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ВСТУП 

 

За останнє десятиліття український кінематограф, у порівнянні з 

попередніми етапами, набув масштабного розвитку. Звісно, виникає 

необхідність аналізу кінотекстів з лінгвістичного погляду. А сучасний 

український кінодискурс дає для цього можливість, бо переважна більшість 

матеріалів зовсім не  досліджена.  

Говорячи про українське кіно, варто зазначити, що «українське» в цій 

фразі ‒ ключове слово, бо прем’єри останніх років доводять, що вітчизняний 

кінематограф може бути якісним, глибоко емоційним, патріотичним та 

реалістичним. Тож звернемося до розгляду культурних концептів в ареалі 

сучасного кінодискурсу як вербального вияву етноспецифіки українського 

народу. 

Питанням кінодискурсу займалися такі зарубіжні та вітчизняні 

дослідники як Ю. Лотман [10, 11],  Ю. Цив’ян [21], Г. Слишкін [17], 

Ю. Сорока [18] та інші. Однак, лінгвісти не приділяють належної уваги 

узагальненню вербальних (як і невербальних) виявів етноспецифіки в 

сучасному кіно. Актуальність нашої роботи зумовлена потребою 

дослідження сучасного українського кінодискурсу в концептологічному 

вимірі. Ця проблема досі не була предметом особливої уваги науковців, тому 

на часі аналіз виявів етноспецифіки в межах сучасного українського 

кінематографічного дискурсу. 

Мета  дослідження – розглянути національно-культурні особливості 

мовлення та його лексичні вияви в сучасному кінодискурсі; встановити 

основні властивості концепту як ментальної одиниці, способи його реалізації 

як фрагменту мовної картини світу; проаналізувати базові концепти та 

лексичні маркери, що їх репрезентують. 

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) визначити поняття «мовна картина світу», «національно-мовна 

картина світу», «концептуальна картина світу»; 

http://www.uamodna.com/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE/
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2) дослідити вербальну складову етноспецифіки сучасного 

українського кінематографічного дискурсу; 

3) проаналізувати основні концептуальні одиниці та їх лексичні 

маркери в сучасному українському кінематографі; 

4) встановити особливості вербалізації концептів ВІРА, ВОЛЯ, 

ЗЕМЛЯ, ПІСНЯ, ЖИТТЯ в українському кінодискурсі початку 

ХХІ століття. 

Об’єктом дослідження є вербальні вияви етноспецифіки сучасного 

українського кінодискурсу. 

Предметом дослідження виступають культурні концепти ВІРА, ВОЛЯ, 

ЗЕМЛЯ, ПІСНЯ,  ЖИТТЯ та їхні лексичні маркери. 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта й мета дослідження зумовили 

використання методів  концептуального та компонентного аналізу, що дало 

можливість схарактеризувати культурні концепти та підпорядковані їм 

лексичні маркери. 

Джерела відбору матеріалу. Зважаючи на жанрову специфіку та 

орієнтацію на реальні історичні події, для аналізу обрано кінострічки 

«Поводир» (2014), «Гірки жнива» (2017), «Кіборги» (2017). 

Наукова новизна нашої роботи полягає в тому, що в ній уперше в 

українському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі комплексно 

досліджено вербальні вияви етноспецифіки та їхня реалізація відповідно до 

етнічних світоглядних позицій українців. 

Апробація результатів дослідження. З теми наукової роботи 

опубліковано статтю «Вербальні вияви етноспецифіки сучасного 

українського кінодискурсу» (Студентські наукові студії. Збірник наукових 

праць студентів. Частина 2., 2018. С. 138‒141.). 

Структура та обсяг роботи.  Дослідження складається зі вступу,  двох 

розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг 

роботи – 30 сторінок, основного тексту – 27 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД  

ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО КІНОДИСКУРСУ 

 

1.1. Поняття «національно-мовна картина світу» в сучасній 

лінгвістиці 

Співвідношення мови, культури й етносу є міждисциплінарною 

проблемою. Мова дуже тісно пов’язана з культурою та становить її 

невід’ємну складову. На основі цієї ідеї формується лінгвокультурологія – 

галузь мовознавства, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури та мови 

в її функціонуванні й узагальнює цей процес як цілісну структуру одиниць у 

єдності мовного й культурного змісту за допомогою системних методів з 

орієнтацією на сучасні пріоритети, суспільні цінності та норми культури [8]. 

Як слушно зауважує І. Голубовська, типовим об’єктом для 

лінгвокультурологічних розвідок останнього часу виступають національно-

мовні картини світу – репрезентація мовними засобами етнічної ментальності 

певного етносу, його світогляду, світосприйняття та світооцінки. Постулатом 

сучасної антропологічної лінгвістики стало твердження про моделювання 

специфічних рис національної ментальності засобами всіх рівнів мовної 

системи, що здійснюється за участю дознакових, знакових і супразнакових 

мовних величин  [2]. Лінгвістична складова картини світу – це складний 

ментальний феномен, який інтегрує мову й мислення, мову й культурно-

етнічне середовище. 

Фактично, була спростована думка Е. Сепіра, видатного 

американського лінгвіста про те, що немає жодного зв’язку між 

національним характером, менталітетом та формою мови, що немає в 

структурі мови відмінностей, які відповідали б «темпераментним варіаціям» 

[16, с. 192–193]. Дослідження матеріалу багатьох мов переконливо свідчать, 

що такий феномен, як етнічна ментальність продукує мовні віддзеркалення 

на всіх рівнях мовної системи. 
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На сьогодні  мовознавство не дає однозначного визначення поняття 

«мовна картина світу», адже воно багатогранне і складне. Актуальним 

лишається питання розрізнення понять «картина світу» та «мовна картина 

світу». Цьому питанню присвячені наукові роботи С. Єрмоленко, 

В. Жайворонка, В. Кононенка, М. Кочергана, Л. Лисиченко, В. Манакіна, 

В. Сімонок, М. Скаб, Ж. Соколовської, А. Бєлової, О. Городецької, 

І. Голубовської та інших. 

Мовна ж картина світу – це результат духовних надбань народу, 

втілених в мовних одиницях, сукупність уявлень про світ, зафіксованих в 

значеннях слів. Науковці не мають остаточних висновків щодо поняттєвої 

одиниці, яка б слугувала базисом  мовної  картини  світу. На нашу думку, 

цією основною одиницею слід вважати слово (лексему), тому що саме 

лексичний рівень мови найповніше розкриває мовну картину світу. «Саме 

слово реалізує смисли − конкретно-індивідуальний зміст, який виражає та 

фіксує в свідомості певний елемент реальної та ірреальної дійсності, 

унаслідок чого цей зміст віддзеркалюється як мовне явище» [7, с. 353]. 

Увагу дослідників усе більше привертає національна мовна картина 

світу. Вона дозволяє пізнати ментальність окремого етносу, духовну природу 

її носія, а на фоні цього – специфіку мови народу. Кожному народу властива 

своя неповторна національно-мовна картина світу, яка визначає особливості 

та відмінності тих чи тих етноспільнот, що послуговуються рідною мовою. 

Мовну картину світу певного етносу визначає його спосіб мислення, 

психологічна сутність та власне світобачення. Особливості національно-

мовної картини світу найяскравіше  репрезентовано в словах-символах, бо 

саме в них закріплено специфічне національне й загальнолюдське 

сприйняття явищ навколишньої дійсності. Фактично, національна мова є 

засобом фіксації й збереження етнічного коду народу. 

Існує тісний зв’язок між концептуальною і мовною картинами світу. 

Проте не варто ототожнювати ці поняття, оскільки кожне з них має свої 

особливості та відмінності. «Мовна картина світу існує у вигляді мовних 
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одиниць (слів (лексем) у різних їхніх змістових та емоційно-експресивних 

виявах)» [7, с. 353], які відтворюють комплекс уявлень людей про світ і все 

що їх оточує, відбивають сучасний стан речей, предметів навколишнього 

середовища. А концептуальна ж картина світу послуговує одиницями 

ментального простору, якими виступають культурні концепти. Система 

таких одиниць і утворює етнічну специфіку народу, бо головне їх завдання  – 

з’ясувати смисли, втілені в різних реаліях. 

Отже, національна мовна картина світу – це логічне осмислення й  

оцінювання реального світу, що фіксується  в лексиці відповідної мови. Їх 

існує стільки, скільки існує мов. Кожна з яких уособлює плоди багатовікової 

роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням буття людини. 

Неповторність кожної національно-мовної картини світу стає очевидною 

лише при детальному дослідженні, тому й викликає неабиякий науковий 

інтерес аналіз універсальних та ідіоетнічних складників мовної картини світу 

українця, що репрезентована в сучасному кінодискурсі. 

 

1.2.  Вербальні вияви етноспецифіки в кінодискурсі 

Нині надзвичайно актуальним і перспективним є такий напрям 

дослідження як дискурсологія. Саме слово «дискурс» має значення «промова, 

виступ». Уперше термін був уведений науковцем Ю. Габермасом для 

позначення виду мовленнєвої комунікації. Ми погоджуємося з думкою 

С. Єрмоленко, яка говорить про розширення значення дискурсу і визначає як 

безпосередню мовну діяльність, що реалізується у конкретній життєвій 

ситуації, у певній формі спілкування, поведінки, міміки, жестів, настрою 

мовця, а також у характерних соціокультурних, психолінгвальних умовах, 

коли на перший план виступає соціальна роль мови [20, с. 142–143].   

Із-поміж усіх видів дискурсу особливої уваги та критичної оцінки 

заслуговує кінодискурс, адже кіно стало важливим соціокультурним 

чинником, що впливає на формування мовної свідомості. «Кінодискурс – це 

семіотично ускладнений, динамічний процес взаємодії автора  та 
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кінорецептора, тобто процес інтерпретації фільму кіноглядачем і розуміння 

змісту, який вклав у нього адресант» [15, с. 136]. Кінодискурс об’єктивує 

сприйняття реальності та є джерелом соціолінгвістичного пізнання світу в 

умовах глобалізації.  

Для нас важливо з’ясувати, яким чином проблема національної 

автентичності актуалізується в сучасному українському кінематографічному 

дискурсі. Національна специфіка в кінострічках репрезентована як на рівні 

змісту (соціальне середовище, стереотипи, відношення до сакральних речей, 

гумор, релігійність), так і формально. Під етноспецифікою кінодискурсу  

маємо на увазі і звернення до свого історичного минулого, і тип сюжету та 

жанру, зумовлені ментальними особливостями нації. 

 Реалізація національної стилістики в кожному з обраних нами 

кінофільмів пов’язана або з якимись серйозними особливими передумовами, 

з тими культурними надбаннями, які сформувалися задовго до виникнення 

кінематографа, або є трагічними сторінками новітньої історії України, що 

вже знайшли відбиток у національно-мовній картині світу.  

Ми погоджуємося з думкою кінознавиці Л. Парталоги, що у 

вітчизняному кінематографі особливо простежується потяг до глибоко 

психологічних досліджень людської душі, до романтичних містифікацій у 

розробці фольклорних тем. Для українського кінематографа двадцять 

першого століття  властива розробка тематики, де тримається більший 

зв’язок з історичним минулим чи значущими історичними подіями. 

Національний кінематограф здатен віддзеркалювати психологію свого 

народу [13, с. 305]. 

Розкриття психології героїв, презентація історичних реалій, 

формування ставлення до тої чи тої події або соціального явища відбувається 

саме через  мову персонажів (перш за все діалоги). «Мовна складова 

кінодискурсу, в основному, представлена знаками-символами, які можуть 

бути письмовими (титри і написи, які є частиною світу речей фільму – 
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плакат, назва вулиці, лист і т. д.) й усними (звучить мова акторів, закадровий 

текст, пісня і т. д.)» [4, с. 103].  

Ми розглядаємо кінодискурс з точки зору лінгвістики як особливий тип 

тексту. Процес спілкування та обміну інформацією відбувається двома 

способами – вербальним та невербальним. «Вербальна комунікація (від лат. 

verbalis – словесний) передбачає цілеспрямовану словесну передачу певного 

повідомлення»  [14]. Особливістю вербальної семантики є те, що кінотексти 

сприймаються й оцінюються глядачем на засадах соціокультурного та 

етнокультурного сприйняття. Тому головним виявом етноспецифіки 

сучасного українського кінематографічного дискурсу вважаємо вербальну 

складову. 

Вербальна складова кінодискурсу спирається на використання звукової 

мови, за допомогою якої найбільш повно передається семантичний зміст 

інформації. Живе мовлення персонажів кінострічок є найбільш актуальним 

засобом репрезентації національного характеру героїв. Діалоги персонажів, 

мова автора – це ті вербальні вияви етноспецифіки, які (з погляду лексики) 

відображають світобачення, філософські позиції, моральні засади, 

особливості ментальності людини як представника етносу. Навантажена 

емоційно, мова персонажів дає характеристику не тільки етносу, а й 

психологічній картині в певний історичний період у цілому. Хоча в 

кінофільмах активно використовується також невербальна комунікація, що 

охоплює кінесику (код жестів і рухів), фізіогноміку (зовнішність), голосові 

ефекти (сміх, вигуки тощо), проксеміку (використання простору як 

комунікації), такесику (застосування дотику як комунікації), хронеміку 

(структурування часу як комунікації) тощо [14]. 

Дотримуючись позиції, визначеної науковою розвідкою, мовну картину 

світу можемо називати підсистемою концептуальної картини світу. 

Основними її одиницями, як ми вже визначили, є концепти, що «об’єднують 

образи, поняття, уявлення, настанови й оцінки, втілені в мові за допомогою 

різних мовних одиниць, насамперед слів і словосполучень» [12, с. 55]. І 
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національна, і мовна свідомості засобами різних мов моделюють 

навколишній світ, створюють конкретні національні культури. Й саме мову 

визначаємо національно-специфічним засобом цього своєрідного 

світосприйняття та світобачення. 

Дослідження концептів культури було б неповноцінним без 

лінгвостилістичного аналізу текстів, бо вони є репрезентантами культури. 

При визначенні мовних особливостей етнічної ментальності, в центрі  уваги 

мають перебувати, в першу чергу, культурні концепти. Ми погоджуємося з 

думкою І. Голубовської, що ці «ключові слова» культури є омовленими 

культурно детермінованими ментальними утвореннями, котрі мають 

безпосередній дотик до цінностей, ідеалів і установок етносів і у яких 

знаходять своє найповніше відображення особливості національного 

характеру і сприйняття світу. Концептуальний аналіз як засіб дослідження 

культурно зумовлених понять потребує всебічної процесуальної 

об'єктивізації [2].  

Зростає частотність уживання мовних одиниць, що функціюють як 

слова-концепти, а не лише як слова-номінанти. Концепт наділений не лише 

власне лінгвістичною, а й культурною інформативністю, тобто є центром 

культури в ментальному світі людини, культурологічним і психологічним 

явищем одночасно. Як слушно зауважує В. Жайворонок: «Такі слова в 

українській мові мають етнографічний, етноісторичний, етнокультурний, 

етнофілософський, етнопсихологічний, етнопедагогічний та інший 

національно-культурний підтекст, тому, як правило, багато з них позначені 

образністю та етносимволікою» [5,  с. 51]. 

Концепт виконує роль стрижневого елемента в картині світу, а на фоні 

певної спільноти – стає не тільки культурно значущою одиницею 

ментального рівня, а й  повноцінною етномовною одиницею, як і концептні 

конфігурації. Тому вживання терміна «концепти історико-культурної 

свідомості» (В. Жайворонок) уважаємо повністю виправданим, оскільки це  

мовні одиниці, наповнені етнокультурним змістом . 
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Кожен концепт підпорядковує собі поле лексичних маркерів для 

вираження єдиного смислового значення. Лексичним маркером є слово, 

словосполучення, що несе в собі смислове пояснення концепту як центру 

системи, де лексичний маркер є підпорядкованою ланкою визначеної основи. 

Як концепт, так і лексичний маркер є культурно-навантаженою одиницею, 

повноцінним виразником ментальності народу, прямим відображенням 

світобачення і світосприйняття людини. Вони виконують інформаційну, 

культурну та лінгвістичну функцію одночасно. Тому при концептуальному 

аналізі обраних нами кінострічок, доцільно аналізувати лексичні маркери, що 

є виразниками відповідних концептів.  

Отже, мовна картина світу – це загальнокультурне надбання нації, що 

відображає спосіб формування світосприйняття, характерного для тієї чи тієї 

епохи, з її духовними, культурними та національними цінностями. Мовну 

картину світу відмежовують від концептуальної, або когнітивної, моделі 

світу. Оскільки ж говоримо про загальнолюдську концептуалізацію 

реальності та притаманні культурі аспекти концептуалізації світу певним 

етносом, то в центрі уваги матимемо мовні одиниці, що виражають 

традиційні концептуальні зв’язки національно-мовної картини світу. Концепт 

виступає інтегральною складовою національної мовної картини світу, 

оперативною одиницею ментального лексикону. Вербалізаторами, тобто 

лексичними маркерами концептів виступають номінативні  одиниці, які 

зумовлюють структурування й розширення когнітивної інформації у кожній з 

ділянок, якими ми називаємо смислове поле концепту. 
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РОЗДІЛ 2 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ  

У СУЧАСНОМУ КІНОДИСКУРСІ 

 

2.1.  Концепт ВІРА в українському кінематографі 

Серед концептів, які характеризують ментальність, слід виділити 

поняття ВІРА, яке чи не найповніше відбиває світосприйняття українців, бо 

репрезентує духовні цінності людства. Сучасний тлумачний словник 

української мови (СТСУМ) визначає це поняття, передусім,  як упевненість 

у чомусь або комусь [19, с. 151]: Я вірю всім своїм єством, що ми знову 

будемо разом (Гіркі жнива). В українському культурному ареалі концепту 

ВІРА з цим значенням уживається синонімічне НАДІЯ, що за тим же 

СТСУМ визначається як упевненість у можливості здійснення чогось 

бажаного, потрібного, приємного; сподівання [19, с. 506]: Татко твій живий. 

Ти головне, головне  вір і надійся. Все на світі живе тим, що 

вірить (Поводир).  Концепт  ВІРА нерідко має значення впевненості, що не 

має часових та просторових обмежень, впевненості як вияв поваги, як, 

наприклад, віра в світле майбутнє чи в свою державу: Це статистика 

країни, в яку ти віриш, і на яку молишся (Кіборги). 

На основі переглянутих нами стрічок не важко переконатися, що 

найчастіше концепту ВІРА надається релігійне значення. За СТСУМ – це 

визнання існування бога, переконання в реальному існуванні чогось 

надприродного [19, с. 151]. Релігія, особливо в часи, відтворені 

в аналізованих кінострічках, відігравала основну роль у житті людини, що 

відбивалося як у духовному, так і світському житті. Тому не дивно, що мова 

персонажів насичена вербалізаторами концепту ВІРА. Поняттєве поле ВІРА,  

що несе релігійний відтінок, у кінодискурсі об’єднує систему таких мовних 

знаків: Бог, Господь, ікона, молитва, монастир, благословeння, святиня, 

свящeнник, християнин, церква  тощо.  
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 Найголовнішим і найпромовистішим лексичним маркером на 

позначення концепту ВІРА виступає слово Бог. У СТСУМ Бог – у релігійних 

монотеїстичних віруваннях – Творець, який створив світ і керує ним та 

вчинками людей [19, с. 68]. Тому Богу дякували, його прославляли (Ти! Ти 

живий! Слава Богу! (Гіркі жнива)), з Богом пов’язували як народження, так і 

смерть людини (Бог звільнив маму від мук. І я дуже сумую за нею (Гіркі 

жнива)); Бог послав нам диво. Це Любко. Він врятував мене (Гіркі жнива)), 

Бога асоціювали з правдою, праведними вчинками (Чому кожна сторона на 

війні вважає себе добром і що вона воює проти зла? Адже ж кожна 

сторона йде в бій з гаслами: «З нами Бог!» А я не бачу тут Бога... (Кіборги)). 

У деяких випадках спостерігаємо вербалізацію таких ознак лексичного 

маркеру Бог, як найбільший умілець у чомусь, наймогутніший володар чого-

небудь, наприклад: Ви виступаєте під командуванням Серпня. Відтепер він 

ваш бог і начальник (Кіборги). 

Тотожним лексичним маркером на позначення концепту ВІРА виступає 

слово Господь. За СТСУМ це – одна з назв Бога у християн [19, с. 209]. У 

контексті аналізованих кінострічок спостережено синонімічне вживання 

лексем Бог і Господь: Слава тобі, Господи! (Гіркі жнива); Господь нам 

прощає (Гіркі жнива); Господь із тобою, добродію (Гіркі жнива). Зазвичай, 

це вирази на позначення примирення, прощення або згоди. 

Лексема ікона, що позначає невід’ємний атрибут християнської релігії, 

виступає лексичним маркером концепту ВІРА. Ми стикаємося не лише із 

сакральним значенням, а й загальнолюдською цінністю цього поняття, що 

апелює до глядача крізь призму історичних подій часів Голодомору 1932-

1933 років: Сховай ікону. Тепер ми її хранителі. Візьмемо її з собою (Гіркі 

жнива); Перш ніж ти поїдеш, я хочу, щоб ти потримав у руках нашу сільську 

святиню – ікону святого Юрія, нашого захисника (Гіркі жнива). 

Молитва, як надзвичайно важливе явище в житті народу, має прямий 

зв’язок з Богом, тому лексема молитися також виступає ключовим словом 

концепту: Ну, кому що. Хто молиться перед смертю, хто листи пише, а 
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я…(Кіборги); Я намагався молитися, але більше не виходить (Кіборги); Так 

ти молився? День у день… Але чомусь не повернув твій Бог ні ікони, ні 

золота (Гіркі жнива); Я повернуся ще. А ти тим часом  можеш молитися 

своєму Богові (Гіркі жнива); Годі молитися, піп, є розмова (Гіркі жнива). 

 Це не просто проказування завчених слів, молитва в етнокультурній 

парадигмі – це шлях від зневіри й безпорадності до перемоги людини, 

передовсім, над собою, це подолання труднощів і спокій перед лицем 

смертельної небезпеки. І доказом цього є вербалізація глибокої духовності 

українського народу в тексті молитви у кінострічці «Кіборги»: Серпень, 

братику! О, Господи! Боже наш милосердний. Молимо тебе, пом’яни у 

царстві Твоєму воїнів, у боях убитих. І прийми їх у свої  небесні світлиці як 

зранених мучеників. Прийми їх милістю Твоєю,бо віддали життя в бою, за 

незалежність землі Української, за свої сім’ї, за своїх побратимів! Бо немає 

більшого щастя, братику, ніж віддати життя за своїх рідних, за своїх 

друзів. Нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь (Кіборги). Слова молитви як 

ніщо інше репрезентують ментальну та мовну специфіку українського 

народу, його морально-етичні та естетичні цінності. 

Лексичним маркером концепту ВІРА виступає слово церква. 

Зафіксовано вживання цієї лексеми в значенні будівля, де відбувається 

християнське богослужіння [19, с. 938]: Тут весілля в Калинівці, зайди по 

дорозі – молоді просять. В селі церкву закрили, хоч молитву їм прочитаєш 

(Поводир). Відповідно, ми розуміємо, якого значення український народ 

надає не тільки вірі в Бога, а й можливості відвідувати сакральні споруди, що 

сприймаються як центри духовного життя народу. 

Отже, під час аналізу концепту ВІРА ми дослідили, що національна  

автентичність актуалізується в сучасному українському кінематографі 

відповідними лексичними маркерами, вживання яких підтверджує вплив 

ментального феномену та його вербальне вираження через сучасний 

кінодискурс. 
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2.2.  Концепт ВОЛЯ в українському кінематографі 

Уся історія споконвічної національно-визвольної боротьби 

українського народу за волю підтверджує надзвичайне її значення. За 

СТСУМ, воля – здатність людини свідомо керувати своїми діями заради 

досягнення мети; наполегливість у досягненні чогось; бажання, влада, 

відсутність обмежень, свобода, незалежність [19, с. 162]. 

Воля виступає виплеканою, оплакуваною мрією українців про гідне, 

щасливе життя: Будемо вільні, буде в нас дім. Багато дітей  (Гіркі жнива). 

Тому значення цього концепту завжди емоційно наповнене (Ми хочемо 

розвивати власну культуру і дістати наше законне місце поміж могутніх 

вільних націй усього світу! (Гіркі жнива)), доводить волелюбність українців, 

їх могутній внутрішній порив до волі (Упродовж віків, як тільки її не 

називали. Прикордоння, Житниця Європи. Але для мене від народження 

Україна була просто домом. Так, ми мріяли бути вільними від імперської 

влади  (Гіркі жнива); Віддай йому шаблю. Хай учиться боронити Україну. І 

росте вільним чоловіком (Гіркі жнива)).   

Історичне минуле українського народу склало певну картину значення 

волі для кожного, хто виборював її, плекав надії на неї. Тому ВОЛЯ виступає 

як найвища цінність, заповітне бажання: Вони стратили царя, більшовики. 

В Єкатеринбурзі. Україна може стати справді вільною  (Гіркі жнива);  

Дзвін бачиш? У нього били, коли до села підступали татари. Щоб 

завоювати нас, забрати нашу волю  (Гіркі жнива). 

Слова свобода і воля дуже близькі за своїм значенням. Коли йдеться 

про особисту чи суспільну свободу, вони можуть виступати синонімами. 

Синонімічність цих слів підтвердилася при аналізі кінофільмів, заснованих 

на реальних історичних подіях, де обидва слова вживаються поряд, не 

виходячи за межі одного визначення: Слава Україні! – Героям слава! 

Свободу! За волю! (Гіркі жнива). 
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І хоч тотожними їх назвати не можна (є невелика різниця у відтінках їх 

значень), слово свобода виступає лексичним маркером концепту ВОЛЯ у 

філософському, етичному, і культурному значеннях. 

Аби мати правильне уявлення про вербальний концепт в українській 

мові, слід розглядати не лише контекстуальні значення, а контекстуальні в 

комплексі зі словниковими. Урахування словникових аспектів є умовою 

повноцінного аналізу концепту, бо за інших умов, аналіз не можна назвати 

цілісним. «Інтерпретація словникових визначень дає змогу виявити 

узагальнений прототип концепту, його змістовний мінімум, що створює базу 

задля її подальшого вивчення концепту» [1]. 

Свобода за СТСУМ – відсутність політичного й економічного 

гноблення, обмеження у суспільно-політичному житті суспільства; воля; 

державний суверенітет; перебування не в ув’язненні; відсутність залежності 

від кого-небудь; можливість діяти без перешкод та заборон у будь-якій галузі 

тощо [19, c. 790]. 

На позначення маркера свобода розрізняємо кілька векторів його 

текстових реалізацій: незалежність особистості, соціальне та політичне 

визволення. В аналізованих кінострічках лексичний маркер свобода 

розкриває питання незалежності українського народу на тлі певних 

історичних подій: Як було і за царя…Але тепер у нас є свобода, і є 

можливість на щось вплинути (Гіркі жнива); Вони співали про свободу, віру, 

славні подвиги козаків. Фортеця вже давно була руїною, але вони цього не 

бачили, не хотіли бачити (Поводир). На фоні цього висвітлюється аспект 

особистої свободи як невід’ємної частини соціальної та національної: Так. 

Але твій дух не зламати. Ніхто. Ніхто не забере твою свободу. Ти затям це 

(Гіркі жнива); Але всі відчувають зміни. Атмосфера стає  похмурою і 

гнітючою. Свободи меншає (Гіркі жнива). 

Незалежність, як і воля, свобода, є однією з головних складових 

українського характеру. Ці три поняття є ключовими у формуванні 
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характеристики української ментальності. Лексема незалежність виступає 

вербалізатором концепту ВОЛЯ.  

СТСУМ визначає незалежність як самостійність, рішучість у поведінці, 

діях; непідкорення комусь-чомусь [19, c. 540]. У цих значеннях маркер 

незалежність вживається і в аналізованих нами кінофільмах: Ти хочеш одне 

ярмо замінити на інше. Це я мрію про справжню незалежність (Кіборги); 

Кілька років Україна відчайдушно виборювала незалежність (Гіркі жнива). 

Але всі три поняття не завжди ототожнюються, принаймні, не в 

повному обсязі: Це я за свободу і незалежність. А ти країну розколюєш! 

(Кіборги). 

Тож, варто сказати, що і концепт ВОЛЯ,  і відповідні маркери свобода, 

незалежність, хоч і не ідентичні в своїх визначеннях, все одно несуть в собі 

єдину ідею, виплекану і омріяну українським народом. І назвати її можна 

кожним із цих трьох слів. Визначені вербалізатори мають ключовий характер 

для презентації відповідного лінгвокультурного ареалу, саме вони є засобом 

самоідентифікації  українського народу.  

 

2.3.  Концепт ЗЕМЛЯ в українському кінематографі 

Для українців земля була, є і назавжди залишиться годувальницею та 

найціннішим природним ресурсом. Раніше вона була головним важелем 

впливу на долю людини, тому цьому слову надається таке велике значення. 

ЗЕМЛЯ, на фоні українського світосприйняття, виступає концептом 

суперечливим, роздвоєним, тобто амбівалентним. Тому постає земля в 

народній свідомості як та, що забирає, і та, що віддає. В обраних нами 

кінострічках концепт репрезентується в значенні землі, що дає, тобто, земля-

годувальниця, земля-рятувальниця. 

Визначення слова земля за СТСУМ повноцінно не розкриває його 

значення, яке воно має в українському контексті: «Третя планета Сонячної 

системи; верхній шар земної кори; речовина темно-бурого кольору, що 

входить до складу земної кори; суходіл; ґрунт; країна, край, держава; площа 
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ґрунту, що перебуває у чиїй-небудь власності і є об’єктом купівлі-

продажу» [19, с. 337–338]. Лише останні визначення близькі до того, що 

означає це слово в свідомості українського народу. 

У контексті українського кінодискурсу концепт ЗЕМЛЯ виступає в 

асоціативному ряду «Земля–хліб–урожай–зерно». Усі ці слова є лексичними 

маркерами на пояснення єдиного концепту ЗЕМЛЯ.  

У деяких сценах обраних нами фільмів простежується мовне втілення 

такого смислового компоненту концепту ЗЕМЛЯ, як територія, ділянка 

(матеріальний аспект): Я бачу, товаришу Бойко, у тебе і кінь є, і корова, і 

земля…(Гіркі жнива); Це земля держави. Ти, твої ікони,  твоя земля – все 

належить державі (Гіркі жнива);  На моїй власній землі? (Гіркі жнива) . 

У переважній більшості, аналізовані кінострічки висвітлюють концепт 

ЗЕМЛЯ як синонім до слова Україна, держава, Батьківщина:  Що ви зробили 

з моєю землею? Ви перетворили її на пекло! (Гіркі жнива); Прийшли на нашу 

землю. Ну нічого, нічого (Кіборги); Гололь – геній, народжений на 

українській землі. Подарований людству геній (Кіборги); За нами вся 

Україна! Жоден нормальний чоловік не сидітиме вдома, коли ворог нахабно 

атакує нашу землю! (Кіборги). Тобто концепту ЗЕМЛЯ надано більш 

урочисте, навіть  загальнонаціональне значення. 

Концепт ЗЕМЛЯ, що на фоні української свідомості висвітлює поняття 

земля в значенні годувальниці, знаходить смисловий відповідник – 

лексичний маркер хліб. Він виступає як у прямому значенні (Віддайте наш 

хліб! Врожай! Хочете знищити нас? Заморити нас голодом?(Гіркі жнива)), 

так і в переносному розмовному значенні засобу існування (Іван розказував, 

що, як побачиш вовка з людськими очима – дай йому скибочку хліба і він знов 

перекинеться на чоловіка (Поводир); Ми знаємо, що ви ховаєте хліб! (Гіркі 

жнива); На ярмарку було багато людей, торгували, мінялися. Ніхто не знав, 

що скоро в них відберуть увесь хліб (Поводир)). 

Вербалізатором концепту ЗЕМЛЯ виступає урожай. Цей маркер 

вживається у прямому значенні ‒ великої кількості, багатого збору 
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вирощеного зерна, різних плодів харчових запасів [19, с. 883]: І ви не 

виконали норми здачі врожаю (Гіркі жнива); Та й зима не сприяла врожаєві 

(Гіркі жнива); Україну треба втихомирити. Без її природних запасів і 

багатого урожаю Радянський Союз не виживе (Гіркі жнива). Лексичний 

маркер урожай має те ж смислове навантаження, що й маркери земля та хліб 

на фоні ментальності та світобачення українців. 

Синонімізований лексичний маркер зерно в певному сенсі виступає 

відповідником до попередніх маркерів урожай та  хліб. СТСУМ пояснює це 

слово так: дрібний плід хлібних злаків; зернина; насінина плоду певної 

рослини; окрема часточка якої-небудь речовини; крупина, краплина; суть, 

основа чого-небудь; початок чого-небудь [19, с. 338]. Цей маркер виступає в 

прямому значенні, що підтверджує його зв’язок з двома попередніми 

(маркерами урожай та хліб): Де зерно? Відкривай льох! (Гіркі жнива); Це 

зерно…його все одно не вистачить всім…(Гіркі жнива); Володю, я маю 

машину зерна. Роздай людям і приходь до мене додому (Гіркі жнива); Де 

зерно? Відчиняй хлів! (Гіркі жнива); Але життя плинуло як завжди. Воно то 

буяло, то притихало.  Достосоване до пір року, дозрівання зерна, оранки і 

жнив. Життя, сповнене тяжкої праці і простих утіх (Гіркі жнива). 

Отже, в українському культурному ареалі концепт ЗЕМЛЯ виступає, 

певно, найвагомішим. Уся історія українського народу підтверджує 

споконвічне тяжіння українця до землі. Тому, при аналізі кінострічок, 

неважко було визначити смислове навантаження концепту і відповідних 

йому маркерів. І концепт ЗЕМЛЯ, і його маркери хліб, урожай, зерно – 

мають безпосередній зв’язок з ідеалами та цінностями етносу. У них ми 

знаходимо найповніше віддзеркалення особливостей національного 

характеру. 

 

2.4.  Концепт ПІСНЯ в українському кінематографі 

Пісня завжди була в житті українців. Лунала з уст ремісника, 

хлібороба, матері, що співає колискову дитині, чоловіка, що сумує за домом. 
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Пісня має сакральне значення для українського народу. Через неї зверталися 

до Бога, просили пробачення, оспівували те, що відбувається навколо. Пісня 

служить інструментом, що дозволяє виразити свої найпотаємніші бажання, 

найгіркіші почуття. У розглянутих нами кінофільмах  пісня  передає головну 

ідею фільму, тому сам концепт несе подвійне смислове навантаження (пряме 

і переносне – музичний твір та сповідь душі людини).  СТСУМ дає тільки два 

визначення (1. Словесно-музичний твір, призначений для співу; 2. Невеликий 

ліричний вірш, поетичний твір, написаний в музично-поетичному стилі [19, 

с. 672]), у кінострічках концепт виражає такі ж значення: Друже мій, що ж у 

вас всі пісні про нещастя, про страждання (Поводир); Командир, продай 

пісню (Кіборги); Цариця осліпила поранених козаків, але вони не здались, вони 

замість шабель взяли бандури і почали співати людям пісні і думи до бою 

(Поводир).  

Концепт ПІСНЯ вербалізується в українському кінодискурсі маркером 

музика. СТСУМ дає такі визначення: мистецтво, що відображає дійсність у 

художньо-звукових образах; інструментальний вид цього мистецтва на 

відміну від вокального; гармонійне звучання чого-небудь;  складна, тривала 

справа, марудне заняття тощо [19, с. 494]. 

Саме слово музика має більш загальне значення, ніж пісня. Але в 

українському кінодискурсі лексичний маркер музика набуває в контексті 

переважно конкретного значення: Ви врятували…Ви врятували українську 

музику (Поводир); Слухай, Іване, може кидай оту свою музику, лишайся зо 

мною (Поводир) – в значені справу; Може для тебе мова – зброя, а для мене 

це музика (Кіборги) – у значенні зброя; Просто настав час для такої 

музики…(Кіборги); Чув його музику? (Кіборги); Твої друзі – легкодухі, 

гадають, що за зброю можуть служити музика  та вірші (Гіркі жнива) – в 

значенні зброя. Саме контекст дає можливість в повному обсязі зрозуміти 

ідею, яку вкладено  в лексичний маркер музика. 

Вербалізаторами концепту ПІСНЯ є також лексичні маркери співати, 

голос. Аналізуючи опрацьований матеріал, можна простежити як пряме 
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вживання цих лексем (Заспівай їй щось. – Без слуху і голосу? (Гіркі жнива), 

так і переносне (Оце і є душа, місце їй всередині, між деками. Без душі 

бандура не співає, голосу не має (Поводир); Цариця осліпила поранених 

козаків, але вони не здались, вони замість шабель взяли бандури і почали 

співати людям пісні і думи до бою (Поводир).  

Отже, ми ще раз підтвердили, яке важливе культурне значення має 

концепт ПІСНЯ, як і сама пісня, для українського народу. Жодна нація за всю 

свою історію не створила таку кількість пісень, як українська. Тому, 

аналізуючи кінострічки, засновані на реальних історичних подіях, 

переконуємося, що цей концепт служить не тільки виразником емоційно-

наповненого характеру етносу, а й репрезентантом історичного формування 

свідомості народу. 

 

2.5.  Концепт ЖИТТЯ в українському кінематографі 

Концепт ЖИТТЯ належить до загальнокультурних, але ми 

простежуємо визначальні риси, які відносять його до етнокультурного класу 

концептів. Це вербалізований феномен із етнокультурним компонентом, хоч 

він не стоїть в одному ряду з іншими, вписаними в культурно-національний 

контекст. 

Відповісти на питання, що таке життя, надзвичайно складно. Точніше, 

на це питання є безліч відповідей. І кожен народ, кожен етноосередок дає 

свою. Давні слов’яни сприймали життя «як найвеличніший вплив 

божественних сил, дарований усьому світу. Життя, бажання жити в боротьбі 

за життя та бажання вмерти, щоб жили нащадки. Життя для давніх слов’ян – 

це досвід, мудрість, розум, творчість, віра, любов» [9]. 

СТСУМ дає аж десять тлумачень лексеми життя: 1. Існування всього 

живого (протилежне смерті ) ;  2. Стан живого організму в стадії розвитку, 

росту; 3. Період існування кого-небудь; вік; все пережите, зроблене людиною 

за час існування; біографія; 4. Спосіб існування кого-небудь; 5. Жива істота; 

6. перен. Про щось дороге, необхідне, важливе; 7. Прояв фізичних і духовних 
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сил живих істот; 8. Пожвавлення, рух, посилення діяльності живих істот; 

9. Сукупність явищ, що характеризують існування, визначають розвиток 

чого-небудь; 10. Те, що реально існує; дійсність [19, с. 303]. 

В аналізованих кінострічках, концепт ЖИТТЯ набуває декількох 

відтінків значень, але всі вони зводяться до одного семантичного центру,  

який реалізується тільки в контексті. Простежуємо мовне втілення  

смислового компоненту «період існування чого-небудь» концепту ЖИТТЯ. 

Тобто життя сприймається як відрізок часу, хоч і великий: Все життя я 

шукав документи, свідків…Бо такому як я ніхто і не повірить (Поводир); Ти 

все життя українською розмовляєш? (Кіборги).  

Знаходимо репліки, де концепту ЖИТТЯ можемо дати визначення, 

близьке до слова буденність, побут, звичайний, звичний порядок: Але 

життя плинуло, як завжди. Воно то буяло, то притихало (Гіркі жнива); 

Життя, сповнене тяжкої праці і простих утіх (Гіркі жнива)  

Вербалізується концепт і в значенні життя як випробування, непростий 

відрізок шляху: Ти не знаєш справжнього життя (Гіркі жнива). 

Як поняття, протилежне смерті, концепт ЖИТТЯ набуває мовного 

втілення в такому контексті: Голод щодня забирає життя (Гіркі жнива); 

Якщо я врятую життя хоч комусь – я жив недаремно (Гіркі жнива). 

Концепт ЖИТТЯ багатий на лексичні маркери. Ними можуть 

виступати як етапи самого життя, так і перефразовані в контексті слова на 

позначення життя. Перший визначений лексичний маркер – маркер 

народження (народжений, народити) – виступає в значенні давати життя, 

давати початок чому-небудь, створювати щось, бути причиною появи когось 

[19, с. 521]: Гоголь – геній, народжений на українській землі. Подарований 

людству геній (Кіборги); Ми з тобою народили, Танюхо! (Кіборги); Але для 

мене від народження Україна була просто домом (Гіркі жнива).  

Одне зі значень поняття життя звучить як організм в стадії росту. 

Розглядаємо ріст як лексичний маркер концепту. Нероздільний зв’язок між 

маркером і концептом спостерігаємо в контексті, де маркер уживається в 
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декількох формах – рости, виросту: Перш ніш вирости і збагнути, що 

дракони також реальні, а світом блукає справжнє зло, я закохався (Гіркі 

жнива); Я мріяв, як виросту, одружуся з нею і кохатиму довіку (Гіркі 

жнива).  

У значенні «той, в кому є життя» можемо визначити маркер живий як у 

прямому вживанні цього слова: Якби я згодилася, він був би живий (Гіркі 

жнива), так і в непрямому: Є, і мама, і діти (Кіборги) – тут мається на увазі, 

що живі і мама, і діти. Найточніше значення завжди визначає контекст. 

Концепт ЖИТТЯ вербалізується в маркерах був та існує, а точніше в 

заперечній формі не існує. Ці лексичні маркери, хоч і виступають як 

пояснення єдиного концепту, все ж розділені часово-просторовими 

рамками – минулий/теперішній час: До війни ким був? (Кіборги) – в значенні 

чим жив, як жив?; А що ж ви всі, коли смаженим запахло, кинулись до цього 

нафталіну? Сорочки подіставали, прапори…А тому що, підсвідомо, ви 

зрозуміли, що без цього нафталіну вас не існує (Кіборги) – життя як спосіб 

існування в певних історичних та соціально-політичних умовах. 

Лексико-семантичне поле концепту ЖИТТЯ доповнює значення 

«повернення до життя, відновлення життя», що представлене лексичним 

маркером відродження: Я за відродження великої країни, яка захищатиме 

жителів Донбасу, а не грабуватиме їх (Кіборги). 

Фіксуємо ще один яскравий приклад того, що саме контекст дає 

можливість визначити вживання нетипових лексичних маркерів для концепту 

ЖИТТЯ. Поза контекстом репліка втрачає сенс і безпосередній зв’язок із 

аналізованим концептом: Все, хлопчики, вдома (Кіборги) – слово вдома 

вживається в значенні живі, в безпеці. Тому є всі підстави назвати його 

лексичним маркером на позначення концепту ЖИТТЯ. 

Отже,  концепт ЖИТТЯ і як етнокультурний, і як загальнокультурний, 

посідає не останнє місце в списку вербальних виявів етноспецифіки в 

сучасному українському кінематографі. Цей концепт можна назвати 

полісемічним. Розглядаючи безпосередньо концепт і враховуючи багатство 
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підпорядкованих йому лексичних маркерів, концепт ЖИТТЯ має 

надзвичайно важливе культурне значення, більш повно демонструє 

світоглядні та світосприйняттєві позиції етноосередку, в нашому випадку – 

українського етносу. Кожен лексичний маркер розкриває певний відтінок 

значення і дає можливість по-новому визначити та  сприйняти концепт. 
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ВИСНОВКИ 

 

Мовна картина світу – це сукупність сформованих та збережених 

засобами мови знань та уявлень. Тому, на нашу думку, її основною одиницею 

виступає слово (лексема). Усе більше уваги науковців привертає 

національно-мовна картина світу, що має тісний зв’язок з мовною. 

Невід’ємною частиною національно-мовної картини світу виступають слова-

символи, що мають здатність закріплювати за собою неповторне лексичне 

значення, як загальнолюдське, так і національне. 

Перевагу в нашому дослідженні ми надаємо концептуальній картині 

світу. Вона тісно пов’язана з мовною, проте ідентичними їх назвати дуже 

складно. Дотримуючись уже визначеної науковою розвідкою позиції, мовну 

картину світу визначаємо підсистемою концептуальної. На відміну від 

мовної та національно-мовної, концептуальна картина світу послуговується 

ментально орієнтованими одиницями, якими виступають культурні 

концепти. Вони виконують роль стрижневого елемента в концептуальній 

картині світу і, на відміну від слів-номінантів, наділені культурною 

інформацією, тому є повноцінними етномовними одиницями. 

У нашому дослідженні виділяємо концепти з простору сучасного 

українського кінодискурсу. За останнє десятиліття рівень кінематографу в 

Україні помітно покращився, тож кінодискурс є багатою джерельною базою 

для лінгвістичних досліджень. Кінематографічний дискурс – це особливий 

вид тексту, тому розглядаємо його з лінгвістичного погляду. Кінодискурс 

може бути площиною мультидисциплінарних досліджень та, оскільки наше 

дослідження має лінгвістичний характер, ми приділяємо увагу саме 

вербальній складовій кінодискурсу. Кінотекст побудовано на засадах 

етнокультурного сприйняття, орієнтовано на використання звукової мови, за 

допомогою якої, на нашу думку, найбільш повно передано основи 

світобачення етносу. Засобами вербалізації національно-мовної картини 

світу, що репрезентують етноспецифіку українського народу, ми визначаємо 
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культурні концепти та їхні маркери. На основі лінгвістичного аналізу текстів 

обраних нами кінострічок, виділено п’ять основних концептуальних 

одиниць, що і стало предметом нашого дослідження. Кожен концепт як 

втілення культурного сенсу підпорядковує собі поле лексичних маркерів – 

слів, що слугують їх смисловим продовженням. У нашій роботі досліджено 

такі культурно-навантажені одиниці, як концепти  ВІРА, ВОЛЯ, ЗЕМЛЯ, 

ПІСНЯ, ЖИТТЯ. Кожен із них формує певне поняттєве поле, що 

розглядаємо, передусім, на фоні контексту як виразника історико-культурної 

свідомості народу. Тому аналіз концептів та їхніх вербалізаторів побудовано 

не тільки на словникових визначеннях, а й на новоутворених, що 

реалізуються в кінодискурсі, бо кожне з таких «ключових слів» може 

набувати нетипового тлумачення, якщо розглядати їх на тлі культурного 

ареалу.  

Концепт ВІРА репрезентує ментальні установки етносу та духовні 

цінності людства загалом. Його семантичне значення представлене низкою 

лексичних маркерів таких, як: Бог, Господь, ікона, молитися, церква. Їх 

уживання ще раз підтверджує  вплив ментального феномену на свідомість, 

що репрезентовано в сучасному кінодискурсі  відповідними вербальними 

одиницями.  

Концепт ВОЛЯ, що підпорядковує собі лексичні маркери свобода, 

незалежність, має не менш сакральне значення для народу, ніж попередній. 

Історія українського народу сформувала особливе бачення та сприйняття 

цього культурного концепту. Завжди недосяжна, вкрадена, забрана, воля була 

заповітною мрією, вічним бажанням.  

Концепту ЗЕМЛЯ притаманне тлумачення, далеке від словникового.  

Українцями земля сприймається на духовному, навіть інтимному рівні, бо 

завжди була головним засобом існування. Тому поле підпорядкованих  

лексичних маркерів є продовженням інформаційного наповнення концепту. 

Вербалізатори хліб, урожай, зерно виступають складовими єдиного 
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асоціативного ряду концепту. При чому кожна зі складових посідає однаково 

важливе місце у свідомості етносу. 

Концепт ПІСНЯ представлено підпорядкованими йому маркерами 

музика, співати, голос. Аналізуємо ці поняття як амбівалентні, що несуть 

подвійне смислове навантаження, визначити яке без контексту дуже складно. 

Концепт (як і його лексичні маркери) слугує інструментом, що дозволяє 

визначити, яке значення має безпосередньо пісня в самоідентифікації 

українців. 

Концепт ЖИТТЯ як загальнокультурний та етнокультурний одночасно, 

за історико-культурологічним параметром, синтезує велику кількість 

значень, де кожне формується під впливом світосприйняття та світобачення. 

Концепт ЖИТТЯ має поле підпорядкованих лексичних маркерів, якими 

виступають слова народження, відродження, живий, був, не існує, вдома. 

При чому не кожен маркер можна пов’язати з концептом без контексту. 

Враховуючи той факт, що цей концепт розглядається і як 

загальнокультурний, можемо назвати його більш багатогранним та 

багатоаспектним. 

Теоретично й практично ми підтвердили вплив ментального феномену 

та його вербальне вираження через сучасний кінодискурс. Проте існує 

потреба в подальшій розробці обраної нами теми, бо на сьогодні як 

вербальні, так і невербальні вияви етноспецифіки сучасного українського 

кінодискурсу є перспективними для дослідження, адже джерельна база 

багата і стабільно поповнюється новими кінопрем’єрами. 
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