
почитання традицій, обрядовість. Відданість козаків своїй вірі була настільки сильною, що в окремі 
періоди історії України православна Січ залишалася чи не єдиним захисником віри в протидії 
католицькій експансії. Гасла захисту віри, народності, прав і вольностей були головними в 
національно-визвольних війнах українського народу в XVII ст., ядром якого виступало запорозьке 
козацтво. Релігійність представників запорозького козацтва відображала й загальні тенденції 
духовного життя в Україні в період XVII століття що, безумовно, позначилися на виробленні прізвищ, 
які в той період почали набувати статусу офіційних родових найменувань. Поясненням цьому є 
християнські традиції, що вкоренилися в середовищі Запорозької Січі і згодом відобразилися у 
свідомості сучасної людини, позначуючись на всіх сферах мовотворчого процесу, включаючи 
розвиток антропонімікону. Всі козацькі ради в обов’язковому порядку починалися багатотисячним 
молебнем, який відправляв настоятель січової церкви. З огляду на особливості своєї релігійності 
запорозькі козаки за святий обов'язок вважали участь у богослужіннях, релігійних обрядах, 
доповнюючи їх елементами, що в тій чи іншій формі символізували специфіку січового життя. 
Богослужіння в день загальної військової ради супроводжувалися виносом знамен, клейнодів. 
Релігійні церемонії на свято Покрови, Різдва, Паски, Богоявлення ознаменовували гарматними 
залпами.

Прізвищ, пов’язаних із релігією, що функціонують у сучасному суспільстві на території 
Надвеликолужжя, слід шукати в глибокій давнині та традиціях, що дали початок їх існування. 
Потужним джерелом формування прізвищ цієї семантичної групи були саме козацькі прізвища, які 
переходили до нащадків, тому велику групу серед сучасних онімів становлять прізвища з 
компонентом «Бог»: Боговченко, Богомол, Богонос, Богоносенко, Богородиченко, Богослав, 
Богунвнко, Богунець, Богунов, Богуслав, Богуспаелевич, Богуслаев, Богуславець, Боговський, 
Богушенко, Боговец, Боговитий, Богученко, Боженко, Божко Божновь, Божченко. У ній 
виокремлюються дві підгрупи: 1) слов’янські автохтоні імена -  Богун, Богуш, Богунець; 2) топонімічні 
назви -  Богуспавец, Боговець, Богуславський. А також складні прізвища: Богомол, Богонос, 
Богослав, Майбога, Мопибога, Простибога, Радибога, Скітибог.

Не меншу групу становлять прізвищеві назви з компонентом «піп». Початкове «полов» 
позначало по батькові -  син священика: Попович, Попко, Попович, Поповченко, Поповський, 
Попенко. Прізвища цієї групи є поширеними на території Надвеликолужжя: Попко, Попенко, 
Поповський, Поповченко, Попов, Поповець.

Складовою частиною проблеми релігійності запорозького козацтва є питання ставлення до 
інших вір і церков. Питання про відстоювання прадідівської православної віри уособлювало не тільки 
віросповідну, а й національну незалежність. Козацький імператив щодо іновірних був категоричним: 
прибулі в Січ християни й нехристияни різних націй приймалися в громаду тільки після прийняття 
ними обрядів Східної православної церкви. Усі, хто не погоджувався на перехрещення, мали 
покинути Січ. Відоме нетерпиме ставлення запорозьких козаків до католиків як гонителів 
православ’я. Слово «католик» навіть стало лайливим словом на мові козаків. У силу свого 
релігійного світовідчуття запорозькі козаки намагалися триматися якнайдалі від розкольників та 
іновірців. З цієї ж причини за весь час свого більш ніж двохсотлітнього історичного існування вони не 
знали у своєму середовищі ні розколу, ні лжевчення: Богдась, Юдин, Чернець, Ченцов, Алілуйко, 
Святець, Простибога (Простибогь), Писанка, Тризна, Чорномаз, Чорномазенко, Чорномазовь, 
Чорнокниженко, Християнин.

Козацькі маси виступали носієм своєрідного народного християнства, яке мозаїчно містило в 
собі елементи візантійського православ'я та архаїку стародавніх родових обрядів, свободу свого 
релігійного світорозуміння й благоговіння перед Біблією, почитання традицій, обрядовість.

Відданість козаків своїй вірі була настільки сильною, що в окремі періоди історії України 
православна Січ залишалася чи не єдиним захисником віри в протидії ютолицькій експансії. Гасла 
захисту віри, народності, прав і вольностей були головними в національно-визвольних війнах 
українського народу в XVII ст., ядром якого виступало запорозьке козацтво. Релігійність 
представників запорозького козацтва відображала й загальні тенденції духовного життя в Україні в 
період XVII століття що, безумовно, позначилися на виробленні прізвищ, які в той період почали 
набувати статусу офіційних родових найменувань.
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Найяскравішим прикладом виявлення осуду є прізвища на позначення осіб, що змінили віру, 
р, мов тавро, мусили носити й невинні нащадки: Безбоженко, Ірод, Іроденко, Іродчук, Пострига, 
шрехриста, Перехристенко.

Численною групою серед сучасних прізвищ надвеликолужців є ті, що походять від назв 
і РМгійних свят: Воздвиженський, Воскресенський, Всесвятський, Коляда, Коляденко, Колядченко, 
\ тединський, Покровський, Рождественський, Спасський.

Сакрального значення набуває слово «святий» в прізвищах Святенко, Святченко, 
ький, Святкін, Святовець, Свячений -  «хто покладає душу за друзів своїх»; святих народ 
зє до себе, до свого буття [1, с. 531].

Серед прізвищ Надвеликолужжя є і ті, що пов’язані з дохристиянським релігійним світоглядом, 
ний світ давніх слов’ян найвиразніше відобразився у відомій нам із різних джерел релігійній 

язичництва, яке збережено для нащадків у різних писемних джерелах. Боротьба 
янства з язичництвом, що точилася кілька століть досить жорстокими методами не мала 

ї перемоги, бо прояви язичництва у світогляді, звичках і звичаях людей частково живуть і в наш 
Практично всі сфери культури слов’ян залишають сліди язичницького культу. Язичницький 

ЗД віддзеркалений і в мові, зокрема, в ономастиці, тому серед сучасних прізвищ нашого 
можна зустріти Волосожаренко, Сваруженко, Сваружук, Тризненко, Тризнюк, Тризняк, 

Чорномазенко, Чорнокнижник, серед козаків були так звані «чорнокнижники» або 
ники», які свій початок ведуть від давньоукраїнських язичницьких волхвів, чародіїв. Вони 

і таємну силу речей, явищ і володіли своєю, виробленою в століттях, наукою й прийомами [4,
. Історична епоха накладає відбиток і на прізвища, тому серед сучасних прізвищ нашого регіону 
і  зустріти Волосожаренко, Сваруженко, Сваружук, Тризненко, Тризнюк, Тризняк.

е, власні назви, твірні основи яких пов’язані з християнством є органічною, хоча й менш 
> частиною Надвеликолузького ономастикону, що дійшов і до наших днів. Причини їх появи 

1 шукати в глибокій давнині, зокрема в традиціях духовного життя нашого народу в цілому, що 
початок їх існуванню, тому дослідження сакрального в ономастиконі Надвеликолужжя 

«актуальним.
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СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ СЛОВОТВОРУ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

У  сучасній англійській мові виділяють основні й другорядні типи словотвору. До основних 
»суфіксація, префіксація і словоскладання. Групу другорядних засобів утворення нових слів 
► скорочення (його різновиди), конверсія, абревіатура, римовані комбінації, ономатопея й

І Найбільш поширеною є суфіксація. Суфіксацією називають такий тип словотвору, за якого нові 
* утворюються за допомогою суфіксів, напр.: аКепбоп, вреакег, ІІкгаіпігт, дерагітепі, циіскіу,
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арреагапсе, сіозед, дагкпезз, епдіезз, еіс.. Суфіксація належить до найдавніших способів творення 
слів, тому і прикладів її ми знаходимо значно більше ніж інших типів словотвору [3].

За чисельністю новоутворень префіксація посідає друге місце. Особливість цього способу 
словотворення полягає в тому, що нові слова утворюються за допомогою префіксів, які або змінюють 
значення слова на протилежне основі або розширюють, уточнюють його: дізігизі, ипкпот, 
епсоигаде, азкіе, геіит, іпзіде, ітроззіЬІе, тізипсіегзіапсі, оиізреак, оуегкюк, еіс.

Словоскладання посідає те ж місце, що і префіксація. Словоскладання, суть якого полягає в 
утворенні нових слів шляхом приєднання основ або цілих слів, є досить продуктивним в наш час. 
Більшість термінів та понять, якими позначають нові явища життя, не запозичують з інших мов, а 
створюються на ґрунті англійського словника за допомогою словоскладання, напр.: тоЬіІе/сеІІиІаг 
рііопе, іпк}еі ргіпіег, /ах тасіїіпе, апзмегіпд тасіїіпе, хегох тасЬіпе, Іазег ргіпіег, іт е г  сотриіег, е- 
таіі, зпаіі-таіі, тоизе так, дезкіор сотриіег, СО-Рот дгіуе, сгіаппеі зигЛпд, суЬег зигЛпд [1, с. 89].

Другорядні типи словотвору є не досить продуктивними на даному етапі розвитку англійської 
мови. Найбільша кількість новоутворень з'являється завдяки скороченню (особливо в розмовному 
стилі) та абревіатурі (особливо в діловому стилі (назви компаній та різних організацій, союзів)).

Оскільки метою нашого дослідження було встановлення словотворчих особливостей 
авторського стилю Агати Крісті, ми вирішили проаналізувати функціонування лексичних одиниць,
утворених різними способами.

Для словотворчого аналізу мови було обрано збірку детективних історій Агати Крісті, до якої
увійшло 13 оповідань, а саме:

1. ТЬе асіуепіиге ої Ше СЬеар Ш
2. Тіїе лпіНіоп сіоііаг ЬопсІ гоЬЬегу
3. Тіш асіуепіиге оїіЬе Едурйап ТотЬ
4. ТЬе кідпарреб ргітектіпів(ег
5. Таре-теазиге тигбег
6. Зйгапдеіеві
7. ТЬе сазе ої іЬе регїесі такі
8. ТЬе Ьиг зизресЬ
9. ТЬеНегЬоїРеаШ
Ю.ТЬе жіпезз Ьг ІЬе ргозесибоп
11.№Ьеге№еге’$а\мІІ
12.ТЬе тузіегу о( іЬе ЬІие ]аг
13.АссібепІ
Як було встановлено в результаті дослідження найбільш уживаним способом словотвору є 

суфіксація (66 %). У текстах було знайдено велику кількість слів, утворених за допомогою суфіксації, 
напр.: ехсіатаііоп, ргоіезіаіюп, десогаЛоп, зиддезііоп, ехатіпаііоп, аііегсаііоп, іпЛесіюп, тапіїезіаіюп, 
соїіесііоп, дедисіюп, арргесіаііоп, ехігасііііоп, игаіііпд, дотд, шезіідаііпд, іитЬІіпд, кееріпд, Ьекюдіпдз, 
зиггоипдіпд, дііттегіпд, ЬиМтд, сіїеегіиі, реасеМ, регзопаї, дгатаіїс,рзусіюІодюаі, Лпаїіу, гарідіу, 
згіагріу, регіесИу, роіііепезз, зіотезз, Зсоііізгі, дгеуізії, дізсоуегу, гоЬЬегу, іаііиге, сгеаіиге, дИГюиііу, 
уегііу, таггіаде, раскаде, ехргеззме, зиддезііуе, поізеїезз, Ьеіріезз, зресіаіізі, Едуріоіодізі, орепесі, 
ЬоіІесІ, ехізіепсе, соггезротіепсе, регіесИу, соигадеоизіу, ргоисіїу, ЬаррИу, ЬеаиііїиИу, сагеїеззіу;
ароіодіге, зресііу, імепіу-кче, Імепіу-Ьиг, е 'ф іу, еіс.

Цікавим є те, що в деяких словах зустрічається не один, а два або навіть три суфікси. 
Здебільшого наявність кількох суфіксів була найбільше представленою у прислівників: сіюегіиііу, 
уідогоизіу, епіііизіазіюаііу, ЬгеаіШззІу, ароіодеіюаііу, сігатаіісаііу.

Друге місце посідає словоскладання (16 %). Приклади словоскладання зустрічались досить 
часто і представляли майже всі частини мови, напр.: іїпдегргіпі, газе Ьеаб, зеії-сопігої, дгагнкіерЬеиг, 
(ігеззтакег; розі-оіїісе, тагкеі дагсіеп, Яад-зіопез, ЕпдІізЬтап, зеарогі, сідагеііе-еп<і, Ькіе-апд-зеек, 
ріаіп-сіойюз теп, таіп гоасі, Шіпдріасе, нгіпіег-іїгезз, йгаміпд-тот, Ьаскдгоипд, гозе-соіоигегі, ЬІаск- 
Ьаігесі, сМ-Шоодед, дообАетрегеб, зтид-іасес!, зігопд-міїїед, гозу-сЬеекегі, кщ-Чіппдеб, ііідЬ-Ьаскес/, 
нііііе- Ьаігеб, аЬзепі-тіпвед, реііесі-зіїаресі, ехоііс-Іоокіпд, еуіі-зтеїїтд, зирегіог-кюкіпд, Ьаб-кюкіпд,
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пісе-кюкіпд, до дот, до ату, Ьгіпд ир, кюк їомагд, до а ту , соте Ьаск, зШ ир, дме ир, риі-ир, 
зепдоїї оиізіде, о\гегЬоагд, (огИтШі, Ьотетгдз, еуегунЬеге, зотедау, еіс.

Третє місце займає префіксація (15 %). Різниця між нею та словоскладанням лише 1 %, тому 
можна сказати, що ці два типи словотвору є однаково поширеними у текстах. Як і словоскладання, 
префіксація охоплює усі самостійні частини мови без винятку, напр: ипкпот, ипНе, ипдгезз, ипизиаі, 
ипіискіїу, ипІогіипаШу, игтеппезз, іпуаІиаЬІе, Ш зШ , іпеуііаЬІе, іпзиге, іпзіде, іпогдіпаіеіу, геіит, 
геасі, гепен, геореп, геріасед, гваззигед, дізарроіпіед, дізсоигадед, дізігизі, (Іізарреаг, дізіїопезі, 
дізраззіопаіе, азіде, аЬаск, а т іі, епсоигаде, епсоигадіпдіу, ітргасіісаЬІе, ітроззіЬІе, тізипдегзіапд, 
зиретаіигаї, оиігідМ, оиізіде, оиіііпе, оуегсоте, оуегкюк, іптозі, іпсараЬІе, іпзідпіНсапі, іпадуегіепсе, 
иптипд, ипЬоЮпд, ипЬгсеаЬіе, ипіоскед, ипсопдепіаі, ипсеазіпд, дізгедагд, діззаіізНед, діздаіпед, 
дізогдапізед, діззітііаг, поп-сотргеііепз'юп, попзепзе, поп-соттіїіаііу, оуегдозе, оуегсоте, оуегіоок, 
ех-Іпзресіог, ех-сЬетізігу ргоіеззог, еіс.

Четверте місце посідають другорядні способи словотвору (конверсія, скорочення, ономатопея 
та ін.), які зустрічались у досліджуваних текстах дуже рідко. Це зумовлюється їх стильовими 
особливостями. Як відомо, найбільше і найчастіше скорочення вживаються і функціонують у 
розмовному стилі, ми ж маємо справу з художньо-публіцистичним (саме так назвали стиль 
детективних історій Агати Крісті) [2]. Останній характеризується дотриманням літературних норм 
мови. Якщо ж твір присвячено повсякденному життю певного кола людей, пересічних мешканців 
міста чи села, особливо якщо показано неосвічених людей, або тих, хто часто говорить на діалекті, 
вживає скорочення, другорядні способи словотвору допускаються або, навіть, вважаються 
необхідними. Вони допомагають реалістично, правдиво відобразити життя людини, її поведінку, 
манеру спілкування.

У детективних історіях Агати Крісті було знайдено такі другорядні типи словотвору:
• скорочення: та'ат, зіогу, Мг., Мгз., діє К.С., ЬіН, Ьиз, рЬопе, Реіе, Ли, таіЬз, Сіїгіз, Веп, 

Вескіе, ргет, АШЯ., И.У., МР, С Ж , 6.Р., А.О.С., В.А., Ог.;
• конверсію: а зєгуісє -  іо зегуісе, а поза -  іо позе, ЬІіпд -  іо Ьііпд, едиа/ -  (о еяиаі, а ЬіН -  іо Ьііі, 

а сопіасі-  іо сопіасі, а іаре -  іо іаре, іо зн іт -  а зміт, іо до -а  до, а Ьапд -  іо ііагні;
• ономатопею: іо Ьии, іо \уііігг, іо тиііег, іо зсгаісЬ, іо сгазії, іо Ьапд.
Найширше представлено скорочення. У досліджуваних нами текстах було знайдено приклади 

усіх відомих підвидів скорочення, а саме:
• апокопа: Сіїгіз, Веп, ргет, Реіе, ЬіІІ;
• афереза: зіогу, Ьиз, рііопе, Вескіе;
• синкопа: та'ат, таіЬз;
• мішане усіченкя: Ли;
• абревіатура: КС , N. У., МР, СЖ ., 6.Р., А.О.С., В.А.
Як видно з прикладів, найбільше вживались письмові скорочення, тобто абревіатури. Вони, як 

правило, використовувались для позначення державних установ та посад:
А.О.С. -  аіде-де-сатр
СЖ . -  СгітіпаІ іпуезддаіюп Оерагітегі
6.Р. -  бепегаі РгасШіопег
М.Р. -  МетЬег о( Рагііатепі
На другому місці за частотою вживання -  скорочені імена: Сіїгіз, Веп, Реіе, Вескіе. Автор 

використовувала їх, в основному, у звертаннях до молодих людей та у спілкуванні між близькими 
людьми (родинне коло, друзі).

Досить цікавими є приклади ономатопеї. Знайдені зразки можна поділити на наступні 
семантичні групи:

- звуки комах: іо Ьии;
- людські звуки: іотиііег,
- неприємні або дратівливі звуки реальної дійсності: іо мЬігг, іо зсгаісії, іо сгазЬ, іо Ьапд.
Співвідношення усіх типів словотворчих елементів показано на Рис. 1.
Як видно з діаграми, найпоширенішим засобом словотвору є суфіксація. Це не дивно, адже 

отримані дані відображають загальну картину, сьогоднішню тенденцію у сфері словотвору сучасної
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англійської мови. Протягом багатьох століть суфікси займали і займають перше місце серед 
словотворчих афіксів. На другому місці -  словоскладання, на третьому -  префіксація. Скорочення 
має два відсотки і посідає четверте місце. Конверсія та ономатопея мають по одному відсотку кожна 
і займають п’яте місце.

Ш Префіксація 
Ш Суфіксація
■ Словоскладання
■ Скорочення 
Ш Ономатопея
■ Конверсія

Рис.1. Відсоткове співвідношення типів словотвору

Якщо вивести відсоткове співвідношення слів та засобів, за допомогою яких вони були 
утворені, отримаємо наступні дані: слова утворені шляхом суфіксації складають 66 %, префіксації -« 
15%, словоскладання -16%, скорочення -  2%, ономатопея -1%, конверсія -1%.

Як бачимо, оригінальність Агати Крісті полягає в словотворчому потенціалі її творів. На відміну 
від більшого розповсюдження префіксації за словоскладання в сучасній англійській літературній 
мові, у її творах за кількістю випадків вживання словоскладання випереджає префіксацію. Найбільш І 
найменш розповсюджені способи словотвору збігаються із загальною тенденцією.

ЛІТЕРАТУРА
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РОЛЬ СЛІВ-СИМВОЛІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ В. ШЕВЧУКА

У процесі створення твору письменник орієнтується на певну мовну структуру. Мовне 
оформлення тексту підпорядковується цілісній єдності тексту, розкриває його глибинний сенс.

Аналізуючи мовну картину світу В. Шевчука створюється екзистенційна модель, в якій людина 
є центром буття. Герої Шевчука живуть в Україні, тому його художній світ забарвлений національним 
колоритом, українськими звичаями, традиціями. В його творах безліч назв, реалій, предметів, що 
вказують на український менталітет. Мовні одиниці з національно-культурним компонентом 
відображають специфіку історії, культури, світобачення.

Для створення певного світовідчуття, національного колориту письменник використовує певні 
слова-символи. За О. Потебнею, «символ -  це стилістична категорія, продукт культурно-історичного 
розвитку, пов’язаний із мовою, світоглядом» [1, с. 5].
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щшушпо іа  ІНШІ, (акі лексеми розвивають індивідуальний стиль автора, створюют)ТЬ| р|ч к а , сонце, 
ОЗІту. Символіка митця багатовимірна, глобальна, вона не зупиняється на чомусь % ь певну картину 
символи допомагають розкрити ключові поняття творів, сутність людини, піединому образи- 
іиутрішнього світу особистості. потаємні куточки

Образ дому символізує затишок, відпочинок. Дім на горі -  це фортеця наию 
Ідол, до якого прагне жива душц. Він озирався, й бачив дім із прозорими ст^  духовності, той 
ш ткую ть сімейне свято істо ту в яких залишив своє тіло [5, с. 43]. Міфічн^а^ за якими 
надають персоніфікації, які «оживляють» неживі предмети: Дім ще спав, соц^о забарвлення 
фконницями вікна.  ̂ т о  заклепивши

Не менш цікавим є образ дороги у творчості Шевчука, який символізує пост 
Шлях додому. Саме туди вела синя, мерехтлива дорога, по якій ішов, а позаду /дійний рух, життя, 
печальною жінкою і з веселими дітьми [5, с. 42]. Автор ототожнює дорогу з синім Лишалася хата із 
ту ніч такий яскравий, що дорога, по якій вони йшли, засвітилася синім вогнем [50льором. Був він у 

Домінантним є багатогранний образ сну, черезиякий розкривається підсвідому с. 42].
Юбражвння сну, як фізичного стану, автор переважно використовує лексеми спагпиЛЄг потаємне. Для 
Молодій мені ніколи не снилися бо коли людина здорова й спокійна, навіщо їй ̂  С0Нт Наприклад:

Образ сну у творі багатовекторний, часто проявляється за наявності широку ̂  СНІІт 
ряду іменників-номінативів: сон, сновиддя, сновида, безсоння, видіння, привиддіюго синонімічного 
упаа, примара, соннота, забуття* напівзабуття, напівсон. я, марення, мрія,

Шевчукові персонажі мають особливе ставлення до образу смерті. См 
ІИВІльнення душі, перехід у безкінечність. Смерть у Шевчука -  нестандартна, іі дерть символізує 
виглядає не чорною, а білою. їй стало зовсім погідно на серці, і, може, через та  не бояться, вона 
наплив вона вперше спокійно подумала про смерть. — У нас звичай такий, — щ киц добродушний 
щерть білу сорочку вдягають [5, с. 351]. азав швець. — На

Лексема річка у творах м̂ е філософське значення. Річка асоціюється з і 
Ілакитне забарвлення. РНка тя&пась углибину і впиралась у синю щітку лісу— (дорогою, теж має

1 тяло сонце. саме за неї щодня
Особливе місце належить лексемі «сонце», в якій денотативне значен

Яонотативним, з конкретного п<онятгя переходить в абстрактно-символічне т  доповнюється 
ІЯоціюється зі світлом. Шевчук подає антонімічні поняття світла, подаючи таі[4, с. 8]. Сонце 
Ібмрява, зло, ділить світло на чорне та біле. Здалося йому, що вийшло з-за відповідники як 
Побачив себе загорненим у хмару вогненного світла. п  Т - Г — г* Л Л__ _г_____, — к/ воененного світла. мари сонце, і він

У творчості Шевчука простежується зв’язок людини з природою,
уіягвльнений образ дерева, ЩС> символізує життя, людські покоління, безюнеТОму з’являється
Порівнює людину з рослиною, ліисгком. Там, на ґанку, сиділа ще одна жінка, (цикль. В. Шевчук
Пшталась у їхній бік і  наслухала, аж тремтіла [5, с. 29]. :тара, як дерево,

Висновки. Отже, особливе місце в творчості В. Шевчука мають об
Наорюють особливу мовну картину, з українським колоритом, свсюрцзрази-символи, які
Міівичайними образами. Образц-символи митця багатогранні, міологічні, філіним характером,
Пориться за допомогою синонімічних, антонімічних рядів, персоніфікацій, порівняі)СОфСЬкі> релігійні,
у творчості Шевчука стають домінантними, творять системи образів, керують сюжє*ь< Слова-символи
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