
Оксана мацько

Лінгвокультурологічні
інтерпретації словника
української мови – 20
Studia Ukrainica Posnaniensia 1, 125-130

2013



STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. 1 : 2013, pp. 125-130. ISBN 978-83-936654-2-6
Adam Mickiewicz University Press, Poznań
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Кшвський нащональний ушверситет iiviem Тараса Шевченка, Кшв — Украша

LINGWOKULTUROLOGICZNE INTERPRETACJE 
SŁOWNIKA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO -  20

OKSANA MAĆKO
Narodowy Uniwersytet Kijowski imienia Tarasa Szewczenki, Kijów — Ukraina

STRESZCZENIE. W niniejszym artykule podkreślono, że nowy Słownik języka ukra
ińskiego w 20-tu tomach jest rzetelnym źródłem zasobów informacyjnych, edukacyjnych, 
naukowych oraz kulturalnych; słownik w konsekwentny sposób odzwierciedla aktualizację 
współczesnego ukraińskiego języka literackiego, dokonującą się wskutek zmian na niepod
ległej Ukrainie: zaprezentowane zostały nowe słowa, znaczenia, formy gramatyczne w tra
dycyjnych i ogólnoużywanych słowach, zapożyczenia, pasywizacja i aktywizacja leksemów, 
intensywny proces tworzenia neologizmów, utrwalonych związków wyrazowych. Podjęta 
została również próba analizy „Indeksu związków wyrazowych” niniejszego Słownika, któ
ry zaprezentowany został w postaci źródła zasobów naukowych dla prześledzenia szeregu 
zagadnień teoretycznych z zakresu semantyki leksykalnej i gramatycznej, lingwokulturolo- 
gii, socjolingwistyki.

CULTURAL-LINGUISTIC INTERPRETATIONS OF THE DICTIONARY 
OF THE UKRAINIAN LANGUAGE -  20

OKSANA MATS’KO
Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv — Ukraine

ABSTRACT. The article ascertains that a new Dictionary of the Ukrainian language 
in 20 volumes is an authorized source of informational, educational, scientific and cultural 
resource; the Dictionary gradually reflects renovation of modem Ukrainian literary language 
caused by the changes in independent Ukraine: new words, meanings, grammatical forms, 
borrowings, passive and active lexemes, intensive formation of neologisms, set expressions -  
all these have been included into the dictionary. The attempt has been made to analyze “Index 
of Word Combinations” that is represented as a scientific resource for analysis of certain ques
tions connected with lexical and grammatical semantics, cultural linguistics, sociolinguistics.

Словник украшсько! мови у 20-ти томах е давно очжуваною, бажаною 
i обнадшливою подпто не тшьки для bhcokoï академично! науки, але 
й для мало! академп, середньо! освтги та молодо! перспективно! вшшвсько! 

науки (бакалавр! в, маг i dp i в, асшранйв, докторант в), науково-педагопчних 
пращвниюв вишi в, науковшв ycix сфер людського шзнання в Украпп, а також 
для у крапли в за и межами, та плекальншйв i шанувальниюв украшсько! мови 
як культурно-мистецького национального скарбу1.

Основною передумовою видання нового тлумачного Словника украшсько! 
мови у  20-ти томах стало значне оновлення сучасно! украшсько! лНератур-

1 Словник украшсько!моей, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, 911 с.
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h o ï мови i науки про не!2 в результат! сусшльно-шштичних, еконошчних, куль- 
туролоп чних зм i о у незалежшй Украпн: HOßi щеологеми й постулата, св1же 
на теми дня фраземотворення, актуал1зац1я нових значень i граматичних форм 
у традицшних i загальновживаних словах, запозичення i  засвоення i ншомовних 
CJHB, пасив1защя окремих лексем, актив1защя лексичжп й синтаксично!" дерива- 
цп, i нтенсивне творения неолопз\пв вщ тралит lift h o ï i  новозапозичено! лекси
ки (aemiem, блог, вебка, телемарафон, найопозицшшший, онлайновый, есемес- 
ка, моб'шка) та ш.3

Процеси розвитку украшсьюн державност1, украшського суспшьства, 
а разом гз цим i розвитку украшсько1 л1нгв1стики та ni нгводидактики спонука- 
ють мовознавщв-осв1тян до iHHOBauiftHoro осмислення й переосмислення лшг- 
вометодолопё залучення даних нових наукових парадигм та до пошуку таких 
i нтегративних програм, навчальних метод i в i форм, у яких були би природни- 
ми життев1 мовлсинев i ситуацй' i виокремлювалося 1ндив1дуальне мовлення. 
Це необх1дно для того, щоб у npoixeci навчання мови одночасно зд1 йеною вало- 
ся i мовне виховання та формувалося в учшв i студенпв усвщомлення доцшь- 
hoï позитивноï M O B H O Ï  повод! нки, вироблялася потреба в постшнш педагог!чнi й 
самоосвт засобами саме украшсьюн мови як мови фаху4.

1нформатившсть дшпистичного матер1алу Словника укратськог мови 
у  20 томах як лeкcикoгpaфiчнoï системи дае змогу стверджувати, що вш висту- 
пае джерелом величезного 1нформащйного, осв1тнього, наукового та культур
ного ресурсу, який спрямовано на машфестацпо передус1м л1нгв1стичних даних, 
за допомогою яких лексичт одинищ вписуються в систему мови на Bcix ï"ï piß- 
нях — i формальних, i зм1стових5, а також даних про багатовпсове буття украш- 
ства та його мовних контакт i в з найближчими cyciдaми: поляками, словаками, 
чехами, угорцями, литовцами, pociянами та iнпшми етносами.

У Словнику укратсько1 моей -  20 значно поповнено реестр, бшыпе, нтж 
у два рази, зокрема й завдяки введению багатьох загальномовних неолопзм1в 
i значного масиву лексики конфестйио!' царини, в1дроджених питомих украш- 
ських сл1в, вилучених у радянську добу, живо!' розмовшн мови, рззногалузевот 
термшологй’ та номенклатурно1 лексики, cni в i3 лшгвально'т практики украш- 
сько1‘ /цаспори багатьох краш тощо.

Широка картина сучасного мовного простору в лексикограф1чшй систе- 
Mi Словника в1дкривае значш можливостт не лише для користувач1в украш- 
сько1 мови — шанувальниюв рвдного мовлення, а й для охочих до наукового 
осмислення шновацшних процешв у фраземио-текстов1Й, лексико-семантичнш, 
морфо-словотв1рн1й та граматико-синтаксичшй системах украшсько1 мови, 
лшгвокулыурологтчних 1нтерпретацйт, вияву основних тенденщй та шлях1в 
ïï розвитку, з ’ясування причин виникнення цих зм i i т та ïx характеру6.

Окрсмот уваги у тлумачному Словнику укратсъког моей у  20-ти томах 
заслуговуе досить незвична подача усталених словосполучень. Вони подають- 
ся за лексикограф! чною традищею теля лексичних значень реестрового слова 
i теля шюстрацп ïx, тобто теля ochobhoï частини словниковот статтт. Уклада- 
41 вважають, що „розроблення Bcix титв словосполучень (...) становить само-

2 В. А. Ш ироков таш .,Лтгвпстичм та технологгчш основы тлумачноглексикографа, Кшв 
2010, с. 6.

3 О. О. Се.йванова. Сучасналтгшетика: напрями i проблемы, Полтава 2008.
4 О. О. Сел1ванова, Зазнач. праця, с. 7.
5 В. А. Широков та ш., Зазнач. праця.
6 Н. В. Гуйванюк, Слово — Речения — Текст, Выбрат пращ, Чершвщ 2009, с. 14.



стшний роздш словниково1 статтг”7 8. Наприклад: Абсурд, у, ч. Безглуздя. Hice- 
штниця. Коли тшьки переклад написаний до вол i граматично i не гр it пить надто 
видними абсурдами, знаходятъся редактори (...), що надрукують його (I. Фран
ко). Багата держава, яку утворюють бщтн люди — абсурд! Держава не може 
будувати свш добробут на бщносА й обдертосА cboïx громадян (О. Довжен
ко). Абсурдизм навряд чи можна зрозумгги в його власних термшах, тому що 
розум1ння — це осмислення, а осмислення — пряма протилежшсть абсурду 
(за наук.-попул. .ji r.).

Доходити /  diùmu до абсурду див. доходити. Театр абсурду див. театр%.
Але OKpiM тако! традищйшн подач i, при опорних словах стшю слово спо лу

чения ще подаються сукупно, вилученими з реестрових статей. У кппц першого 
тому запропоновано повний реестр „Покажчик словосполучень”, сформований 
з ycix tomIb Словника украшсъког мови -  209. Вш складаеться з чотирьох тишв 
одиниць за такою схемою: 1) стйпсе словосполучення; 2) словосполучення- 
eKßiваленти слова; 3) термшолопчш словосполучення; 4) фразеолопчш сло
восполучення. Для трьох осташпх тишв словосполучення подано вщповщ- 
ш позначення: ст1йк1 словосполучення-екв1валенти сл1в — кружечок (о); тер
мшолопчш словосполучення — три кути и к (Л); фразеолопчш словосполучен
ня — ромб (О )10 11.

Можна сприймати такий подш усталених словосполучень або не сприй- 
мати, оскйтьки yci фразеолопзми е у словникових статтях за реестром tomïb 
i за потреби там ïx можна знайти. Та не можна не визнати того факту, що таким 
поданням проблемного в науковому сенс1 класу мовних одиниць — (на це вка- 
зують визначення: усталених, нашвусталених, стшких, нерозкладних) слово
сполучень — укладач1 Словника украшсъког моей -20  — лексикографи (лек
сикологи, термшологи, фразеологи) шшли пазустр1ч користувачам Словника, 
особливо молодим мовознавцям, досл1дникам Мало! дитячо! академн, школя
рам, студентам, бакалаврам, мапстрантам та й докторантам, запропонувавши, 
по суть вже сформовану клacифiкaцiю усталених словосполучень.

Такий подш (класифшащя) синтаксису художньог науково! й розмовно! 
мови11 надае п1дстави для роздум1в, дискусш, осюльки в1н торкаеться питань 
живого мовотворення, таких семантичних стан1в мовних одиниць (лексем), 
у яких ще не хитнулися терези в певний точний вид усталеностт значения.

Перша група репрезентована в Словнику украшсъког мови 20 стшкими 
слово спо лучениями, що е „усталеними у своему лексичному поеднаши зво- 
ротами i вщтворюються в npopeci сп1лкування як неподпьш мовтн одиниш, 
в яких можлива незначна десемантизац1я одного з компонент!в'’12. Отже, i ст1й- 
icicTb такого словосполучення ще не значна, хитка. Цей тип стшких словоспо
лучень i люстру еться у Словнику прикладами: груба 1'жа — проста, важка для 
травления 1жа; кишенъковг грогш — гропи на др1бш витрати13. Але де та Mipa 

„незначно1 десемантизащГ в егптетах груба гжа i кишенъковг грош 'г, що ïx уста- 
люе? Може, це ще не узвичаеш нап1вустален1 словосполучення, i вони перебу- 
вають у статн „нашвсуху” вщ в1тьних до усталених словосполучень?

7 Словник украшсъког моей, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 24.
8 Там само, с. 80.
9 Там само, с. 718 -846.
10 Там само, с. 24.
11 Н. В. Гуйванюк, Зазнач. праця, с. 186.
12 Словник украшсъког мови, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 24.
13 Там само.
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До nepmoï групп стшких слово сполучень Bi дне сен i под1бш й аналопч- 
Hi приклади лшгвокультуролоп чно1 штерпретаци: ангел-хранитель14, ангел- 
охоронець, багата кутя15; астрономгчт числа (цифры)16 — у значент “велит”; 
блошиный рынок17; бальзакгвський вгк18; козацьке бароко; мазепинсъке бароко; 
укратсъке бароко19; почесш батьки20; межа ôiduocmi21; борода лопатою; 
борода цапом; зеленый борщ22; брати по серцю й кровi23 та ш.

Серед стшких словосполучень, вщнесених до nepmoï групп, е таю, що 
мали б мшце у третш груш — серед термшолопчних словосполучень: музичний 
альбом, альтовый голос, амбулаторно картка24, анатом'шний препарат25; 
высокий бал; низъкий бал; npoxiduuù бал26; болонсъкий процес27; екологгчна 
безпека; експертне бюро28; зворотня адреса29.

Друга група спйких словосполучень, названа екв1 валетами слова, мю- 
т и т ь  своерццй перифрастичш словосполучения, р1внозначш слову. Вони 
е „цшсними усталеними в i дтворюваними одиницями, що прир i внюють- 
ся до лексико-граматичних клал в (частин мови) i3 властивими для них лек- 
сичними значениями без десемантизацп компонент!в”30. ГI геля еквплшен- 
та подаеться назва частини мови з семантичним вщповщником, наприклад: 
о Бтъше (бтъш) того, гцо ( ...) у  знач. приел. — CKOpime, швидше, ймов1ршше; 
о До безмежжя, у  знач. приел, безмежно, безюнечно; о Надавати допомогу, 
у  знач. dieca. — допомагати31. Останшм часом живе украшське мовлення п1д 
впливом оф1щйно-далового стилю частлше стало послуговуватися такими еквь 
валентами cni в: зам1сть допоможу кажуть надам допомогу; зам1сть тдтримае- 
мо — надамо тдтримку та ш.

Стшких словосполучень, що е екв1валентами cnie, у  словнику дуже мало: 
о Бшыне (бшьше того, що (...)  див. бшыпе; о Бшып за все < Боып усього > < 
Бшын всього > див. бшыпе; о Тим паче (бшыне), що (...)  див паче32; зшмати / 
зняти шапку (бриль, капелюх i т. ш.)33.

Третю групу спйких словосполучень складають герм ши й терм шолог in
ni словосполучення, що означають загальнонауков! repMi i ги або науков! понят- 
тя в pi3HHX i конкретно в кожнш OKpcMift галуз1 наук, тому вони е елемента- 
ми в1дповщних галузевих термшосистем, наприклад: А абсолютна величина 
числа, абсолютна icmirna; абстрактна лексика; авансовый зет ; авторсъка

14 Там само, с. 722.
15 Там само, с. 725.
16 Там само, с. 724.
17 Там само, с. 725.
18 Там само, с. 726.
19 Там само, с. 727.
20 Там само, с. 728.
21 Там само, с. 733.
22 Там само, с. 742.
23 Там само, с. 743.
24 Там само, с. 721.
25 Там само, с. 722.
26 Там само, с. 726.
27 Там само, с. 741.
28 Там само, с. 772.
29 Там само, с. 778.
30 Там само, с. 24.
31 Там само, с. 24.
32 Там само, с. 735.
33 Там само, с. 746.
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школа, авторсъке право, авторське ceidoijmeo; азбука Морзе; акомодащя ока; 
безгоппвковий грошовый обгг, карелъсъка береза, класична (греко-римсъка) 
боротъба.

Збшынення реестру Словника укратсъког моей майже вдв1ч1 вщбулося, 
oicpiM шших шляхт, ще й унаслщок значного поповнення його науковою лек
сикою, переважно новими терм i нами й терм i нолоп чними слово спо лучениями, 
що утворилися з уже в1домих сл!в:

Заморожеш активы, лит дш  активы, матер 'юльп1 активы, neameidni акти
вы, Mepmei активы, нематергалът активы, uecpinaucoei активы, фтансовi 
активы34 35.

Активный баланс, баланс банку, баланс eapmocmi, баланс виробничих 
потужностей, баланс державного бюджету, баланс doxodie i видаттв, баланс 
оптовых Kouimie, баланс тдприемства, бухгалтерский баланс, водный баланс,

Г Г Г  Г Г Г Г f

заключний баланс, звт ний баланс, пасивний баланс, тепловий баланс .
Активпацшний анализ, гЛбриоологЛчний анализ, дистрибутивный анстз, 

екзистенuia.iьний анализ, ктътсний анализ, кластерный анализ, компонентный 
ана.из, краплиннийанал13, математичнийаналгз, м i крох ш / ч н и й ан ал i з, npoôipnuü 
анал13, психологЛчний анализ, рентгешвський анализ, рентгеноструктурний 
анал\з, спектральный анализ, ятсний анализ36.

Це сввдчить про те, що в останш 20 рошв прискорився нау ко во-тех н i ч н и й 
прогрес, вщбуваються штенсивш доел i дно-апробаш йш, шноващйно-анал1тичш 
процеси у Bcix сферах життя Украшсько!' держави: в сусгпльствт полггиш 
й вдеологи, у всьому спектр i наук (вщ науки Земл1 до мистецьких i медшних), 
виробнищш, управл1нш й господарю ваннг Низка наук збшыпила свою лексику 
в кшька разгв: фармацевтика — майже в 11 разж; фшансова справа — в 7, мате
матика — 5,8; медицина — 5,4; бюлопя — 6,7, зоолопя — 16, електрика —  
5, лшгвютика — 2,537.

До четверто! групи усталених словосполучень вщносять фразеолопчш 
вислови. Вщомо, що шд фразеолопзмами прийнято розумПи crirrni мовю оди- 
нищ — словосполучення, що виражають специф1чш фразеолопчш значения, 
яю виникають i формуються в процесч метафоричного переосмислення вешних 
словосполучень38, тому !х значения не сшввщносяться з конкретними лексич- 
ними значениями сл1в, що складають щ словосполучення: намылити шию —  
покарати39, байдикы биты — шчого не робити, ледарювати, марнувати час40; 
пасти задтх — бути позаду Bcix, вщетавати або поступатись у чому-небудь41; 
тримати в курс\ — поетшно шформувати42.

Фразеолопчш словосполучення, як вщомо, не створюються щоразу в про
нес! живого мовлення, як вшьш словосполучення, а вщтворюють за традигиею 
пос пйиий склад cboïx компонентов, виступаючи одним членом речения {Я бай- 
дики б ’ю — гуляю).

34 Там само, с. 720.
35 Там само, с. 726.
36 Там само, с. 721.
37 Там само, с. 57.
38 О. О. Сел1ванова, Нариси зукраг'нськог'фразеологп (психокогттивний та етнокулътур- 

нгш аспекты), Кшв-Черкаси 2004, с. 5.
39 Фразеологтпш! словник укратсъког моей, Кшв 1999, кн. 2, 980 с.
40 Там само, кн. 1, с. 23-24.
41 Там само, с. 609.
42 Там само, кн. 2, с. 896.
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Лексикограф1чна характеристика фразеолопзм1в у Словнику укратсъкоï 
моей -  20 подана за формально-граматичними ознаками43, тобто за головни- 
ми (кер1вними) компонентами складниюв фразеолопзму. У передмов1 Словни
ка його номшовано незалежним у граматичному план! компонентом. Практич
но це означае, що реестровою формою переважно! бгтыпост! фразеологтпв 
е вих1дна (перша, основна) частиномовна форма опорного слова (для !мен- 
ника — називний вщмшок: агнецъ Божий, Адамовi dimu44; березова каша45; 
як билина (билинонъка в nojii)46; бт м ухи47; для д1есл1в — шфпптив: тдмочувати 
авторитет (репутацт); тдншати (тдшмати) престиж48; бачити наскр1зь49; 
не бачити ceimy бмого (Божого)50; бити байдики51. Для прикметникових 
та д1 е пр и к метни ко в их фразеологизм! в BHxi гтною реестровою формою е назив
ний вщмшок однини або називний вщмшок множини: бтий ceim, она  к/сть, 
ома ворона, б и te золото52 53.

У покажчику подаються п!д реестровим словом yci можлив! лексико- 
граматичш форми фразеолопзм!в, особливо з пейоративною ознакою: ôicoea

г г  г  г г  г г  г г

(проклята, собача) душа; де в 6ica (в чорта); до 6ica; ôicoei (вралеi) dimu; 
послати до б ica52.

Цшаво, але не повнютю вмотивовано под!л слово сполучень 3i словом бро- 
ва54. До першо! групи (“з незначною десемантизац!ею”) в!днесено етшю ело- 
восполучення висок i брови; крилагт брови; низът брови; шнуров ani брови; 
брови здвигнулися; брови сходятъся/зтшлися; брови як шнурочок; метнути 
бровами; здвоювати брови. До четверто!' групи вщнесено Ильки три пози- 
ци: моргати бровами; брови полезли на лоба; здиблювати /  здибити брови. 
Очевидно, словосполучення брови як шнурочок також е фразеолопзмом, 
до того ж класичним. Це заевщчуе украшська народна творчють, живе мовлен- 
ня, ф!ксуе ФразеолоАчний словник украшсъког моей: Шнурочки; як шнурочки, 
з сл. брови. Р1вний, тонкий. Личко як калина, брови як шнурочки. Oni чорнг 
ще чоршнй ociHHbo! ночки (С. Руданский); як шнурочок: Oni — як черночок, 
брови як шнурочок (С. Васильченко)55.

Покажчик словосполучень, власне його наповнення, увиразнюе проблему 
метафоризацп i фразеолог!зацй' сучасно! украшсько! мови, зокрема на прикла
дах таких лексем-лшгвокультурем: як Бог, Сергее, душа, око, воля, добро, зло, 
чорт, брати — взяти, дорога та ш.

Спроба оглянути „Покажчик словосполучень” тлумачного Словника укра- 
ïHCbKoï мови в 20 томах, що розмщений у першому том!56, подтвердила вислов- 
лену paHime думку, що такий покажчик дуже потр!бний як науковий ресурс для 
постановки й з’ясування низки теоретичних питань з лексично! i граматично! 
семантики, лшгвокультурологи, сощол!нгв!стики.

43 Словникукратськог моей, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 25.
44 Там само, с. 719.
45 Там само, с. 731.
46 Там само.
47 Там само, с. 735.
48 Там само, с. 719.
49 Там само, с. 729.
50 Там само.
51 Там само, с. 731.
52 Там само, с. 734.
53 Там само, с. 736.
54 Там само, с. 746
55 Фразеолozihhuïi словник укратськог мови, Кшв 1999, кн. 2 , с. 967.
56 Словник украшсько! мови, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 718-846
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