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АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕТНОКОНЦЕПТУ «КАЛИНА»
В ПОВІСТІ О. ЗАБУЖКО «КАЗКА ПРО КАЛИНОВУ СОПІЛКУ»
«Казка про калинову сопілку» О. Забужко — це твір, в основі якого
лежить українська народна казка «Калинова сопілка». Трансформуючи деякі
сюжетні колізії цієї казки, письменниця залишає її етнографічність у
відтворенні світогляду героїв, їхніх поведінкових та мовно-комунікативних
характеристик. Це дає можливість досліджувати поданий текст у вимірі
лінгвокультурології, цілком молодої галузі мовознавчої науки, яка вивчає й
описує фрагменти концептуальної картини конкретних етносів як носіїв
колективної свідомості та культури. На сьогодні це продуктивна
дослідницька площина, що зумовлює актуальність нашої роботи, покликаної
проаналізувати функцію українського етноконцепту «калина» у творенні
лінгвокультурного простору повісті.
«Лінгвокультурологія – це наука, що виникла на перетині лінгвістики
та культурології, і яка досліджує вияви культури народу, відображені та
закріплені в мові» [4: 8]. В україністиці теоретико-практичні питання
лінгвокультурології розроблені такими науковцями, як В. Жайворонок,
С. Єрмоленко, В. Кононенко, О. Левченко, Л. Савченко, О. Тищенко та ін.
Одним зі стрижневих термінів лінгвокультурології є концепт. Цей
термін має чимало дефініцій, однак ми зупинимо свою увагу на визначенні
В. Кузнецова: «Концептом є загальний ментальний зміст<...>, те, що
називають також смислом» [3; 21]. Серед багатьох різновидів концептів
виділяють також етноконцепт як «узагальнену одиницю ментальних ресурсів
певної етнокультури» [2], яка,відповідно, відображає й узагальнює
світосприйняття людей, що належать до окремої нації.
У межах української художньої етносвідомості смислової значущості
набув етноконцепт «калина», наділений символьною семантикою, що може
бути відповідно декодованою представниками української лінгвокультури.
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Калині здавна український народ надає великого значення. Вона є символом
України, долі, чистоти й незайманості, переходу з одного етапу життя в
інший, з одного світу в інший. Оксана Забужко опосередковано перенесла цю
символіку на сюжет твору, надавши калині «чарівних властивостей все чути,
бачити, думати й говорити» [1: 271].Окрім того, калина виросла на місці, де
старша сестра, Ганна, покинула вбиту нею молодшу сестру, Оленку, як
уособлення невинної дівчини, чия душа знайшла можливість повідомити з
того світу про вчинену кривду.Саме це дозволяє калині бути тією силою, що
викриває скоєний злочин, вивищуючи силу добра над злом.
Тож, етноконцепт «калина» набуває в повісті О. Забужко містичного,
навіть магічного смислового навантаження. Спираючись на українські
народні вірування та символіку, авторка вводить цей концепт у площини
етноментальногобуття з його світоглядними пріоритетами й духовними
цінностями.
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ВІДТВОРЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО МОВНОГО КОЛОРИТУ
В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»
Використання діалектної лексики все частіше простежується в
художніх творах і є актуальним питанням лінгвістики на сучасному етапі
розвитку мови. Доцільність і необхідність вживленнядіалектизмів у мову
художнього твору залишається дискусійним питанням сучасного
мовознавства, тому актуальність теми є очевидною.
В українському мовознавстві вивченню діалектології свої праці
присвячували
багато
науковців,
зокрема
Й.О. Дзендзелівський,
С.П. Бевзенко, П. Ю. Гриценко,Ф.Т. Жилко, Б.В. Кобилянський, але праць,
присвячених стилістичній функції діалектизмів у творах українських
сучасних письменників, дуже мало, що підтверджує актуальність обраної
теми.
Усе більше з’являється художніх творів, автори яких повною мірою
послуговуються багатством діалектної лексики, і роман буковинської
письменниці Марії Матіос є одним із таких.

