«а» (В. Шевчук. Три листки за вікном, 288). Прізвище Сотоновський має 

позитивну оцінку, тоді як Сатановський – забарвлене негативно.  

Оскільки прізвища у творах П. Панча переважно збігаються з іменами 

історичних осіб, автор, вказуючи певне прізвище чи ім’я, подає і реальні 

родовідні історичні свідчення. 

«Князь Єремія Вишневецький походив із старовинного роду 

литовських князів, які в п’ятнадцятому сторіччі породичалися з українською 

шляхтою. Цей рід зажив слави на Вкраїні і доброї, і злої: Єреміїн прадід 

Дмитро Вишневецький заклав на острові Хортиця перший замок для 

боротьби проти татар і турків» (П. Панч. Гомоніла Україна, 196). 

Клятва Богдана Хмельницького: «–Я Богдан-Зиновій, двох імен 

Хмельницький, лицар, писар і сотник, пан на Суботові, а від нині гетьман 

усього війська Запорізького, присягаю Богові, в тройці єдиному, вірно і 

невідступно при справі батьківщини нашої України до скончання віку 

стояти, з ворогами аж до перемоги прапорів наших битись, ні життя, ні 

майна свого не жаліючи» (П. Панч. Гомоніла Україна, 303). 

У романі «Із сьомого дна» Я. Бакалець та Я. Яріша історичні свідчення 

про справжніх історичних осіб автори подають у Поясненнях деяких слів та 

власних назв наприкінці роману, проте ці характеристики мають чітку оцінну 

характеристику, наприклад: «Данило Нечай (рік нар. невід. – помер у 1651 

році) – військовий діяч, полковник брацлавський (з 1648 року). Відзначився в 

багатьох боях Визвольної війни, у 1651 році керував південно-західним 

відтинком фронту. Загинув у бою в містечку Красному. Оспіваний у 

народних піснях як герой» (Я. Бакалець. Із сьомого дна, 395). 

Цікаві прізвиська, що нерідко у козаків ставали прізвищами: 

«Федора Вешняка називали в Січі Восьмим Гласом за те, що він 

любив співати церковних тропарів, знався добре на церковній службі, міг 

бути й сам попом, бо вчився в Київській колегії Петра Могили, але якось на 

Подолі гуляли запорожці, студіозуси дивилися на них заздрими очима крізь 
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зачинену браму Братства, а коли пішли до трапези на обід, не дорахувалися 

Вешняка» (П. Панч. Гомоніла Україна, 257).  

Для підкреслення колориту і передачі історичних подій у романі дещо 

менше кількосно вживаються татарські антропоніми з частинками –ага, –бей, 

–мурза тощо: «Ще більше враження справив на Чаус-мурзу золотий зал, до 

якого ввели його з особливою церемонією якісь шляхтичі, що й самі аж сяяли 

від золотих гудзиків, ланцюжків та перснів» (П. Панч. Гомоніла Україна, 

198); «–Його милость ясний хан кримський Іслам-Герей, хвала аллахові, 

здоровий і вашій світлості, княжаті на Вишневці і на Лубнах, чолом б’є 

аргамаком під сідлом та луком турським» (П. Панч. Гомоніла Україна, 199); 

«Того року перекопський мурза Умерлі-ага зібрав близько чотирьох тисяч 

татар» (П. Панч. Гомоніла Україна, 145). Український хлопчик Касянко, 

потрапивши в татарську неволю, стає Кусаяном. «Верига почув один і другий 

постріл, потім Гордіїв крик, а за ним вигук: 

– Кусаян! Кусаян!..» (П. Панч. Гомоніла Україна, 155) – це ім’я зразу ж 

викликає негативне забарвлення. 

Російські персонажі відрізняються тим, що вказується не лише їх ім’я, а 

й ім’я по батькові – цар Олександр Михайлович, царевич Дмитрій 

Олексійович (порівняйте гетьман Богдан Хмельницький, сини його – Тиміш 

і Юрась), прізвища з суфіксом -єв- : Путивльський воєвода Плещеєв. 

Для аналогії згадуються і героїчні персонажі Давньої Греції і Давнього 

Риму: «Подвиги наших полководців, – продовжував Осторог, – особливо в 

сьогоднішнім бою, нагадують мені подвиги Мільтіада при Марафоні, 

Повзанія при Платої, Евлампінонда при Левострах, Ганнібала при Каннах, 

Сціпіона при Нарагаррі і Цезаря при Форсалі…» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 477).  

Синтаксичні антропонімічні моделі іменувань персонажів у 

історичному хронологічному контексті в романі П. Панча «Гомоніла 

Україна» здатні констатувати національний чи соціальний статус: 

молдавський господар Лупу (трикомпонентна модель), хорунжий новгород-
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сіверський Кисіль, князь Четвертінський, брат закатованого в Тульчині 

(п’ятикомпонентна модель), ловчий Кшестовський, дворянин Мястковський 

(двокомпонентні моделі). 

Певна зміна у синтаксичній валентності компонентів складених 

літературно-художніх антропонімів дозволяє надавати їм певних конотацій. 

У літературно-художній антропонімії роману П. Панча широко 

використовуються дані про популярність окремих імен, динаміку 

національного імені, поширеність прізвищ на певних теренах України, 

нерідко обігруються народні звичаї та мотиви присвоєння імен та прізвиськ. 

Російські персонажі відрізняються тим, що вказується не лише їх ім’я, а й 

ім’я по батькові.  

Отже, вибір конкретних засобів для присвоєння певному персонажеві 

потрібних конотацій регламентується реальним ментальним 

антропонімійним узусом.  

 

3.4 Ментальні та лінгвоантропоцентричні чинники створення 

оцінних висловлювань в українській історичній прозі 

 

Антропоцентризм лінгвокультурології перебуває в річищі загальної 

тенденції розвитку гуманітарних знань. Однією із актуальних течій сучасної 

лінгвістики є дослідження культурної неповторності народу, що виражається 

у національно-мовній картині світу. Розуміння мови не як самодостатньої 

структури, а як елемента свідомості людини, що виражає всі етапи її життя, 

дало можливість розгорнути межі лінгвістичних досліджень і призвело до 

взаємозалежності лінгвістики і суміжних з нею галузей знань і наук. Акцент 

у дослідженні мовних явищ змістився з їх констатації, вивчення у статиці на 

причинно-наслідкові зв’язки та динамічний аспект. Мова історичних романів 

через вербалізовані національно-культурні стереотипи виражає етнічне «я» 

авторів, їх сприймання зовнішнього світу та відтворення у слові через 

ціннісні домінанти. Це допомагає краще забезпечувати виконання трьох 
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основних функцій історичних текстів: 1) прагматичної – вплив на масову 

свідомість читача з метою визначити соціальні цінності народу і сформувати 

оцінне ставлення до історичних подій та героїв; 2) емотивної – упевненість у 

правильному висвітленні фактів, опис символів, що несуть в собі великий 

емоційний заряд; 3) аксіологічну – передання власного ставлення до 

зображуваного, надання йому оцінки. 

Один із чинників – норми моралі та духовні цінності, якими керується 

автор при написанні творів.  

Розглядаючи оцінні структури, що існують реально в мові, говоримо 

про оцінку як особливу класифікацію подій, фактів, людей, яка пов’язана з 

уявленням, у широкому значенні, суб’єкта оцінки про ставлення конкретного 

предмета або події до нормативних положень або до норми, яка існує в 

певному соціумі, та про оцінку у вужчому значенні або у власному значенні 

слова, пов’язану протиставленням добре/погано. 

Загальнооцінні враження, як і сама категорія оцінки, є соціально 

зумовленими, тобто історично сформованими у суспільстві. Оскільки через 

оцінку відбито уявлення соціуму про цінності, то й сама оцінка має 

ментальну сутність. Водночас оцінка є як суб’єктивною, індивідуальною, так 

і раціональною. Коли людина осмислює фрагменти довкілля через свою 

свідомість, вона їх оцінює з позиції власного «я», але з позиції аналізу через 

розум ця оцінка довкілля людиною є раціональною. Таким чином, оцінка 

проходить крізь усі тексти, усі рівні мови і співвідноситься з внутрішнім 

світом людини, яка оцінює довкілля.  

З огляду на це, дослідження оцінки є багатоаспектним і подеколи 

суб’єктивним. Національна ментальність українців як історичної нації, є 

системою, що має особливу, своєрідну структуру. Ментальна структура 

відображає складний процес тісного взаємозв’язку суспільних явищ, що 

характеризуються такими термінами соціальних наук як національна 

(етнічна) психологія, національна вдача, національний характер, народна 

пам’ять, національні архетипи, національна мрія, національна ідея, 
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самоврядні потенції української ментальності, соціопсихічні складники 

українського національного характеру, етнічні «первені» й іншими [32]. 

Особливу роль оцінка відіграє в історичній прозі, де об’єктами оцінних 

суджень є аспекти, методи дослідницької діяльності, історичні факти; 

характер стилю та ін.  

Л. Красильникова виділяє чотири типи оцінок тексту загалом та його 

окремих аспектів:  

1) загальна аксіологічна оцінка (високий рівень, гарний зразок, 

блискуча ідея);  

2) ментальна оцінка, що включає в себе психолого-інтелектуальну 

(важливий внесок, основний метод, серйозна спроба та ін.), емоційно-

інтелектуальну (дотепна ідея, раціональний підхід, тонкий аналіз) оцінку;  

3) оцінка, що базується на ставленні до норми, стандарту, традиції, 

актуальності, ефективності тощо (ідеальна класифікація, академічна праця, 

своєчасна постановка проблеми);  

4) емоційна оцінка, що позначає різні психологічні стани та реакції 

(сильне враження, несподівані висновки, вражаючі результати) [116]. 

Характерними для визначення ментальних особливостей українців є 

такі чинники: релігійні переконання, миролюбність, повага до історичних 

героїв своєї країни, шанобливе ставлення до землі, волелюбність, 

толерантність щодо інших націй та культур, релігій. 

Простежуємо у романі В. Шкляра позитивну оцінку ментальних 

особливостей українців: «Взагалі за час цієї подорожі я відкрив у наших 

сільських людях одну цікаву рису, яка, на перший погляд, викликає 

замилування. Це – якась надмірна добрість, безхитрісна та безоглядна, оте 

запобігання перед гостем, навіть якщо цей гість випадковий і ще невідомо, з 

чим до тебе прийшов. … ці милі статечні люди так догідливо приймають 

сімейство червоного воєнкома, готують вечерю, гріють для купелі воду, 

відводять для ночівлі світлицю» (В. Шкляр. Чорний ворон. Залишинець, 280). 
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Дослідники виокремлюють чотири системотворчі ознаки менталітету 

українського народу [137]: 

1) інтровертованість вищих психічних функцій у сприйнятті 

навколишньої дійсності, що виявляється у зосередженості на фактах, 

проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу; 

2) кордоцентричність – сентименталізм, чутливість, емпатія, любов до 

природи, яскрава обрядовість, естетичність народного побуту; 

3) анархічний індивідуалізм, проявами якого виступають різноманітні 

форми опосередкованого прагнення до особистої свободи; 

4) перевага емоційного, почуттєвого.  

Простежимо поняття «менталітет», «ментальний» та «ментальність» за 

словником: «Менталітет: сукупність психічних, інтертекстуальних, 

ідеологічних, релігійних, естетичних і т. ін. особливостей мислення народу, 

соціальної групи або індивіда, що проявляються в культурі, мові, поведінці і 

т. ін. 

Ментальний: 1. Прикметник до менталітет. 2. У парапсихології – 

пов’язаний з енергетичним полем, що створюється людиною та служить 

відображенням його психіки, свідомості. 

Ментальність: 1. Інтелект, розумові здібності. 2. Психіка, психічний 

стан» [42, с. 518]. 

До ментального чинника відносимо релігійні вірування українців, 

миролюбність, повагу до своїх героїв. Наприклад, в романі Р. Іванченко 

описано сонм богів, яким поклонялися предки українців; простежуємо чіткий 

поділ на добрих і злих: 

«Верховний Бог всього сущого на землі і на небесах – Рід – важко возсів 

на білих хмарах і покликав до себе синів і синовців своїх, зухвалих молодих 

богів – Перуна, Свіртовида, Хорса, Стрибога, Дажбога-Ярила, Живу, Ладу, 

Лелю, Мокошу, а також Сімаргла, Радогоста, Чорнобога та ще багатьох 

інших кумирів людських, на честь яких по всій землі слов’янській усі племена 

ставили ідолів» (Р. Іванченко. Зрада, 3). Добрі – це сам Рід, Велес («цей 
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одвічний трудівник спрадавна займався своїм господарством, був 

задоволений набутками й пошануванням ратаїв і не втручався у політику») 

(Р. Іванченко. Зрада, 3). Сварог. Погані, або зухвалі, чванливі – це всі інші, 

які «…скрізь пхали себе в кумири… І все те вони робили для утвердження 

власного імені, з жадоби поклоніння» (Р. Іванченко. Зрада, 3). 

Миролюбність: «…не мечем, а багатством, добрами своїми має 

утверджувати себе народ!..» (Р. Іванченко. Зрада, 4). 

В. Шкляр підкреслював вчинки персонажів на основі порівняння з 

релігійними віруваннями українців, тим самим розкриваючи звичаї: «Того 

дня Чорний Ворон викупався так старанно і всмак, ніби це був чистий 

четвер перед страсною п’ятницею» (В. Шкляр. Чорний ворон. 

Залишенець, 162). Автор описує також належність українців до 

християнської віри та їх повагу до держави за допомогою символів: «Угорі на 

покуті висіли образи Богоматері та її Сина, а нижче – розгорнуті 

полотнища двох прапорів. Жовто-блакитний і чорний – холодноярський 

бойовий прапор, на якому срібною заполоччю було вигаптувано: «Воля 

України або смерть»» (В. Шкляр. Чорний ворон. Залишенець, 81). 

Повага до своїх героїв описана через лексеми, що несуть позитивний 

заряд, – опис Щека, Кия і Хорива В. Маликом: «Три красені – мов тугі 

молоді дубки!.. Ось одесну стоїть Кий – найстарший… Високий, ставний, 

широкоплечий…Посередині – Щек… Не хлопець – а вогонь!.. Хорив має 

сімнадцять літ. Однак, незважаючи на молодість, він має дужі й умілі 

руки…» (В. Малик. Князь Кий, 6–7).  

Назва Україна за часів Богдана Хмельницького була такою ж 

уживаною, як Волинь, Поділля, не кажучи вже про Галичину, яка тоді ще 

могла називатися Червоною Руссю, але не могла Україною. Назва Україна 

дійшла до Галичини і так само до Буковини та Закарпаття лише у ХХ 

столітті. А вся етнічна територія українського народу в добу Богдана 

Хмельницького іменувалася Руссю чи Малою (тобто первинною, 
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споконвічною) Руссю. Щоб достовірно іменувати предмет своїх історичних 

студій, М. Грушевський мусив створити штучну назву Україна-Русь. 

Отже, історично назва Україна поширювалася по всій тій території, яку 

ми нині називаємо Україною, дуже довго – від ХІІ ст., коли Україною 

називався невеликий шмат північного Лівобережжя – Переяславське 

князівство, до ХХ ст. Цей процес має свою історичну мотивацію. 

Так, наприклад, у досліджуваному романі В. Малика «Князь Кий» онім 

Україна пов’язаний насамперед з Поділлям. Порівняймо епіграф до першої 

думи (розділи роману): 

«Земле Польська, Україно Подольська, 

То вже тому не год і не два минає, 

Як у християнській землі добра немає, 

Як зажурилась і заклопоталась бідна вдова. 

То не бідна вдова, то наша рідна земля» (В. Малик. Князь Кий, 6).  

Населення, що проживає на цій території, зветься руським. 

«Не думайте, пане, що я лещу руським, ні, але я пам’ятаю думку про 

них пана Потоцького, а тепер і сам в цьому переконався» (В. Малик. Князь 

Кий, 55). 

Межі України можемо простежувати в романі за такими топонімами: 

«Кисіль володів тільки в одному Київському воєводстві Фастовом, 

Новосілками, Мотовилівкою і Білогородкою й відчував, що на Вкраїні 

може настати кінець не тільки польській адміністрації, а й будь-чиєму 

пануванню» (В. Малик. Князь Кий, 58). 

Взагалі онім Україна асоціюється в романі як щось дуже дороге, яке 

потрібно берегти, за яке треба боротися: 

«За видимою покорою, за вдаваною відданістю Короні польській і в 

них за Україну, за її волю, за віру грецьку кров кипіла до меча» (В. Малик. 

Князь Кий, 61), «Україна варта гетьмана вищого на голову за святу Софію» 

(В. Малик. Князь Кий, 109). 
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А яка гордість в таких рядках: «Тепер Київ міг вільно зустрічати 

гетьмана України з лицарями війська Запорізького…» (В. Малик. Князь Кий, 

517). 

Онім Київ уже вживається як назва українського міста:  

«…чиста Україна. 

А віра святая в цале застала –  

добрая новина! 

А ти, стольний Київ, місто українне, 

не меншу славу 

Тепер в собі маєш, коли оглядаєш в руках  

булаву 

Зацного Богдана, мудрого гетьмана,  

доброго молодця, 

Хмельницького, чигиринського, 

давнього запорожця…» (В. Малик. Князь Кий, 521). 

Дотичним до цього є приклад про Україну, яку споглядає під час 

поїздки Розумовський, один із героїв роману Р. Іваничука «Журавлиний 

крик»: «–Григорію Андрійовичу, прокиньтеся. Он уже й Україна. Краса яка, 

погляньте…» (Р. Іваничук. Журавлиний крик, 108). 

До речі, описуючи татарські набіги, П. Панч не згадує жодну державу, 

лише вживає географічний онім Крим: «…татари тієї зими вдерлися в 

Україну, прорвалися аж до Білої Церкви, спустошили увесь цей край, 

забрали худобу, забрали в ясир до тридцяти тисяч людей і безборонно 

повернулись до Криму» (П. Панч. Гомоніла Україна, 60). 

Ось як сам гетьман визначає межі України: «На чужі землі війною не 

піду, досить маю тепер на Україні, досить маю вчасу й достатку в землі і в 

князівстві моєму по Львів, Холм і Галич» (П. Панч. Гомоніла Україна, 509). 

Натрапляємо й на окрему назву Галичини, яка тоді ще не називалася 

Україною, і мала назву Волинь: «Незабаром і Волинь звільнимо від панів-

ляхів» (П. Панч. Гомоніла Україна, 436); до Галичини входило Покуття: 
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«…що він торгував сіллю, добре знали на Покутті» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 438); «…про ватажка повстанців у Галичині Семена Височана 

Кривоніс не раз згадував» (П. Панч. Гомоніла Україна, 441). І ось тут автор 

вживає синоніми, називаючи Галичину Червоною Руссю: «Дим пекельного 

чаду смородом мутить розум посполитим уже і в Червоній Русі, і в Литві» 

(П. Панч. Гомоніла Україна, 448). 

Богдан Хмельницький як літературний персонаж роману так 

окреслював межі України: «А як спитаєте, хто ви єсте. Скажете: «Ми 

руські, а посідаємо Україну Руську, Київську, Волинську, Подольську й 

Брацлавську. А буде вас називати поляками, скажіть, що то є інший народ. 

А ми козаки, і споконвіку в Подніпров’ї жили, жили ще рязанські козаки. 

Далі, те ми чули, чули-сьмо і про чорні клобуки, а щоб хоч колись жили тут 

поляки, того ніхто не чув і не знає» (П. Панч. Гомоніла Україна, 295). 

Крім України вживаються в онімічному просторі роману назви інших 

держав. З-поміж них на першому місці – Річ Посполита, далі Росія, а потім і 

Литва, Франція тощо. Із слов’янських країн згадується про Білу Русь: «…їм 

на допомогу прийшли загони навіть з Білої Русі» (П. Панч. Гомоніла Україна, 

477);  

«Я перепитував у людей, одні кажуть – на Січ ударився Кривоніс, інші 

кажуть, ніби аж у Франції воює. Це правда? 

– Правду казали люди. 

– І у Франції був? 

– Гішпанця воювали у Дюнкірхені. Козаками й прогнали його, хоч нас 

було тільки дві тисячі, а француз би й досі вовтузився» (П. Панч. Гомоніла 

Україна, 31). 

Амбіції польської шляхти змальовуються і через назви держави, і через 

опис амбіцій короля польського: 

«Турбували шляхту й чутки з Варшави. Хто замислювався над цим, 

починав розуміти, що в Польщі заходять події, які можуть покласти край 

тому спокоєві, що ним ось уже кілька років користалася шляхта. Тепер вона 



 140 
збувала час не в походах, не в бранях, а в пишних банкетах, у свавільних 

наїздах і в розкоші, що не знала меж. Такий стан був за солодкий відпочинок, 

який, на їх думку, ласка божа справила Речі Посполитій по трудах і 

клопотах воєнних. Шляхта тепер без крові ширила кордони новими 

займищами по обидва боки Дніпра. 

Король Владислав ІV, із династії шведських Вазів, не хотів 

задовольнятися з такого спокою Речі Посполитої. Вірячи в своє 

призначення, він бачив себе не тільки королем на Польщі, а ще носієм корони 

шведської і московської. Навіть на цьому не зупинялися його мрії – він бачив 

себе в майбутньому помазаником божим навіть на царгородському 

престолі Палеологів. Треба тільки було вигнати турків із Європи і 

звільнити Гроб Господній від невірних» (П. Панч. Гомоніла Україна, 48). Як 

бачимо, у маленькому обсязі тексту вміщається одинадцять власних назв і 

п’ять загальних, утворених від власних, серед яких чотири державних назви і 

одна територіальна – Європа. 

Росія має назву у романі Московія: «…а з Московією залагоджує похід 

проти татар» (П. Панч. Гомоніла Україна, 53). 

Отже, описуючи події визвольної війни в романі «Гомоніла Україна», 

П. Панч виявив глибокі знання історії описуваного періоду. Через опис 

власних назв державних утворень ХVІІ століття, похідних від них автор 

намагається інформувати читача про географічні кордони України, про 

війни, які точилися в той час, про навколишні країни, з якими наша держава 

контактувала. 

Опис сучасної країни порівняємо через іронію Марії Матіос при описі 

країни укрів: прагмеми з позитивним оцінним компонентом, що в іронічному 

контексті поєднані з негативною оцінкою: обожнювати, кохатися, мліти, 

мирно вживатися, будувати, шанувати, звеличувати, поклонятися: 

«Тут любили свята і не любили буднів, обожнювали віча і не 

визнавали тверезих голосів, за позиками до чужих тут ходили частіше, ніж 

до вітру, кохалися в старовині й мало цікавилися новими технологіями, 



 141 
тут мліли в одночасних екстазах три тримачі державних штандартів, 

коли слухали гімн про українську кропиву в інтерпретації дещо поскубаного 

юного орла, і запросто вмикали мобільні "дебільники" під час богослужіння 

чи оперної вистави, тут мирно вживалися мільйоннодоларові палаци із 

довоєнними бараками, охочі до особливих видів праці, якими в укрів 

вважалося підтирання забугорних сідниць і миття їхніх же клозетів, як 

правило, кордон перетинали якщо не в багажниках автомобілів, то в ящиках 

з-під телевізорів, на цій землі одночасно будували церкви і переповнювали 

в’язниці, тут шанували і звеличували злодіїв нарівні із мучениками… усі 

тут були в пошані й усі мали рацію, але не ту, що є передавальною станцією, 

а мали рацію чи то пак право, що не дає жодного глузду і сенсу. 

Пани, добродії, товариші, масони, колеги, ґвалтівники, путани, 

сексоти, містери, пуритани, шапкокради, дони, заламувачі сейфів, і шевальє 

– кожен з них будь-якої миті міг претендувати на будь-яке місце в країні 

УКР. І жодному з них не було заказано навіть шапки самого Мономаха» 

(М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів, 72). 

Аналізуючи текст, відзначаємо намагання його авторки подати власну 

оцінку країни, яка одночасно є як позитивною, так і негативною, тому що 

передана опозиційними блоками: любити свята/не любити буднів; 

обожнювати, тобто визнавати віча/не визнавати окремих голосів; кохатися в 

антикваріаті/не цікавитися новими технологіями; мліти від державного 

гімну/не поважати церковних служб або оперних вистав (вмикати мобільні 

телефони); будувати палаци/жити в бараках; будувати церкви/переповнювати 

тюрми; шанувати мучеників/шанувати злодіїв і тому подібне. 

Отже, проведений аналіз показує певну особливість оцінних 

висловлювань, які автори історичних творів передають через оцінку держав з 

використанням їх власних назв, через аналіз культурних традицій, 

особливостей соціальних чинників.  
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Висновки до третього розділу 

 

Дослідження художнього тексту значною мірою пов’язане із 

виконанням великої кількості завдань, серед яких основним вважається 

усвідомлення взаємозв’язку різних ступенів словесно-виражальних засобів у 

певному макро- чи мікроконтексті, відповідністю їх із позамовними 

чинниками.  

Визначальним для лінгвостилістики мови є з’ясування естетико-

стилістичної ваги авторського вислову в проекції на структуру національної 

мови, специфіка функціонування стильових і загальномовних норм. 

Вивчення сутнісних особливостей мови української історичної прози, 

яку розглядають з точки зору функціонального вияву національної мови, дає 

певною мірою ретроспекцію в історію. Це зумовлюється тим, що сумісний 

аналіз мовних ресурсів за розуміння чинних літературних норм, в тому числі 

й стилістичних, забезпечує зміст для наступних історичних наукових 

пошуків, з метою з’ясувати емоційно-експресивний зміст виражальних 

засобів мови. 

Розглядаємо оцінку з погляду філософії як судження, яке визначає 

моральну гідність певного об’єкта, якому притаманні моральні якості, і 

виражається вона поняттями добра і зла, зумовлюється об’єктивними 

критеріями моральності історичного характеру і модифікуються відповідно 

до змін у суспільстві. 

Наприклад, в історичних романах знаходимо приклади таких оцінних 

текстів для: 1) характеристики держав; 2) характеристики людини; 

3) характеристики ментальних особливостей народу. 

Крізь авторське світобачення відбувається формування концептосфери 

мови, у якій сконцентровано уявлення етносу про світ і яка репрезентує 

психоментальну інтеріоризацію дійсності. Інтеріоризацію пояснюємо  процес 

утворення понять, уявлень, повідомлень про світобуття, усвідомлення 

індивідом самобутності. 
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Отже, образна й оцінна експресія відтворює емоційну сферу основних 

носіїв мови (авторів, персонажів, читачів), багатогранність відтінків думки й 

емоційної оцінки висловленого. Семантико-когнітивні особливості оцінних 

лексем в історичній прозі розкривають емотивний фонд сучасного 

українського художнього дискурсу й виступають емотивними знаками, що 

забезпечують культурну комунікацію на емоційному рівні. 

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора: [141; 

232; 234; 238; 242]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ ОЦІНКИ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ 

 

4.1 Стилістична та експресивна маркованість оцінних 

висловлювань  

 

Специфічні комунікативні одиниці – оцінні висловлювання, які мають 

широкий діапазон виражальних можливостей, при використанні в художніх 

текстах дозволяють авторам досягати різнопланових стилістичних ефектів: 

вносити до написаного відчутний колорит розмовної експресії (ефект 

колоквіалізації), посилювати психологізм зображення внутрішнього стану 

персонажа (ефект психологізації), створювати підтекстове оцінне значення 

різного ступеня глибини (ефект імплікації), посилювати експресивну 

наповненість контексту та ін. 

Крім того, експресивний вплив – це взаємопов’язаність діалогу з 

контекстом, яка саме в історичних художніх текстах дуже важлива, оскільки 

до неї входить два аспекти: 

 роль контексту у забезпеченні комунікативної достатності (повне 

розуміння вербалізованого та невербалізованого смислу висловлювання); 

 вплив контексту на характер стилістичної оцінної заданості 

висловлювань. 

У більшості аналізованих нами художніх текстах контекст має 

стилістичну багатоплановість, що дозволяє авторам досягнути кількох 

стилістичних ефектів одночасно. Завдяки контексту невербалізована частина 

оцінних висловлювань також сприймається однозначно, створюючи ефект 

імплікації. 

Специфічні оцінні комунікативні одиниці стають виразною складовою 

мовленнєвого портрета персонажа, що дозволяє рельєфніше окреслити 

специфіку мовленнєвої поведінки героїв історичної прози. 
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Тексти творів визначаємо як матеріальне здійснення проміжного 

ланцюга комунікації. Проміжність спричинена тим фактом, що текст передає 

інформацію від автора до читача. 

Має рацію Ю. Лотман, вважаючи художній текст текстом підвищеного 

семантичного навантаження. «Застосовуючи до художнього твору цілісну 

ієрархію додаткових кодів: загальноепохальних, жанрових, стильових, які 

фунціонують у межах усього національного колективу чи вузької групи (аж 

до індивіда),  пише вчений,  ми отримуємо в одному й тому ж тексті 

найрізноманітніші набори значеннєвих елементів і, відповідно, складну 

ієрархію пластів значень» 133, с. 204. 

Через те, що в різних історичних епохах і в різних типах соціального 

устрою суспільства оцінка змінюється залежно від її сприйняття у певній 

історичній ситуації та передачі у конкретній соціальній верстві суспільства, 

визначаємо її як історично та класово зумовлений засіб вираження цінностей. 

Наприклад, у романі М. Матіос «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» 

знаходимо приклади таких оцінних текстів для: 

– характеристики держав: «Проте щедра на платні обійми, 

знаменита куртизанка Европа вміло користувалася розтринькувачкою 

власних чеснот і багатств – країною УКР, – бо добре знала: якщо мати під 

боком таких сусідів, як безголові укри, тоді не обов’язково годувати своє 

військо чи армію своїх робітників» (знижена оцінка) (М. Матіос. Містер і 

місіс Ю-Ко в країні укрів, 18);  

– характеристики людини: «Така кокотка, з дозволу сказати, місіс 

гасає по всьому світові у пошуках природних надр і молодої крові, здійснює 

переділ меж своїх володінь і колекціонує коханців, навмисне роблячи їм 

зводини в один і той же час, в одному і тому ж місці» (М. Матіос. Містер і 

місіс Ю-Ко в країні укрів, 16) (знижена оцінка); «Брінкфорд – голова і 

бікфорд – руки – Давид Зубанія Великий» (М. Матіос. Містер і місіс Ю-Ко в 

країні укрів, 23); 



 146 
– характеристика ментальних особливостей: «Добре бути козаком на 

просторах країни УКР – UA. Погано бути вартовим її господарки. А ще 

погано в такій країні вродитись жінкою з головою» (М. Матіос. Містер і 

місіс Ю-Ко в країні укрів, 55). 

Слово як знак мови поєднує в собі ідеальне та матеріальне: ідеальне – 

це закріплена суспільством ідеальна функція, а матеріальне – матеріальна 

природа знака. У семантиці слова більшість дослідників розрізняють ядерну 

та периферійну зони і виділяють такі семантичні компоненти структури 

мовного знака, як денотат, або денотативне значення (лат. denotâtum – 

позначуване, позначене), сигніфікат, або сигніфікативне значення, та 

додатковий компонент семантики мовного знака – конотацію, або 

конотативне значення слова. 

Денотат пояснюють як компонент значення знака, який виражає в 

узагальненій формі предмети та явища позамовної дійсності. Основною 

ознакою денотативного значення є зв’язок із предметом позамовного 

характеру. Сигніфікат, або значення словесного знака, формується, 

фіксується і зберігається лише у свідомості індивіда, тобто це відношення, 

основою якого є взаємозв’язок між нормативом, під яким необхідно розуміти 

відповідне матеріальне вираження знака, і мисленнєвим відображенням у 

свідомості людей предметів і явищ дійсності в її найрізноманітніших 

проявах [220, с. 117]. 

Денотативний компонент значення є основним для більшості слів, це їх 

предметно-понятійна інформація. Вона може супроводжуватись додатковими 

відтінками значення, в яких відображається ставлення мовця до предмета у 

формі емоції та оцінки денотата, тобто містити конотативне значення слова. 

Відомі мовознавці О. Ахманова, Ю. Бєльчиков, В. Воїнов, В. Говердовський, 

С. Єрмоленко, О. Семенець, І. Стернін та інші визначають конотацію (лат. 

co(n) – префікс, що означає об’єднання, спільність, сумісність, і notatio – 

позначення) як «додаткове значення», «додатковий зміст» мовного знака, 

його додаткові семантичні й прагматичні особливості («співзначення») 
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лексичного значення та значення інших мовних рівнів, які нашаровуються на 

їхній предметно-понятійний аспект і можуть бути зумовлені як змістовою 

структурою, так і внутрішньою формою слова [221, с. 248]. 

Денотативно-сигніфікативне значення, не закріплене узусом, може 

нейтралізуватися, і в цьому випадку виділяється «нульове» денотативно-

сигніфікативне значення, чи актуалізуватися одне із значень – прагматичне, 

денотативне чи сигніфікативне, – одночасно нейтралізуючи інше. «Виникає 

нова дихотомія типу лексичного значення: номінативне (структура 

лексичного значення насичена денотативно-сигніфікативним компонентом), 

прагматичне (структура лексичного значення насичена прагматичним, 

конотативним компонентом), як результат синкретизму – номінативно-

прагматичне значення (його структура вміщує єдиний денотативно-

сигніфікативно-прагматичний компонент)» [109; 114, с. 13].  

У конотативному понятті виділяють чотири рівні: психолінгвістичний, 

лінгвістичний, постлінгвістичний та екстралінгвістичний, які відповідають 

чотирьом рівням конотованого значення: експресивно-оцінному, мовному, 

історично-мовному й історично-культурному [63]. Конотація пов’язана 

безпосередньо з характеристикою ситуації спілкування учасників 

комунікативного акту та виражає ставлення мовців до предмета мовлення, є 

частиною системного значення мовного знака. Конотативним компонентом є 

та частина лексичного значення слова, за допомогою якої виражається 

психічний стан мовця, його ставлення до адресата, предмета, ситуації чи 

стану речей. Традиційно саме до конотації зараховують оцінний компонент 

семантики, що виступає поряд із емоційним, експресивним і функціонально-

стилістичним компонентами [12, с. 107–114] та становить основу оцінного 

судження, оскільки застосовується обмежено, а саме оцінюється все те, що 

фізично і духовно потрібно людині та суспільству, сприяє задоволенню будь-

яких суспільних потреб. 

Сигніфікативний та конотативний аспекти взаємопов’язані у структурі 

лексичного значення оцінних одиниць. 
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Питання співвідношення конотації та категорії оцінки в сучасному 

мовознавстві розглядається неоднозначно. Поряд із загальноприйнятим 

визначенням конотації як додаткового елемента лексичного значення 

(оцінного, емоційного, експресивного, стильового і стилістичного) 

функціонує і ряд інших визначень цього терміна. Наприклад, Ю. Апресян 

зазначає, що конотація – це «узаконена в мові оцінка об’єкта дійсності, 

іменем якої є конкретне слово» [8, с. 158]. Такої ж думки дотримуються 

мовознавці Є. Бартмінський, Л. Іорданська, І. Мельчук. На думку В. Телії, 

конотативне значення – це «комбінація ознак, які відображають властивості 

самої позначуваної реалії разом з її раціональною оцінкою та оцінкою 

емотивно орієнтованою (в якій маніфестується емоційне в своїй основі, а 

отже, – власне суб’єктивне ставлення до властивостей позначуваного), що 

створює конструктивно особливий тип лексичного значення [222, с. 16]. 

Зокрема, Т. Космеда вказує на те, що «семантична категорія оцінки є, як й 

інші семантичні категорії, результатом пізнавальної діяльності людини, ... 

вміщує в собі такі концепти, як «схвалення», «осуд», «згода», «незгода», 

«симпатія», «антипатія» тощо, які виявляються передусім у конотаціях» 

[109].  

Наприклад, автори «Із сьомого дна» осуджують намагання українців 

стати гетьманом, згадаємо відоме українське прислів’я: Де два козаки, там 

три гетьмани. Наприклад: «Барабаш виявився одним із багатьох, хто 

злакомився на булаву, як колись злакомився Адам на яблуко. Ця булава ніби 

манила їх до себе. І так на Україні завжди буде: кожен малий чи великий 

можновладець прагнутиме стати гетьманом і копатиме яму під товариша 

замість того, щоб дружно вдарити лихом об землю» (Я. Бакалець. Із 

сьомого дна, 176). 

Отже, конотація є визначальним засобом втілення у мовленні 

семантичної категорії оцінки. Важливо зазначити, що у цьому контексті 

оцінні лексеми досить часто можуть вживатися у переносному значенні. 
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Таким чином, використане автором і героєм роману багатозначне слово 

відображає ще й оцінку дійсності цим героєм. 

 

4.2 Емоційна функція оцінної структури текстів 

 

Мова історичної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст. насичена оцінними 

лексемами, які одночасно виконують емоційну функцію.  

 Результати дослідження свідчать, що більшість проаналізованих у 

текстах одиниць виражають оцінку:  

1. Зовнішності людини. Ядром будь-якої національної культури є 

образ людини, її зовнішність і внутрішній світ. Такі естетичні ціннісні 

поняття є результатом нагромадження знань і досвіду людини у процесі 

розвитку цієї культури. Найбільш вагомі фрагменти мовної картини світу 

представлені у дослідженнях мовних явищ у співвідношенні зі свідомістю, 

мисленням, духовним життям людини, національною психологією, історією 

та культурою. Мовні оцінки людини, зокрема оцінки зовнішності, є одним з 

таких фрагментів [29].  

Аналіз джерел ілюстративного матеріалу нашого дослідження дав 

змогу стверджувати, що серед оцінних засобів найбільшими за кількістю 

вираження є одиниці, співвідносні з оцінками образу людини. 

Детально дослідивши тексти художніх творів, ми виокремили такі 

аспекти оцінки зовнішності людини, посилаючись на дослідження 

В. Богуславського: 

а) екзистенційний аспект. Цей аспект об’єднує сукупність ознак, що 

співвідносяться з ідеєю цілісності сприйманого образу людини. Він 

розглядає зовнішність людини як якусь природну даність з погляду наявності 

чи відсутності регламентованого набору «деталей», цілісності або її 

порушення. Ознаки, що вказують на перевищення норми, оцінюються 

позитивно; наприклад: «…високий, великоголовий Богдан Лепкий почувався 

в моїй домівці зовсім розкуто, бо ж не вперше гостював у мене…» 
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(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 20); «…старий Горда – батько найдужчого в 

околиці парубка Семена, який мав два метри зросту, а в плечах півтора…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 125); «люди ж мовчки стояли на тротуарах 

обабіч дороги, лише одна повногруда пані в капелюшку вимахувала червоним 

прапорцем…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 128); «А тим часом з очерету 

вибрела інша постать – висока, гнучка, в киреї, без шапки – шапку тримала 

за поясом» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 4); «…у якому сиділо двоє молодих 

козаків – один на кормі, другий – на прові, вельми схожі між собою з лиця – 

високочолі, носи з горбинками…дужі тілами, мускулисті, завзяті» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 7); «І сам великий, як гора, чорний, неначе 

циган, ще й шкіра на обличчі лисніє» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 14). 

Ознаки ж, що вказують на відхилення в меншу сторону – негативно; 

наприклад: «Першим зайшов до хати лейтенант, був він низькорослий, 

худий, вертлявий, очі мав колючі й хижо скошені до перенісся…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 149); «Невисокий, щуплий жвавий 

бібліотекар виявився вельми привітним і охочим до розмови» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 11); «Хлоп’я було чорне, мале, смердюче, завошивлене, 

прибите полоном, нічого не розуміло, на всі запитання тільки крутило 

чорною, в ковтунах, головою» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 14); 

«Катерина Ліпс, жінка, геній якої мав пропасти уві тьмі, дивилася широко 

розверстими очима на лагідно усміхненого патера Йоганеса Шпінглера, 

людиною з усмішкою, але з напрочуд холодними очима…» (В. Шевчук. У 

череві апокаліптичного звіра, 38). 

б) Емоційний аспект. Оцінний знак мовної одиниці в нашому випадку 

визначається характером емоції. Відповідно до цього позитивний емоційний 

вплив співвідноситься з позитивним оцінним знаком одиниці виразу; 

наприклад: «…згодом він аж загордився, що такий ладний кавалер 

гімназійний абсольвент Іван Захарчук, – на якого, певне, ласо позирали всі 

панянки з приватної жіночої гімназії, можливо, стане його шваґром…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 24); «чужа й личком прісна Наталка, 
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звіддаля забачивши його, круто звернула на лісову стежку й потонула в 

зеленій повені» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 74); «А Наталка таки увійшла 

і стала на порозі з опущеною за спину косою, з великими, як срібні таляри, 

очима, біла, мов лебедиця, осяяна до прозорості внутрішнім світлом…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 118); «Народ розступився – без глузів і 

питань, хоч ніхто не знав, коли ж то найкраща сільська дівчина стала 

жоною найздольнішого боднарівського парубка, який жив із Софією у 

приймах на Пиконеві, але якщо так сталося, то чого дивуватися: хто, як не 

він, мав захистити зболену красуню…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 180), 

а негативний емоційний вплив – з негативним олцінним знаком: «…ніхто з 

сільських парубків не важився свататись до вирлоокої, з чорним, як 

воронове крило, волоссям Софії…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 115); 

«…баба Маруся нагадувала дідові його молодечий гріх із сільською лярвою – 

колись гойною красунею, а нині зморщеною, мов коцюрубок, каргою…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 31); «А й справді, чого хотів Румянцев: 

покарати Тарловського (але ж не впоминався за ним більше) чи прислати 

саме цього випещеного, з ріденькою, ніби прикленею борідкою попика? 

Масноокий він і в’юнкий, і козацтво січове – знає давно про це 

Калнашевський – недолюблює його» (Р. Іваничук. Журавлиний крик, 131). 

в) Естетичний аспект. Цей аспект співвідноситься з еталонами 

зовнішності, котрі є відбитком національної культури та національного 

художнього образу людини. У разі зближення з еталоном – знак позитивний: 

«…та жодна з них не западала Іванові в душу – аж до того менту, коли 

одного квітневого ранку з Млинівського провулка вийшла кучерява 

чорноволоса панна в білій блузочці й плісованій спідничці…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 26); «Лепкого я бачив ще в дитинстві, в Бережанах, ‒ 

високого, вродливого й статечного в розмові добродія…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 37); «…а чим їх зваблювала ця чорноволоса кучерява панна 

з гострим носиком – важко й сказати…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 85); 

«Був він високий, вродливий, і Юля, що вийшла на поріг разом з Мироном, 
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вся паленіла, впізнавши «серцеїда»…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 28); «Та 

в цю мить прийшов порятунок – жива вість, така бажана і втішна: на 

подвір’я зайшла чорноволоса вродлива жінка, вона підійшла до дівчини…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 159); «Ще й з себе показний, хоч і не 

рославий, широкий у плечах, кучерявий, дошпетний на слово» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 23); «й неначе з-під хмари засяяло кругле 

сонечко – рум’янощоке дівоче обличчя з ніяково розсміяними 

очима» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 40). У разі відхилення від еталону в 

гірший бік – знак негативний: «Нижча навіть від Супруна, з погаслими 

очима, зів’ялим невиразним обличчям, захвойдана, витирала руки об 

брудний хвартух» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 18); «Глипнув ще раз: що за 

потороча? Невисокого зросту, з міцними литками (спідниця підкасана), на 

самі очі з’їхала ряба хустка, ще й якась темна пасмуга через обидві щоки» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 39). 

г) Психологічний аспект. Цей аспект відображає взаємозв’язок 

зовнішнього і внутрішнього в оцінках людини, спробу прочитання за 

зовнішнім виглядом, що виявляється ознаками психофізичних, 

психоемоційних, психічних, інтелектуальних властивостей і якостей 

особистості: «Одного разу, коли пішов у гриби, зустрів на звіриній стежці 

білу, немов весняна хмарка, дівчинку» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 8); 

«…зміцнілий, гейби постарілий, обвіяний вітрами й наче зовсім чужий, – 

він, Іван Захарчук!» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 50); «Вагон був 

переповнений, він не спав усю ніч, а в купе навпроти сидів поважний 

добродій…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 61); «Йосафатові жаль стало 

вчителя, який у потертих штанах і фланелевій сорочці, пригноблений і 

розгублений…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 82); «Стояв нині над купою 

книг надломлений чоловік із сивим волоссям й латкою брунатної лисини, з 

поораним передчасними зморшками обличчям і затаєною тривогою в 

сивих очах…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 83); «…старий говорив 

начебто сам до себе, а очі його були сухі – видно, всім, хто перевозився, 
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розповідав одне і те ж, а скільки тих сліз в людини…» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 126); «…і він – вихудлий, вилицюватий, з глибокими залисинами 

над чолом – ніби усе ще повертався з потойбічності до життя й вернутися 

повністю не міг…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 184); «старший видавався 

спокійним, тільки ж лишаювата блідість вкрила його щоки, й погляд 

блукаючий, бігучий…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 7); «Дорогою із 

Ніжина до Пирятина в поштову карету на одній із малих станцій, коли я 

дрімав, підсів чоловік у чорному вбранні і з котелком-капелюхом, 

зиркнувши на якого, я здригнувся – був то давнішній мій співподорожанин із 

мефістофельськими рисами обличчя» (В. Шевчук. Тіні зникомі, 212). 

д) Соціальний аспект, який характеризує та оцінює людину з позиції 

її соціального статусу в суспільстві, приналежності до різних соціальних 

верств, професійних груп:  

– аристократ – «…тоді ж, у Черчі, я аж поник у респекті перед 

метром: лисувата велика голова письменника, обрамлена на скронях 

срібною сивиною, додавала йому аристократичного маєстату, а в очах 

тінилася задума, чи то пак – дума, від усвідомлення своєї величі…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 37); «Ще не зав’язалася між Лепким і 

Чайковським розмова, як двері покою після короткого й навального стуку 

відчинив буйночубий брюнет із шляхетськими вусиками, в жабо, що 

сліпучою білизною визирало з-під вилогів темно-синього сурдута…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 38);  

– розбишака – «…а може, вона хоче не встидливого гімназиста, а 

буйночубого галабурду, що вущанки рве на пазушині в танці…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 74);  

– офіцер – «…з кабіни виплигнув офіцер у круглому кашкеті з 

червоною околичкою, вони збігли в боснійську видолину й з городу увірвалися 

на Шинкарукове подвір’я» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 149); 

– господар-селянин: «він заговорив поважно й статечно, як це личить 

маєтному ґазді…»; « і вже ніколи потім не бачив Йосафат свого вчителя у 
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тих трьох гордих іпостасях, в яких він завше з’являвся перед людьми: 

елегантного, випрасуваного, з білими манжетами й бордовою краваткою 

інтелігента – в школі, обпаленого сонцем й вітром обвіяного хлібороба – 

на полі, а довгими зимовими вечорами – розважливого мудреця, до якого 

приходили селяни на пораду» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 83); 

– шляхтич: «…сам чистий з лиця, з хвацькими (таки шляхетськими) 

вусиками, в очах – хитра лукавинка й поштивість до кожного, з ким веде 

розмову…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 26);  

– коваль: «Біля кузні мився коваль. Ковальчук поливав йому на руки, а 

він плескав у розпалене від жару лице, задоволено хекаючи. Руки в нього 

були величезні й чорні, і з долонь скапувала на землю чорна вода. Повернув 

до мене закіптюжене, з брудними патьоками лице й блиснув великими 

міцними зубами» (В. Шевчук. У череві апокаліптичного звіра, 108). 

е) Віковий аспект. Цей аспект співвідноситься з оцінками, 

пов’язаними з віковими змінами людини, що відображають її фізичні та 

психоемоційні стани. Такий вид оцінок співвідноситься з морально-етичними 

нормами, що склалися в соціально-історичної спільноті, її традиціями 

ставлення до людей, розумінням цінності людського життя. 

Серед цього виду оцінок можна виділити оцінки, що відносяться до 

сприйняття дитячого образу: «…проте не жодна постала враз перед його 

очима, а білокосе дівча у вишитій широкими вуставками сорочці, 

шальовому фартуху й вишневій запасці…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 

105), юнацького: «буйночубий смаглявий юнак Коковський почувався дещо 

незручно в товаристві відомих мужів ‒ він спідлоба обсервував присутніх…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 20); «А я тут до чого? – знехотя відізвався 

Шинкарук, відчуваючи, що його політичний нейтралітет спонамірюється 

порушити цей безвусий юнак» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 28 ); 

«Довгошиїй, чубатий, мало схожий на батька, справляв враження спудея з 

вертепу» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 29), зрілого: «зміцнілий, гейби 

постарілий, обвіяний вітрами й наче зовсім чужий, ‒ він, Іван Захарчук!» 
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(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 50), літнього і старечого віку: «Проте зір у 

метра був ясний, хоч і спонатужений глибокими розмислами, кущуваті 

брови зухвало підпирали високе чоло, а сиві вуса, по-козацьки опущені, 

писалися над енергійно випнутим підборіддям…» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 18); «Погладив долонею вуса, що опустились підковою до підборіддя 

– зовсім сиві, що теж засвідчувало проминулий час; про час говорило й 

змужніле обличчя Франца Коковського – старий письменник пильно 

придивлявся до нього, ніби хотів визначити ціну пройдених років працею 

молодого колеги…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 39); «хлопець зрадів, коли 

побачив при березі чайку, а на ній перевізника: був то висохлий, немов 

коцюрубок, старий Горда…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 125); «Не баба, 

а прабаба. Дев’яносто один рік! Людська подоба із зморщок і шкуратків, 

нічого не бачить, погано чує, ледве-ледве човгає ногами» (Ю. Мушкетик. На 

брата брат, 23). 

2. Рис характеру. Поняття «характер» є одним з найбільш 

суперечливих у сучасній психології. Зазвичай його використовують для 

опису стійкого особливого вираження індивідуальності: життєвого досвіду, 

повторюваних звичок, пристрастей, спонукань, а також для позначення 

конституціональних та інших зовні помітних ознак індивіда, 

індивідуальності мови, особливостей поведінки. За літературними 

джерелами, характер відображає такі ознаки суб’єкта як тип мислення, 

етичні, естетичні стереотипи, специфічні для певного індивідуума. Характер 

передає неповторність і своєрідність індивідуального світу людини. 

У художніх текстах також представлено ті чи ті риси характеру 

персонажів. Часто люди описують відхилення від норми для того, щоб 

уникнути їх, тому оцінку виражають частіше негативні риси. В аналізованих 

романах є й негативна оцінка деяких рис людини: 

а) боягузтво, страх: «Федір жував довгі вуса й спокійно поглядав на 

збожеволілих від жаху людей…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 13); «Й 

напевне він тепер біля неї…» ‒ скрушно ствердив про себе Мирон, і досі 
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пригнічений маною страху…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 17); «… І який 

сенс міг би тепер мати навіть найсуворіший присуд звинуваченим, коли 

польське військо стрімголов утікає з краю…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 

46); «Військо панічно втікало через ліси, села й бездоріжні переліски, 

знищуючи дорогою все, що потрапляло їм під руки…» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 48); «почали видряпуватися на горби чорним ґонтом биті хатки, 

вони боязко вглядалися в засніжену далину Карпат, чи не вертаються бува 

зелені мундири…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 68); «неймовірний жах 

пройняв Йосафата, коли він в одну мить уздрів над постріляними хлопцями 

своїх і Миронових батьків у божевільному горі» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 97); «вуйко зупинився, сторожко приглянувся до колючого плетива і 

здерев’янів…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 146); «Юзьо заскімлів і 

замахав руками, ніби хотів відігнати від себе страшну мару…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 169); «З кожним днем все більше тужавіє й навалюється 

на людей страх – безперервний і липкий» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 

103); «…жалюгідна усмішка скривила його губи, він боязко позирнув на 

Василя й Івана та на стрільців, які півколом оточили майдан…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 178); «Жаско горіли очі в Цурки, він жадав побиття й 

боявся підштовхнути до того Матвія, боявся Сидорової помсти, бо теж не 

розумів, за віщо йому від того кривди, й сікався, аж клацав зубами…» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 16); «…й, наковтавшись солоної морської 

води, нахапавшись дрижаків, натіпавшись душею від страху, Матвій 

вирішив, що той військовий промисел не по ньому» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 20); «…озирався приголомшено й злякано: він і справді боявся цих 

дужих дядьків, боявся відвічальності, котра звалилася на нього, боявся 

самого себе» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 29). 

Проте натрапляємо й на позитивну оцінку деяких із цих рис характеру, 

які розкривають страх героя за життя свого брата: «…аж тьохнуло, вдарило 

у Матвія під горлом серце (вже не перший страх, і миттєве почуття злості 
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на брата – він втягнув його в ці смертельні мандри)» (Ю. Мушкетик. На 

брата брат, 7). 

б) Злість, жорстокість: «…оскаженілий люд зім’яв напасників і 

розпорошив їх по бічних вуличках…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 45); 

«…лютий погляд згонорованої Софії вловив Йосафат у той мент, як Василь 

обняв Наталку при людях…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 99); «Батько 

примружує грізно очі й виганяє Мирона з кімнати, коли він увечері сідав 

ближче до гасової лампи з «Мотрею» Богдана Лепкого або з «Ілюстрованою 

історією України» Михайла Грушевського…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 

102); «…а любов, ‒ і цього на смерть збоялася люта Маруся…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 110); «Люто глянув на Мироняка Йосип Кобацький, проте 

мовчки взяв сало, затиснувши нігтями букату, щоб не вислизла з руки, та на 

порозі зупинився, оглянувся й лупнув на Мироняка більмами: «Ми ще 

доберемося до тебе, сексоте!»» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 140); 

«…батько гримнув на Мирона, щоб зніс із горища свою писанину, та 

зробити це хлопець не мав сили – краще вже самому кинутися у вогонь, 

однак противитися волі переляканого і в страху невблаганного батька не 

міг» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 133); «Одчиняй, – сердито гарикнув 

Матвій, і Сидір неохоче посунувся з воза» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 14); 

«…Сидір до вчинку свого признався, а далі озвірчився й зиркав на людей, як 

загнаний вовк» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 16); «Хвесько Бурда – 

собаколуп та п’яничка, чоловічок злий і кровожерний…» (Ю. Мушкетик. 

На брата брат, 16); «Сидір був неначе камінний, у його очах горів холодний 

вогонь» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 17); «…і вже Супрун не жартував, а 

тільки шкилював, і все дужче озлоблювався та озвірчувався» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 23). Сюди ж додамо розбишацькі риси 

характеру: «Мирон виглянув із-за паркана й сахнувся: вулицею валила ватага 

підлітків, вони по-московськи лихословили. Малолітня банда, певне, 

офіцерські синочки, шукали приключки, вони почували себе тут владними 

господарями, завойовниками, яких має боятися місцевий люд, й насправді 
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ніхто з хат не виходив…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 129). Щоб 

підкреслити риси характеру персонажів, письменник використовує 

градаційну оцінку, яка допомагає підсилити ефект: «хлопці гаморили, 

вівкали, реготали, шаленіли на волі…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 7). 

в) Улесливість, заздрість: «Німці були чемні, вони приязно розмовляли 

з учителем, цікавилися, звідки він так добре знає німецьку мову… » 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 95); «На ґанок вийшла Мокрина, привіталася 

солодким голосом крізь складені бантиком, спиті життям губи» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 18); «Ні, вона раділа прибуткові хазяйською 

радістю й заздрила на діверів статок, заздрість була більша за радість, 

вона приховувала її і дякувала солодким, нещирим голосом» (Ю. Мушкетик. 

На брата брат, 19); «Мокрина сиділа навпроти дівера церемонна й 

показнопривітна, зі стисненими губами…» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 22). 

Позитивно письменники описують такі риси характеру героїв:  

–  доброта, щирість: «…вірний приятель Йосафат, який коли не 

прилучався до гурту пастухів, завжди шукав Миронового товариства; з 

пастухами він мусив в один голос посмішкуватися з одежі панського 

синочка, а сам на сам з Мироном був добрий і щирий…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 16); «Хтозна, через що забрав його Матвій. З жалощів? Він 

зроду жалісливий і добрий» (Ю. Мушкетик. На брата брат,14); 

–  рішучість: «Ти куди? – спитав учитель, побачивши біля себе сина, 

задиханого, спітнілого, а в погляді рішучого й безстрашного» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 30); «Я буду з татусем, – твердо відказав Мирон. – Мамуся 

в безпеці» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 30); 

– сором’язливість: «…на мент їхні погляди зустрілися – дівчина 

усміхнулася кутиками уст й миттю опустила голівку, бо ж діялося це не 

на толоці, а в церкві» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 72); «Трішки нітилася, 

трішки червоніла, але не вельми…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 40);  
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– сором за свої вчинки і дії: «Й аж тоді спам’ятався Йосафат, і 

несусвітній сором пройняв його за те, що стояв і дивився на цей содом …» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 87); «…як же він міг покинути село в 

небезпеці, ганебно втекти в язвинівські пропасті й там пересидіти 

тривожний час, впродовж якого могло статися…» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 32); 

–  працьовитість: «працьовитий, як віл, тягав і катранив дьогтем 

велетенські сітки-матули, солив судака та стерлю, й солона ропа – саламур 

– роз’їдала йому руки до кісток, бив по льоду остями щуку й не цурався 

ніякої іншої роботи, примножував свій скарб» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 20); 

–  балакучість: «Груня ж була балакуча, зацокотіла, як курка під 

кущем порічок» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 42). 

Позитивно письменники оцінюють риси запального характеру, які 

наведені у наступних прикладах: «Гордій Журавка, козак запеклий і 

затятий…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 19); «Попереду летів вожак – 

навіть знизу видно: найбільший, наймогутніший птах – дужо розтинав 

крилами повітря…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 44); «Степан Боліда, 

запальний і авантюрний, робив засідки на німаків у густо заселених 

місцевостях» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 172). 

3. Ставлення героїв один до одного. Для того, аби висловити певне 

оцінне судження, яке матиме моральну норму,  людина спирається на деякі 

норми людської поведінки. Осуд, обвинувачення, презирство виражаються 

начебто усіма членами суспільства. Проаналізовані художні тексти ще раз 

підтверджують думку, що найчастіше оцінюються негативні риси людей, їх 

негативне ставлення один до одного: 

а) неприязнь, грубе ставлення до співбесідника: «І що, старий йолопе, 

‒ визвірився на нього Федір…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 31); «Роззява, 

мармула, тюхтій, – лаявся Матвій. – В тебе розуму не більше, ніж у цього 

стовпа» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 17); «Заткайся, дурна гуско, моя 
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робота не політична, хіба совіти не будуть хотіти кобіт, чи ж то вони 

содоміти?...» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 128), до ворога: «Так вам і 

треба, ви бестії, а не люди, вас треба нищити, мов тарганів!» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 126); «Ви такі самі дикуни, як і гітлерівці, ‒ винищуєте не 

лише окремих людей, а цілі народи не за провини, а за диявольським планом 

очищення територій від автохтонів...тому я ненавиджу вас!» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 216); 

б) висміювання: «Ти ліпше подумай, баглаю, чи за тих совітів хоч раз 

на день зможеш добре наїстися…» ‒ кинув Федір» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 32); «…але чого ти, боягузе, клявся мені, що любиш Наталку і жити 

без неї не можеш…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 13); «Ах ти ж, курво 

гестапівська, чо’ не втекла зі своїми німаками, яке ти маєш право 

галасувати нині славу цим обірванцям?» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 128); 

«Юлія заховала листа і назавше схолола до слабодуха: такі слинявці хай би 

сиділи в запічку, а не брали до рук зброї» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 162); 

«За що ти мене, гнидо, напастуєш, я ж бо вже не раз давав і сала, і хліба» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 140); «Не блюзнір, злодію! – прикрикнув 

Маланюк…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 177); «…й Матвій подумав: «Ну 

чому Супрун женився на такій куріпці?» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 22); 

«Нелюда твій придбанець, – сказав Супрун…» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 24); «Юрко – молодий, хворобливий, нерішучий, безвольний і, як 

побачили, просто нікчемний, як він зможе кермувати Україною…» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 36); «Не вірю. Старшина крутійствує… Кулі 

ллє…» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 39); 

в) презирство: «…він лише зміряв старосту ненависним поглядом і 

процідив крізь зуби:«Не повірю, що пан є поляком!»» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 34); «І я мав би їх посилати на смерть? – Учитель окинув Івана 

холодним поглядом. – Я, кого селяни називають батьком?» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 28); «Вставай, паскудо, вже скінчилося твоє!» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 171); «А чому ти мовчиш, скритний 
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дисиденте?!» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 163); «Який бо ти жалісливий, 

бандите, ‒ криво посміхнувся Василь…» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 177); «…на неї косували очима мовчазні городяни й дехто 

зацитькував, та вона не вгавала…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 128); 

г) погроза: «А ти відступися, корово, ‒ знову звернулася до 

напасниці…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 128); «О, ти ще попляшеш, 

бандерівський виплодку, ‒ станеш у мене слухняним сексотом… і вас, 

папенька, не залишу в спокої, йобаний пане Коструба, та це ж твої слова 

про батька Сталіна записав твій байстрюк!» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 

152); «Так ето ти всьо ето напісал, говнюк, тебя повєсіть мало, но я 

арєстовивать тєбя нє буду, ти станєш заложніком етой прокламації!» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 229). 

Натрапляємо на такі приклади позитивного ставлення героїв один до 

одного: дружні відносини: «перед ним стояв не ворог, а вірний приятель 

Йосафат» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 16); прихильне ставлення, 

вірність: «Мій колишній учень Франц – молодий здібний поет, про це я 

свідчу авторитетно й фахово» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 21); «Он у 

чому річ! – усміхнувся Богдан. – Це ж моя сестричка…» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 26); «У Бережанах Франца Коковського вважали чесним 

адвокатом» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 37); «Дякую тобі, Юлечко, мені 

потрібна була така розмова – саме нині» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 124); «Їжте, мої любі герої… І робіть свою справу. Я знаю одне: 

інакше, ніж є, бути не може, такий час. І його треба вистраждати» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 185), «Понурий, роботящий, відданий 

Матвієві до дна душі, лінькуватий, потайний» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 15); «Мудрого писаря маєш, гетьмане» (Ю. Мушкетик. На брата 

брат, 36); співчуття: «Тому я співчуваю вашій боротьбі й вважаю ганьбою 

для європейської нації цькування такого велета, як Франко» (Р. Іваничук. 

Вогненні стовпи, 22); «Ілько з Юстиною аж кинулися, побачивши на порозі 

Наталку, про яку поміж собою говорили вже в минулому часі, всі ж бо знали, 
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що догоряє Маріїна свічечка…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 168); «й 

заплакало Матвієве серце, згадалася йому Синюха в пожухлих осоках, і 

чорне, смердюче хлоп’я в мішку, скручене недолею і сирицею…» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 16); «Матвієві защеміло під серцем: добрий 

чоловік його брат» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 23); «Матвієві аж сльоза 

защипала під оком – гетьманича знав особисто, не раз гомонів з ним, шкода 

його» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 34 ). 

4. Ставлення до зовнішніх подій. Повага до своєї держави, до її 

історії, прагнення змінити свою країну на краще, зробити її гарнішою, 

берегти і цінувати Батьківщину – у такому аспекті проявляється патріотизм 

героїв романів.  

Виразну активну громадянську позицію, що її виражають письменники 

позитивно, знаходимо в таких прикладах: «…на Закарпатті формується 

маленька українська держава, яка неодмінно здетонує великий 

національний зрив. І ми, галичани, не можемо стояти осторонь…» 

(Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 28); «Україна під большевиками гине, конає, 

купається в крові, а ви тішитеся, що вона українізується… Але ж таки 

прослизає, прослизає до нас совєцька брехня, мовляв, Росія змінилася, стала 

іншою: школи, література, республіки… Мана те все: московська 

ментальність залишилася такою ж, як і була, – нахабною й нетерпимою до 

українського народу…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 42); «Доки існуватиме 

загроза з боку наших ворогів, доти мусимо бути українськими 

націоналістами – щоб не стати рабами!» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 41); 

«Розпочалася відверта боротьба з окупантом, яка охопить усі клітини 

конаючої державної системи – і теж її правовий бік. Ділом і словом мусимо 

боротися…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 46); «А пан хай не соромиться 

свого українства в Польщі. Україна – то великий народ, і він колись здобуде 

те, що йому історично належиться» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 61); «А 

Україна – то не тільки празники, а й горе, і упадок духа, і програші, і зради 

– все це є Україною, а іншої не маємо!.. І цю спузу з нашої історії може 
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змити тільки праведна кров борців…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 164); 

««Надто вже зневажливо висловлюєтесь про наш народ, - відказав терпко 

Шинкарук. – А він здатний не лише сидіти на церковній паперті з 

простягнутою рукою, а й у найнесприятливіших умовах зберігати свою 

національну ідентичність…» (Р. Іваничук. Вогненні стовпи, 184); «Врешті 

– виживають мужі, а не унтерменші. Відбувається природний 

національний відбір, і нація міцніє. Так-так, сьогодні Україна опинилася в 

стані довгоочікуваного зрушення з місця застою» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 186); «Гарячий жар Хмельниччини ще не вичах у ворохобних 

серцях» (Ю. Мушкетик. На брата брат, 20).  

Наведені приклади допомагають зрозуміти, що патріотизм необхідно 

виховувати в собі, своїх дітях ще з самого народження, адже через невміле 

патріотичне виховання суспільство отримує людей з яскраво вираженими 

антинаціональними, антигуманними поглядами. 

Знаходимо у художніх текстах і вияви загарбницької політики з боку 

ворожої влади, яка постійно змінювалася на території України, а також 

негативну оцінку діям загарбників: «Проголошення Карпатської України 

роз’юшило санаційну Польщу, мов осине гніздо… До березня 1939 року 

Гітлер приєднав до райху Австрію, відібрав від Литви Клайпеду, увів у 

Судети військо, невзабарі окупував Чехію і врешті вимагав від Польщі 

відкрити коридор через її територію – до Ґданська» (Р. Іваничук. Вогненні 

стовпи, 43); «цар і бояри почали вимагати, аби були скасовані українські 

давнини; щоби всіляких урядовців – старост, бурмістрів, полковників, 

отаманів – не обирала людність, а настановляли московські воєводи, які вже 

обсілися в Києві. Вони дивилися на Україну як на новий прибуток, хапалися 

за кожну можливість, аби прибрати українське поспільство до своїх рук» 

(Ю. Мушкетик. На брата брат, 33); « – З нашого демократизму виросте 

колись найсильніша в Європі держава, коли обручі корон розчавлять чола 

чужих вінценосців» (Р. Іваничук. Мальви. Орда, 43). 
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5. Козацькі прізвиська з роману «На брата брат» Ю. Мушкетика варто 

оцінювати як окрему групу. Прізвиськам притаманні індивідуальність, 

конотативне забарвлення і вмотивованість. 

На Запорозькій Січі був цікавий звичай. Новачок, котрий вступав у 

січове товариство, мав поміняти своє попереднє прізвище на нове, козацьке. 

Це були влучні назви, що характеризували козака іноді набагато краще, ніж 

могла зробити ціла автобіографія кожного з них. Прізвиська надавалися 

стихійно, і в основу їх лягала якась особлива ознака кожного козака або 

обставини, котрі були тісно пов’язані з його особою.  

Типовими прізвиськами козаків вважали сполучення кількох слів. Такі 

яскраві приклади знаходимо в Ю. Мушкетика: Нетудихата, Давигора, 

Розбийголова, Нелийвода, Ловикінь (Ю. Мушкетик. На брата брат). Такі 

прізвиська мали на меті пояснити особливості поведінки або фіксували певні 

життєві випадки, що траплялися з козаками: Гоголь, Немирич (Ю. Мушкетик. 

На брата брат).  

Специфічні риси козацького зовнішнього вигляду теж були 

відображенні у прізвиськах: Безпалий, Кривоніс, Носач, Зірниця 

(Ю. Мушкетик. На брата брат). Часто прізвиська мали й інше походження – 

відповідно до роду діяльності, заняття, функцій у козацькому війську: 

Пушкар, Коваль, Швець, Бондар, Козачок, Богун (Ю. Мушкетик. На брата 

брат). Таке джерело козацьких прізвиськ було споріднене із 

загальнонародним, адже давньоруські території з непокозаченим населенням 

теж характеризуються подібними прізвиськами, а згодом – і документально 

затвердженими прізвищами. Ще одним джерелом прізвиськ було 

використання назви батька конкретного козака або його прізвища: Іваненко, 

Степанчук, Сокирчук, Томиленко, Охріменко, Гриців, Чубенків 

(Ю. Мушкетик. На брата брат). 

Взагалі козаки були веселими відчайдухами, загартованими в боях 

сміливцями, котрі нічого не боялися. У такому товаристві цінували не тільки 

силу й міць, а й жарти і дотепи, тому можемо зробити висновок, що подані 
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прізвиська виражають позитивну оцінку. Проте можливі і прізвиська, які 

вказували на лихі справи: Лихо, Біда, Недоля (Я. Бакалець. Із сьомого дна). 

Досить часто прізвиська з жартівливих перетворювалися на дуже 

поширені і навіть шановані, а іноді навпаки – на непопулярні, оскільки 

козацьке життя вимагало швидкої реакції на поведінку кожного козака з 

усього товариства.  

Отже, найчіткіше виявляється оцінка при описі людини, її рис 

характеру, соціальних, естетичних, вікових та інших ознак, співвіднесення 

козацьких прізвиськ з їх справами. 

 

4.3 Вербалізація релігійних символів в історичній прозі 

 

Предметом наукового зацікавлення досліджень лінгвістів останніх 

десятиліть часто стає ідіостиль сучасних письменників. У змісті текстів 

історичної прози автори нерідко використовують символи, які передають 

ментальні чинники українського народу і мають естетично-оцінне значення. 

Аналізуючи мову історичної прози, визначаючи релігійні символи, ми 

оперували поняттями символ, слово-образ, образ-символ, які за 

В. Кононенком можна вважати синонімами [101]. Однак Х. Щепанська 

заперечує таке співвідношення понять. Розмежовуєючи поняття «символ» і 

«образ», дослідниця стверджує: «слово-образ не завжди є словом-символом, 

тоді як слово-символ завжди доповнює певний мовний образ того чи іншого 

предмета або явища» [268]. 

Романи Р. Іваничука історичної тематики займають в українській 

історичній прозі важливе місце. Його творам характерний філософський, 

алегорично-параболічний виклад тексту. Окрім цього, автор часто 

звертається до християнських мотивів, застосовує значну кількість образів-

символів, в основі яких лежать архетипні образи національної та 

загальнолюдської свідомості.  
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Біблійні мотиви у творчості Р. Іваничука досліджувалися у працях 

Г. Насмінчук [155; 156], у монографічному дослідженні В. Антофійчук [6]. 

Мовознавецем В. Кононенком розкрито вплив народних вірувань на вияв 

ментальних чинників українців [104]. 

У романі «Хресна проща» знаходимо такі символи: хресний хід та 

хресна проща. 

Хресний хід – процесія з хрестами, корогвами, іконами. Монастир, за 

традиціями ігумені, вирушає хресним ходом до криниці (Іван Микитенко, II, 

1957, 291). Ревнителі церкви несуть образи, гаптовані сріблом-злотом, 

бісером чудової оздоби. Увесь цей хресний хід сповнений таємничої 

врочистості (Олександр Довженко, I, 1958, 43) [251]. 

Хресна дорога (лат. Via della Croce, також називається лат. Via 

Dolorosa) – дорога, якою Ісус Христос пройшов на Голготу. У Католицькій 

Церкві вона матеріально символізується у вигляді 14 образів того трагічного 

ходу. У переносному значенні «Хресна дорога» – дорога страждань, життя, 

повне перенесених лих. Часто можна почути вислів: «Кожний свій хрест 

несе» – натяк на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голготу [251]. 

Р. Іваничук описує Хресну прощу як символ очищення людей. Опис 

має двоплановий характер – це реальна дорога в реальному світі та 

символізація її як хресної дороги на Голгофу Ісуса Христа, де кожна зупинка 

символізує певні риси людської несправедливості та одночасно терпіння та 

всепрощення. «Й підуть вони й очистяться на хресній прощі, ще ж бо, 

може, тліють у закамарках їхніх душ рештки совісті й стиду, й ще не 

всякли у пісок забуття сліди родової пам’яті» (Р. Іваничук. Хресна проща, 

59). Кожна стація приймає розкаяних і символізує: 1 стація, яка «…брала свій 

початок з окраїни боярського хутора в Розточчі…» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 87), символізує несправедливе осудження; 2 стація – на Яворівськім 

тракті – символ омовіння миром. Автор вживає слова зі Святого письма: «…і 

він мовив до апостолів: «Вчинила вона мені це на похорон» (Р. Іваничук. 

Хресна проща, 93). Миром опоряджали в останню путь людей 
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«мироносиці» [99, с. 231]. Наступна стація «…над озером, у гущавинній 

тиші…» (Р. Іваничук. Хресна проща, 102) зображала прощальну вечерю 

апостолів, під час якої «…Мученик назвав ім’я зрадника…» (Р. Іваничук. 

Хресна проща, 104). Символ зради – поцілунок Іуди: «І зараз він підійшов до 

Ісуса і сказав: «Радій, Учителю!» І поцілував його» (Р. Іваничук. Хресна 

проща, 139). А. Коваль, описуючи подібний учинок, тлумачить: «Слова 

«Радій!», «Радуйся!» – це узвичаєне вітання у греків при зустрічі. 

Поцілунком вітали поважних осіб; тому поцілувати – це привітати когось» 

[99, с. 218]. Далі стація, яка нагадує про умивання рук Пілатом – символ 

віддання на страту невинної людини; потім стація-символ ганебного 

безсмертя: відмова подати води Агасфером Мученику; стація падіння Ісуса 

під вагою Хреста і несіння його Сімеоном Киринейським; нагадує автор і про 

добру самаритянку (на рушникові, яким вона обтерла Ісуса, залишився 

кривавий відбиток обличчя Мученика); 11 стація, де розпинають Ісуса, – 

символізує Царство Боже, яке приймає праведників і розкаяних грішників; 

«Дванадцята стація для дванадцятого покоління, яке побачить світле 

Воскресіння – величне сяйво Золотих Воріт на Київській горі…» (Р. Іваничук. 

Хресна проща, 178) .  

Символіка Хресної дороги Ісуса перетворюється в романі в дорогу 

поховання співця Митуси, яким «…міг би пишатися кожен народ…», героя 

нашого народу (Р. Іваничук. Хресна проща, 239). Ця дорога символізує віру 

та силу народу. Поняття народу та гордість за нього Р. Іваничук передає 

такими висловами: «цільний організм, в якому кожна клітина перебувала в 

гармонії із сусідньою», «благословенна спільність, котру не встигли 

розтоптати чужинці й відступники» (Р. Іваничук. Хресна проща, 243), «зело 

толковий у вас нарід, коли цей кметь спромігся так достойно князя 

привітати» (Р. Іваничук. Хресна проща, 249). Зображуючи князя, який 

висловив свою шану покійному героєві та народу, автор передає 

меншовартість князя перед народом: «й без неї (митри) згасла його прежня 

величність»; «не корона звеличує владця, а його діла» (Р. Іваничук. Хресна 
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проща, 249). Символічним вважає автор і користування власною, а не чужою 

мовою і так говорить про переклад книг своєю мовою: «А хіба ми можемо 

свій народ навернути на праведну стезю, звертаючись до нього по-

чужинецьки?... Наш люд впивається нині чужим трунком тому, що не 

просвіщаємо його рідним словом, не примушуємо пишатися своїми звичаями, 

правилами, законами: ми, отці народу, самі захрясли в чужинстві…» 

(Р. Іваничук. Хресна проща, 253). У мовленні автора та його героїв вбачаємо, 

що забуття рідної мови є злом. 

У змісті роману «Хресна проща» постає аналіз імперативу істинності 

християнської віри як гаранта духовної свободи. 

Цю істину автор стверджує різними мовними засобами, серед яких 

опис символів «Хресна проща» і «Хресна дорога», метафори, порівняння, 

оцінні описи. Наприклад: «Пісня ця, яка і молитвою, і розпачливим криком 

єсть, не дасть загинути твоєму люду» (Р. Іваничук. Хресна проща, 233); «А 

він стояв тепер на Страдчівській горі біля церкви з хрестом у руці: 

зустрічав новітнього володаря людських душ, а земний володар стояв біля 

церковного цвинтаря на Підзамчі без княжої митри на голові» (Р. Іваничук. 

Хресна проща, 244). 

Проте страждання описане не лише через Хресну ходу, а й через 

мученицьку смерть монахинь, оскільки орда вирізала Мединський монастир. 

Значення слова «хрест» у сучасній лексикології символічне і 

співвідноситься з народною ментальністю, яка містить і етичний, і 

естетичний виміри дійсності. Для героя роману Пантели хрест на храмі 

Мединського монастиря означав повернення до рідного краю, втечу від 

перевертнів: «…відчув диякон, мов дитина по купелі, світлу полегшу в душі» 

(Р. Іваничук. Хресна проща, 192). 

Українцям завжди була притаманна така риса як емоційна чутливість. 

Шукаючи правильних шляхів життя, люди здавна зверталися до релігії. 

Ще один символ знаходимо в романі – це Чудотворні ікони Матері 

Божої, яка захищає нашу землю. «Подумав ктитор про Чудотворну 



 169 
Холмську ікону…: хай народ припадає до неї й благає, щоб Матір Божа 

порятувала Галицький край» (Р. Іваничук. Хресна проща, 216). 

Образ-символ меча, який являє собою об’єкт поклоніння багатьох 

давніх народів, простежуємо у романі Р. Іванченко «Зрада, або Як стати 

володарем»: «Ну скажи мені, навіщо слов’янським племенам, котрі осіли по 

Дніпру, Десні й Дунаю, навіщо їм тримати в руках той меч і розчленовувати 

свої землі на окремі держання їхніх князів?» (Р. Іванченко. Зрада, або Як 

стати володарем, 9); «Меч мій – ось початок державної міці! Він прокладає 

шлях в історію,... пам’ять людства» (Р. Іванченко. Зрада, або Як стати 

володарем, 10). 

Отже, символіка кожного народу – явище глибоко національне, 

ментальне, яке дає змогу глибше зрозуміти через авторське бачення як 

історичні події, так і національні риси українського народу. Неоднозначне і 

саме сприйняття віри в Бога. Напр., розуміння віри: «Зроблю я в Кулябці 

ангела-скомороха – не для сміху, а для радості. Бо віра повинна приносити 

нам не тільки страх і покору, а й втіху, і силу, і впевненість у самому собі» 

(Р. Іваничук. Журавлиний крик, 76). 

У творі Марії Матіос «Черевички Божої Матері» натрапляємо на слово 

Божка, яке уживається пестливо: «Божка його знає чому, але завжди 

ходить уся в чорному» (М. Матіос. Черевички Божої Матері, 72). 

Письменниця згадує Бога в любові до людей: «Чоловік собі думає, а Бог, 

коли підсміюючись, коли плачучи, чоловікову судьбу на свій манер 

підправляє. І лише дивиться, як чоловік Божим даром розпоряджається. 

Отож черга розпорядитися Божою ласкою дійшла нарешті й до Северини, 

яка ні сном ні духом не здогадувалася, що й вона має свою цінність у Бога. Бо 

інакше б навіщо Господь давав їй такі випробування, коли б не хотів її 

визнати своєю улюбленицею» (М. Матіос. Черевички Божої Матері, 72). 

Зміни складу компонентів в усталених сполуках посилюють експресію 

висловлювання та емоційний вплив на читача, наприклад: заміна одних 

компонентів іншими: «До 9 вересня 0005 року від другого пришестя 



 170 
Спасителя на Землю країна укрів жила мало не в надзвичайних умовах 

безконечно змінюваних законів свого буття, єдиним передбачуваним 

принципом яких була обов’язкова безсистемність чи, якщо хочете, 

безголовість усього того, що підлягало змінам» (М. Матіос. Містер і місіс 

Ю-Ко в країні укрів, 67). Або: «Саме так сталося 9 вересня 0005 року від 

другого пришестя Христа на Землю, коли внутрішньополітичні комбінації 

укрівських правителів дивним чином збіглися із шахматними комбінаціями 

багатьох – діаметрально протилежних – їх партнерів» (М. Матіос. Містер і 

місіс Ю-Ко в країні укрів, 72). І ще: «І мало хто без серцевого нападу міг 

дожити до половини того, що відбувалося в цій країні після 9 вересня 0005 

року від другого пришестя Месії до роду людського» (М. Матіос. Містер і 

місіс Ю-Ко в країні укрів, 54). М. Матіос завершує роман 

життєсверджувальними словами: «З ними були Господь, Народ і Віра». 

Узагальнюючи, констатуємо, що у текстах історичної прози виділяємо 

такі основні текстотвірні функції оцінної релігійної символічної лексики: 

1) створення образу епохи: 

«Ніщо так не придушує чоловіка, як безнадія. Уперше вона заглянула 

нам в очі восени двадцятого року після замирення поляків із росіянами. 

Українська армія, яку ми так виглядали і з якою збиралися вимести москаля з 

рідного краю, перейшла Збруч, де поляки, колишні наші союзники, кинули її в 

табори з повним завішенням зброї» (В. Шкляр. Чорний ворон, 53); «Та щоб 

дістатися до Коломиї, треба було перейти три села, в яких шастали 

мадярські жандарми, вишукуючи дезертирів та москвофілів, повиснути на 

вербі не хотілося. І я, надломлений, знівечений, спустошений, повернувся до 

села, коли російські війська вдруге зайняли Галичину» (Р. Іваничук. Бо війна – 

війною…, 58); 

2) створення образу персонажа: 

«Моя мама, – говорив Іван, – водно переказує біблійну притчу про 

весільних гостей – мудрих і немудрих…» (Р. Іваничук. Війна – війною…, 

120); 
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3) функція виділення тематичного ядра: наприклад, таким тематичним 

ядром роману Р. Іваничука «Журавлиний крик» є, на нашу думку, мрії про 

краще майбутнє України: «О, благословенні мрії! Що сталося би з людиною, 

якби вона враз стала нездатною уявляти кращу днину? Але ж почекай, 

Павле, ти пережив багато і добре знаєш, що те «ніколи» все-таки має свій 

кінець: для стіни соловецького каземату знайшовся залізний брусок, для 

неприступної Бастилії – одна-однісінька мить гніву паризької бідноти, то 

прийде час і на кордон, що перерізав твою землю: зріє ж у народі думка, що 

й народжується для того, щоб викувати новітнього меча» (Р. Іваничук. 

Журавлиний крик, 380); 

4) функція розвитку сюжету – оцінне вживання чорного кольору в 

романі В. Шкляра «Чорний ворон. Залишенець»: «До чорних списків 

відповідачів-заручників потрапляли найпорядніші люди» (В. Шкляр. 

Залишенець. Чорний ворон, 78); «Назустріч їм сунула мара в чорній хламиді 

з напнутим на голову клобуком» (В. Шкляр. Залишенець. Чорний ворон, 94); 

«Старий чорний ворон споглядав те слізне проводжання з висоти осокора, і 

хоча його крила були вже не ті, він таки простежив, як Вовкулака біля 

Ірдинських боліт передав дитину Чорному Воронові» (В. Шкляр. 

Залишенець. Чорний ворон, 222); «До Чорного лісу я повернувся впору…» 

(В. Шкляр. Залишенець. Чорний ворон, 224). 

При цьому цікаво спостерігати і такий прийом творення оцінного 

тексту, як нанизування оцінних компонентів. Спостерігаємо, наприклад, 

такий ланцюжок при описі жінки: «…мерехтливе сяйво свічок, притишені 

звуки музики, ангельський чи то відьомський лик жінки із золотим обручем 

на чолі й вино, що переливається розмаїтими відтінками рубіну в 

кришталевих келихах…» (Р. Іваничук. Саксаул у пісках, 337). 

Таким чином, характерною рисою українців завжди була емоційна 

чутливість та релігійність. Релігійна лексика зайняла гідне місце серед 

оцінних текстів української історичної прози. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

Аналіз оцінної лексики у творах української історичної прози дав змогу 

встановити, що оцінні прикметники найбільш часто використовуються для 

вираження персонажами свого особистого ставлення до оточуючих 

предметів, осіб, явищ дійсності. Ці прикметники використовуються з метою 

формування у свідомості читачів образів, уявлень про події та явища із 

художніх текстів, для вираження різних ознак предметів. Інивідуальний 

стиль автора твору є визначальним щодо частоти використання тих чи інших 

мовних засобів. Окрім цього, мета, з якою використовуються оцінні засоби, 

також впливає на їхню частотність, оскільки одні і ті ж самі засоби 

вираження оцінки можуть бути переважальними в одних творах, а в інших 

частота їхнього вживання може бути зменшеною. 

Текст як результат авторського сприйняття навколишньої дійсності, а 

отже і її оцінне осмислення, надають експресивного забарвлення змісту. 

Окремі висловлювання, окремі відтинки тексту і весь текст надають оцінку 

добре/погано, розташовуючись на шкалі оцінки. 

Оцінка історично та соціально зумовлена, оскільки в різні історичні 

епохи і в різних типах соціального устрою суспільства оцінка може 

змінюватися залежно від конкретної історичної ситуації чи конкретного 

соціального прошарку суспільства. 

Лінгвістична оцінка є історично та соціально зумовленою, тому що в 

залежності від конкретної історичної доби чи конкретної історичної події, від 

соціального устрою суспільства вона може модифікувати відповідно до 

вищезазначених факторів. 

У більшості аналізованих нами художніх текстах контекст має 

стилістичну багатоплановість, що дозволяє авторам досягнути кількох 

стилістичних ефектів одночасно. Завдяки контексту невербалізована частина 

оцінних висловлювань також сприймається однозначно, створюючи ефект 
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імплікації. У проаналізованих романах серед усіх оцінних засобів вираження 

найбільше одиниць, співвідносних з оцінками образу людини.  

Детально дослідивши тексти художніх творів, ми виокремили такі 

аспекти оцінки зовнішності людини:  

а) екзистенційний;  

б) емоційний; 

в) естетичний;  

г) психологічний;  

д) соціальний; 

е) віковий.  

Основні результати розділу відображено в публікаціях автора: [120; 

141; 235; 236; 242]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Використовуючи в роботі термін «категорія оцінки», розглядаємо його 

як універсальну філософсько-лінгвістичну категорію, що передає позитивну 

чи негативну оцінку навколишньої дійсності мовцем або читачем, яка 

формується за узусними чи індивідуальними критеріями, наявними у 

свідомості мовця (читача) й репрезентовані в частинах мови (повнозначних 

та аналітичних синтаксичних морфемах), вставних та вставлених 

конструкціях, прецедентних текстах, у мовленнєвих актах та аксіологічних 

категоріях.  

Методологічною базою дослідження послужила система філософських 

та лінгвістичних понять щодо категорії оцінки як загальнофілософської та 

лінгвістичної. Застосовані методи дослідження (описовий, суцільної вибірки, 

зіставний, метод побудови шкали оцінки, психолінгвістичного експерименту, 

контекстуальний та дистрибутивний аналізи) дали змогу встановити 

співвідношення між загальним та індивідуальним і виявити оцінні значення 

лексем, ужитих в історичній прозі, схарактеризувати тлумачення оцінки 

історичних подій сучасними авторами. 

Універсально-лінгвістичну категорію оцінки розглядали в 

дослідженнях із філософії мови, у синтаксичних та функційно-семантичних 

студіях. Аналіз логіко-філософських і теоретичних концепцій мисленнєвого 

поняття оцінки дав змогу тлумачити оцінку як об’єктивну властивість 

предметів та явищ довкілля відображатися у свідомості певної особи 

відповідно до норм сприйняття цього довкілля, і визначитися їй в глобальній 

системній кореляції «добре/погано» щодо оцінки історичних подій, 

персонажів та їх учинків. Розуміння оцінки базується на понятті «норма», 

«нуль», «еталон», створюючи рамку оцінки: з нормою порівнюється річ, 

учинок, характер людини тощо. Оскільки оцінка має місце на оцінній шкалі, 

то всередині категорії оцінки виформовується ієрархія змістових опозицій, 

пов’язаних із концептуалізацією об’єктивно поліморфних оцінних 
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властивостей речей, відображених у мовній семантиці. Класифікації оцінок 

побудовані на різних засадах, проте певним чином перетинаються. 

Розгляд оцінної лексики в історичних творах в антропоцентричному 

аспекті виявив, що великий корпус лексем характеризує людину – 

учасника історичних подій, експлікуючи етичні та естетичні оцінки. 

Оцінку класифікуємо за такими семантичними ознаками: за описом рис 

характеру персонажів історичних творів (визначаємо негативну та 

позитивну оцінку); за їх звичками; за релігійними поглядами. 

Здійснений аналіз дає підставу стверджувати, що для вираження 

загальної позитивної оцінки в мовленні персонажів історичних текстів автор 

вибирає здебільшого різні лексичні одиниці. Кількісно незначну групу в 

творах історичного спрямування становлять іменники на позначення 

географічних та дискретних понять. Оцінні іменники цієї групи виражають 

позитивну оцінку, метафоризуючись за подібністю розміру, форми тощо. 

Значний аксіологічний потенціал мають дієслівні лексеми. Вони вказують на 

суб’єктивну оцінку, яка чітко простежується в різних мовленнєвих ситуаціях, 

діях окремого індивіда або соціуму загалом. Також репрезентують оцінку в 

історичних творах і власні назви. Саме ними дають оцінку фізичних чи 

духовних якостей людини, метафоризованої подібності її до певних істот чи 

предметів довкілля. 

На підставі проаналізованих художніх текстів можемо зробити 

висновки, що визначені нами засоби вираження категорії оцінки, а саме 

оцінні маркери, представлені прикметниками та іншими частинами мови, 

вставними та вставленими конструкціями, порівняльними зворотами, 

прецедентними текстами, релігійними символами тощо, широко представлені 

в українській історичній прозі. Оцінні одиниці допомагають описати 

ставлення персонажів та самого автора до зовнішніх подій, оцінити 

зовнішність персонажів та риси їх характеру, ставлення до своєї держави. 

Прикметники є основними маркерами оцінки в історичній прозі. З 

огляду на це твердження, а також на визначені класифікаційні типи оцінок в 
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історичних романах прикметники схарактеризовано як оператори таких 

оцінок: 1) емоційної: приємний/неприємний; 2) естетичної: 

прекрасний/потворний; 3) етичної: моральний/аморальний; 

хороший/поганий; 4) сенсорної (гіркий/солодкий, твердий/м’який, 

приємний/неприємний); 5) кількісної (багато/мало). Значення прикметників 

відображають оцінне розуміння соціумом історичних подій та історичних 

героїв. 

Найсуттєвішою ознакою об’єкта дослідження – текстів історичної 

прози – є здатність суб’єкта описувати фрагменти навколишньої дійсності та 

ставлення до них автора чи інших учасників комунікативного акту. 

Ментальні особливості оцінки вказують на освіченість учасників 

історичного процесу, їх соціальний статус і визначають основні позитивні та 

негативні ментальні риси українського народу. Мова історичних романів 

через вербалізовані національно-культурні стереотипи відображає етнічне 

«я» авторів, їх сприймання зовнішнього світу та відтворення його у слові 

через ціннісні домінанти. Це забезпечує виконання трьох основних функцій 

історичних текстів: 1) прагматичної – вплив на масову свідомість читача з 

метою визначити соціальні цінності народу та сформувати оцінне ставлення 

до історичних подій та персонажів; 2) емотивної – упевненість у 

правильному висвітленні фактів, опис символів, що несуть у собі великий 

емоційний заряд; 3) аксіологічної – передання власного ставлення до 

зображуваного, надання йому оцінки. 

У проаналізованих романах серед усіх оцінних засобів зафіксовано 

найбільше одиниць, співвідносних з оцінками образу людини. Детально 

дослідивши тексти художніх творів, ми, вслід за дослідниками, виокремили 

такі аспекти оцінки зовнішності людини: психологічний, екзистенційний, 

соціальний, віковий, емоційний, естетичний. У художніх текстах також 

виявляються ті чи ті риси характеру персонажів. Оцінці підлягають частіше 

негативні риси: люди вербалізують відхилення від норми, аби виправити їх. 

Аналізовані романи містять негативну оцінку таких рис людини: боягузтво, 
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жорстокість, заздрість, підлабузництво. Позитивно письменники описують 

такі риси характеру персонажів: доброта, щирість, рішучість, сором’язливість 

тощо.  

Оцінка в українській історичній прозі функціонує у двох формах: як 

загальна, подібна за використанням в інших текстах та інших 

функціональних стилях, та як специфічна для жанру історичного твору, 

оскільки саме тут найбільше виявляється ставлення автора та персонажів 

твору до історичних подій, історичних постатей та державних утворень, що 

сприяє більшому прагматичному спрямуванню оцінки та її впливу на читача. 

Гендерний чинник виявляється і в чоловічому, і в жіночому дискурсі. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в залученні 

соціолінгвістичних та психолінгвістичних методів у визначенні важливих 

історичних подій, розгляді аналізованого матеріалу в когнітивному аспекті, 

наприклад, у процесі дослідження таких концептів, як НЕПОКОРА, ОСУД 

тощо. 
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