
тотемістичних уявлень функція пожирателя починає приписуватись духу, 
демону або їхньому представнику в общині, відтак починають 
формуватися анімістичні уявлення.  

Таким чином, культура відкриває себе у ідеологічній системі 
категорій мислення, де провідна категорія набуває статусу істини, 
формуючи логіку поведінки індивідів у спільноті. Отже, пізнаючи істину 
культури, ми пізнаємо логіку мислення її індивідів. Тому В. Петров у цій 
логіці первісної людини виділяє наступні моменти.  

По-перше, у первісній культурі фольклор ще не відокремлений від 
суспільної ідеології і навпаки. Це означало, що певний образ, сюжет або 
мотив належали не лише до фольклору, а були визначальною 
складовою суспільної ідеології.  

По-друге, рід – це не просто сукупність наявних членів родової 
общини (родовичів), а утворює єдність живих, померлих і ненароджених. 
До того ж, колектив і особа не розчленовуються, є одним цілим. Вчинок 
окремої особи розглядається як колективна дія.  

По-третє, природа й людина усвідомлюється в аспекті роду і 

передусім саме в аспекті материнського роду. Свідомість буття 

визначається в первісному суспільстві як материнсько-родова свідомість.  

По-четверте, домінантна ідеологічна категорія роду визначає 
уявлення про смерть і народження, а тому поняття існування загалом 
пов’язується із родом.  
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У статті з’ясовано особливості процесу найменування, механізму вибору з 
концептуальної системи носіїв мови тих чи тих мотиваторів, виявлено інтенції внутрішнього 
програмування мотиваційної бази та детермінанти діалектної номінації, що пов’язано з 
етнокультурними реаліями. Вивчення діалектної номінації у етнолінгвістичному аспекті 
оптимізує дослідження у галузях діалектології, мотивології, теорії номінації та 
етнолінгвістики. 
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Abstract  
The article clarifies the peculiarities of the naming process, the mechanism of choosing 

peculiar motivators from the conceptual system of the carriers of the language. The article also 
reveals the intentions of the internal programming of the motivational base and determinants of the 
dialectal nomination, as related to the ethno-cultural realities. The study of the dialectal nomination 
in the ethnolinguistic aspect optimizes research in the fields of dialectology, motivation, theory of 
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Мотивологія – один із актуальних напрямів сучасної теорії 
номінації. У так званій «типології типологій» номінації (В.Г. Гак) (ієрархія 
номінації, функція номінації, об’єкт номінації (номінат), структура 
(зовнішня форма) номінації, спосіб найменування, суб’єкт номінації (в 
тому числі соціальний аспект, інформативний аспект та суб’єктивне 
відношення суб’єкта та об’єкта) спосіб найменування (внутрішня форма, 
мотивація) займає особливо значущу та складну для дослідження 
позицію [4, с. 321].  

Мотивацію розуміємо як зв’язок між словами, що виявляє їх 
мотивованість, яка, у свою чергу, визначається як структурно-
семантична властивість слова, що дозволяє усвідомити обумовленість 
зв’язку значення (семеми) і звукової оболонки слова (лексеми) на основі 
співвіднесеності слова з мовною та позамовною дійсністю [2, с. 186].  

У лінгвістиці дослідженню мотиваційних процесів присвячено праці 
Г. Брекле, Р. Гржегорчикової, М. Докуліла, Т.Л.Канделакі, Т.Р.Кияка, Р. 
Ліз, І. Пузиніної, О.О.Селіванової, М. Раммельмайер, І.С. Улуханова, 
О.Є.Хазімулліної та ін. Переконливий матеріал для вивчення мотивації 
дає діалектологія, зокрема на діалектному матеріалі виконано роботи 
О.І.Блінової, М.Д.Голєва, В.Г.Наумова, Н.Г.Нестерової, А.Н.Ростової, 
О.М.Топорової та ін. В україністиці проблеми мотивації розглядаються у 
працях Г.Л.Аркушина, М.В.Поістогової, Л.Д.Фроляк, А.М.Шамоти, 
Т.О.Ястремської та ін., у яких висвітлено певні аспекти мотивації 
діалектних лексем окремих тематичних груп. Існує потреба у з’ясуванні 
не лише особливостей процесу найменування, механізму вибору з 
концептуальної системи носіїв мови тих чи тих мотиваторів, а й у 
виявленні інтенції внутрішнього програмування мотиваційної бази та 
детермінанти діалектної номінації, що у багатьох випадках пов’язано з 
етнокультурними реаліями. Отже, етнолінгвістичний аспект мотивації 
української діалектноїлексики потребує спеціального розгляду.  

Етнолінгвістика як наука сформувалася у результаті синтезу 
етнології й фольклористики, з одного боку, та власне лінгвістики, – з 
другого, тобто це – міждисциплінарна галузь [7, с.164]. Сучасні 
дослідники майбутнє етнолінгвістики пов’язують з пріоритетністю 
вивчення ідіоетнічного й універсального у мові та культурі, з 
дослідженням співвідношення між культурною мотивацією та 
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етнографічним планом обрядових знаків, специфікою вияву символічних 
та лексичних архетипів як можливим джерелом реконструкції первісного 
значення обряду чи його частини, з’ясуванням системи бінарних 
опозицій різних типів [9, с.10].  

Проблема взаємовідношень мови й реального світу, мови й 
мислення, мови й мовця завжди була у полі зору науковців. Комлекс 
мова – мислення – світ як об’єкт вивчення задекларовано ще в 
початковий період формування лінгвістичних знань. У межах цього 
комплексу так чи так постає питання можливості пізнання предметного 
світу, його законів і механізмів. Тому в описі процесу номінації 
представлено два підходи до визначення структури поняття: від 
конкретного до абстрактного і, навпаки. Творячи слово, мовець 
використовує дві мисленнєві операції: від конкретного чуттєвого образу 
до абстрактного уявлення, далі на основі пізнання властивостей об’єкта 
конкретизується структура поняття з огляду на його семантично-
асоціативні зв’язки, якийсь із зв’язків висвітлюється у мотиваційній ознаці 
слова, воно включається у мовленнєві системні відношення, набуваючи 
конкретного чи абстрактного (класифікаційного) значення[8, с.49].  

Важливу роль у поясненні мотиваційних процесів відіграє 
внутрішня форма слова. «Внутрішня форма є відношення змісту думки 
до свідомості; вона показує, як уявляється людині її власна думка» [19, с. 
77] і є найближчим етимологічним значенням слова, тією ознакою, яка 
складає «центр образу, одну з його ознак, що переважає всю решту 
ознак» [19, с.108]. Ідея наявності в повнозначного слова внутрішньої 
форми виходить ще з праць В.Гумбольдта та О.О.Потебні. 
Підкреслюючи процесуально-пізнавальну сутність поняття «внутрішня 
форма», О.С.Снітко наголошує на тому, що «внутрішня форма виступає 
не тільки як «ідея імені», змістовий засіб структурації номінативних 
одиниць, але й як гносеологічна сутність, закономірний крок у пізнанні 
тієї чи іншої реалії»[17, с. 27]. Більшість лінгвістів вважає, що внутрішня 
форма властива тільки конструктивно і семантично похідним словам, 
адже вона «виражає сукупність двох лінгвістичних явищ: співвідношення 
твірної і похідної основи та ознаку, яка пояснює вибір звукової оболонки, 
тобто ознаку, покладену в основу вибору назви» [18, с. 174]. 
Мотивованість – це властивість внутрішньої форми більшою або 
меншою мірою експліцитності об’єктувати зв’язок позначеного з іншими 
явищами дійсності та відповідними ментальними категоріями і 
зумовлювати семантичне та структурне співвідношення номінативної 
одиниці з відповідними значущими одиницями мови [17, с. 59]. 
Мотивованість слів виявляється в їх структурній співвіднесеності та 
семантичній вивідності похідного слова з твірного, причому на перший 
план виходять «смислові зв’язки, семантична залежність похідної основи 
від твірної, що природно проявляється на базі формальних кореляцій» 
[5, с. 189]. Визнання номінативної одиниці похідною, мотивованою 
певною твірною основою, можливе тільки за умови, що словотворче 
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визначення деривата містить принаймні один спільний семантичний 
компонент з визначенням твірного слова (мотиватора) [3, с. 85]. На 
сьогодні в мотивології описано різні типологічні характеристики 
мотивованості. Виділяють лексичну мотивованість, яка пов’язана з 
вираженням мотиваційної ознаки у слові, на відміну від словотвірної 
(структурної), яка передбачає вираження класифікаційної ознаки у слові. 
Лексична та словотвірна мотивованість пов’язані між собою так, як 
пов’язані лексичне та словотвірне значення слова.  

У сучасній лінгвістиці актуальними є когнітивні аспекти мовної 

комунікації, що пов’язано з поняттями концепт, картина світу тощо. 

Концептом вважаємо будь-яку одиницю колективної свідомості, яка 

відбиває предмет реального чи ідеального світу і зберігається в 

національній пам’яті носіїв мови у вербальній формі. Концепти можуть бути 

як культурні, так і побутові, що взаємопов’язано. В.П.Нерознак зазначає, що 

концептами культури слід вважати ті, що позначаються без еквівалентними 

лексичними одиницями й формують лексикон, на базі якого необхідно 

складати списки фундаментальних національних концептів [13, с.110]. На 

наш погляд, таке твердження дуже категоричне, адже у культурі та побуті 

різних народів є і спільне, і відмінне, чим більша спорідненість народів, тим 

більше спільного. Важливо взяти до уваги діалектну диференціацію 

мовлення, принципові етнокультурні відмінності можуть виявитися і на 

цьому рівні.Варто акцентувати увагу на явищі паралелізму, коли одне і та 

сама реалія може бути продубльована синонімічними вербальними і 

невербальними засобами (насамперед в обряді). Тобто, безеквівалентні 

лексеми, очевидно, не варто вважати основним ідентифікатором 

національної специфіки, хоч, безумовно, вони є одними з найважливіших. 

Крім того, саме поняття безеквівалентна лексема є певною мірою 

дискретним: наприклад, такі страви, як вареники, пельмені і манти не так 

вже й відрізняються, хоч ці лексеми і вважаються безеквівалентними, тоді 

як обов’язкова ритуальна страва на поминальній трапезі коливо може мати 

доволі відмінні форми: ‘пшенична, рисова чи з інших круп каша, часто з 

медом, маком, вареними фруктами, родзинками тощо’, ‘хліб, розмочений 

підсолодженою медом або цукром водою, іноді з фруктами чи з родзинками 

тощо ‘(поліські говірки), і тільки однакове призначення, символіка та 

міфологічне наповнення дають підстави для ідентифікації цієї страви.  
Отже, першочерговим завданням є виділення, опис й 

систематизація тих мовленнєвих відрізків національно орієнтованих 
дискурсів, що визначають типові особливості народного життя, народних 
традицій і звичаїв, соціокультурний зріз, а через них – відмінності 
психічного стану, поведінки людини як носія національного характеру, 
національної ментальності. До того ж, джерелом для етнолінгвістичних 
досліджень є не тільки й не стільки обряд, скільки основний масив 
стилістично маркованих і немаркованих словесних комплексів, що 
набувають виразного етнічного, психологічного, аксіологічного 
забарвлення, стають вагомим чинником формування етномовних 
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утворень[21, с. 181]. Лексичну мотивацію ми досліджуємо на матеріалі 
українського діалектного мовлення, яке є власне етномовним 
утворенням. Безумовно, в основному етнолінгвістичний підхід 
застосовний у процесі вивчення лексичної мотивації обрядового 
діалектного тексту, адже мотиви номінації багатьох обрядових номенів 
часто пов’язані з міфологічними уявленнями і зумовлені актуалізацією 
певного смислового моменту в певному семантичному полі [11, с. 38], 
проте етнологічно мотивованою може бути назва будь-якої побутової 
реалії, не кажучи вже про народну медицину чи народні розваги.  

Варто зважити ще й на той важливий факт, що будь-яка 
загальновживана лексема може набувати нового значення у результаті 
метафоричного чи метонімічного перенесення значення. Напр.: лексема 
ситчик у деяких говірках Кіровоградської області (Олександрійський р-н) 
має значення ‘сорт буряка зі смугастою біло-червоною серцевиною, який 
використовувався у процесі приготування борщу’. Причому самі 
діалектоносії мотивували цю назву схожістю з тканиною ситець, ситчик, 
яка, як правило, привертала увагу своєю яскравістю та строкатістю, одяг 
з неї був дуже популярний раніше (через дешевизну у тому числв).Ця 
назва не має безпосередньо обрядового значення, проте певною мірою 
ілюструє культуру і побут українців другої половини ХХ століття. Отож, 
можна вважати, що мотивація цієї лексеми має етнокультурний аспект. 
Ще один приклад: І.О.Ніколаєнко наводить такі лексеми на позначення 
поняття ‘один з чотирьох стоячків витушки’ (лексика ткацтва): собачка, 
баранчік, коник, кобилка тощо, звернітьувагу, назвали ж не мавпочка, 
крокодил чи кенгуру[14, с. 74]. Отже, 
саметакіназвивластивіфауніУкраїни, вони й послужили мотиваційною 
базою, а такожетнокультурним фоном. Так само як на різдвяні свята в 
Україні водять козу, а не, приміром, антилопу.  

У межах картини світу (наївної та наукової) як «багатогранного 
ментального феномена, що пов’язує мову з мисленням, з навколишнім 
світом, з культурно-етнічними реаліями та змістом найскладніших 
абстрактних понять і категорій, які функціонують у мові» [23, с. 157] 
розрізняють мовну та концептуальну моделі, що перебувають у 
відношеннях накладання та взаємоперетворення [16, с. 84]. 
Концептуальне поле як поняттєва ділянка, як сукупність 
взаємопов’язаних понять [1, с. 334], інтроспективно диференціюється на 
концептуальні категорії (Р.Джекендофф): Кількість, Предмет (об’єкт), Дія, 
Подія (результат), Стан, Місце, Шлях (мета), які є універсальними [22, с.  
112].  

Від структури концептуального поля залежить і організація 
семантичного поля, адже картина світу організована не за мовними 
законами, а за «законами світу» [10, с. 274]. Компонентний аналіз 
визначень лексем (вони, на думку О.С.Кубрякової, є глибинними 
семантичними структурами, які містять в експліцитному вигляді всю 
інформацію, що маніфестується на поверхні у процесі використання 
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деривата в акті комунікації [12, с. 35]), дав змогу виділити тематичні 
групи лексем-репрезентатів української етнокультури та побуту. 
Методику компонентного аналізу та опозицій, уперше застосовану в 
етнографії при вивченні понять спорідненості і свояцтва, було 
екстрапольовано на лексичну семантику як один із надійних засобів 
виявлення типології семемної структури слова. Належність до 
тематичного угруповання одного ієрархічного рівня (роду) визначалася 
за наявністю спільної архісеми (інтегральної, родової семи); 
диференційні семи визначалися як маркери видових відмінностей слова. 
Диференційні семи можуть бути архісемами, але вже у гіперо-гіпонімічній 
парадигмі нижчого порядку. «Семантична ознака будь-якого рівня, як і 
саме слово, має подвійну семасіологічну залежність: ознака є 
розрізнювальною (диференційною) на одному ступені угруповання 
лексичних одиниць і об’єднувальною (ототожнювальною) на наступному 
рівні абстракції, який стоїть нижче» [15, с. 485].  

Для дослідження мотиваційних процесів системний опис лексики, 
встановлення семантичних зв’язків є необхідним і дуже важливом 
етапом роботи, поряд з етимологізацією та реконструкцією праформи. 
Вивчення діалектної номінації, зокрема мотивації, назв ускладнюється 
тим, що не завжди визначення зафіксовані лексикографічно, їх треба 
формулювати самостійно на основі текстів. Отже, використовуються такі 
способи експлікації семантичної структури, як текстовий і метатекстовий, 
причому на матеріалі записів живого діалектного мовлення (за 
О.Й.Бліновою). Текстовий спосіб для опису лексичної мотивації 
складніший, адже дуже рідко у звичайному тексті описового, 
розповідного чи міркувального характеру наявні і мотиватор, і мотивема, 
інформанта треба спрямовувати. Метатекстовий спосіб є безпосереднім, 
хоч і суб’єктивним тлумаченням, поясненням мотиваційних відношень, 
по суті, це своєрідне інтерв’ювання, яке дуже часто виявляє народну  

етимологію чи псевдоетимологію, що також цікаво для дослідника-
мотиволога. Взагалі, існує дві групи діалектних лексем: перша має 
відповідники (та їх писемно зафіксовані визначення) у літературному 
мовленні, друга є безеквівалентною щодо сучасного літературного 
мовлення (реалії стали історизмами). Семантичний аналіз слів з другої 
групи здійснювати значно важче, проте саме для цих слів особливо 
необхідним є використання етнолінгвістичного підходу.  

Звертаємо увагу на те, що поняття територіальний діалектизм не 
тотожне поняттю етнокультурна лексика, на позначення одного 
етнокультурного концепта може використовуватися багато діалектизмів,  

а також і літературних лексем. Вважаємо, що проведена нами тематична 
рубрикація лексем-репрезентантів українських етнокультурних і 
побутових понять відіграє роль своєрідної матриці для вивчення 
мотиваційних процесів в українському діалектному мовленні, яке є 
етномовним контекстом.  

Отже,  виділяємо  такі  тематичні  групи  лексем-репрезентантів 
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української етнокультури і побуту (використано класифікацію 
етнографізмів, подану Т.В.Григоренко [6, с. 76,82]):предмети побуту; 
обряди та ритуали;традиційні культові предмети;дійові особи обрядів; 
лексика народної медицини та лікувальної магії; зоолексеми та 
флоролексеми; музичні народні інструменти;предмети одягу;їжа та 
напої;міфологеми; демонізми;лексика ремісництва (це лексичне 
угруповання виділяємо умовно, оскільки воно підлягає докладній 
тематичній категоризації у межах кожного професійно-термінологічного 
поля;найменування осіб за соціальною, свояцькою та кровною 
спорідненістю; назви та атрибутика народних ігор і танців;. назви 
житлових і господарських приміщень та їхніх частин.  

У межах тематичних груп об’єднані і протиставлені за певною 
семантичною ознакою лексико-семантичні групи (парадигми) різних типів 
семантичних відношень (гіперо-гіпонімічні, голо-партитивні, синонімічні, 
антонімічні тощо). Усі ці відношення встановлюються тільки на основі 
текстів. Для вивчення лексичної мотивації необхідним є дослідження 
таких відношень як у власне мовному, так і в концептуальному аспекті. 
Концептуальна картина світу в діалектному мовленні є культурним 
фоном. Крім того, культурні концепти можуть бути виражені як 
вербальними, так і невербальними засобами, і те, і інше необхідне для 
пояснення мотивації, причому значущість позначуваної реалії (чи велика, 
чи мала) теж важлива.  

О.В.Тищенком розроблено типологію мотивацій на матеріалі 
весільних обрядових номінацій [20, с. 284]. На його думку, спорідненість 
мови і культури зумовлює взаємозв’язок, взаємопроникнення методів 
різних галузей структурно-таксономічної лінгвістики. Такі кваліфікатори  
системно-структурної організації лексики, як парадигматика, 
синтагматика й епідигматика нині активно застосовуються при  
моделюванні різних культурно-етнографічних і фольклорних 
понять.Взаємозв’язок предметів і явищ об’єктивного світу відбивається у 
мові, позначаючись на взаємозалежності мотиватора і мотивеми як 
носіїв однакових і різних семем. Творенню нового слова передує 
пізнання нового предмета або явища. Залежність нового для людського 
колективу предмета чи явища від інших, уже відомих і названих, мотивує 
вибір нової назви.  

Отже, застосування етнолінгвістичного підходу до вивчення 
мотиваційних процесів у лексиці українських діалектів є перспективним і 
ефективним, зокрема, конкретизація предмета і методики дослідження 
діалектної номінації у етнолінгвістичному аспекті сприятиме оптимізації 
досліджень у галузях діалектології, мотивології, теорії номінації та 
етнолінгвістики.  
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