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У статті аналізóються символічні значення лексем, які є основними фóнкціональними одиницями символьної 
мови, зокрема й мови газети. Такі лексеми є частотними ó заголовках, що приваблюють óвагó читача й ма-
ють неабиякий впливовий ефект. Символьна мова є комóнікативною нормою ó традиційній кóльтóрі. Мова 
тижневика репрезентóє елементи елітарної кóльтóри, характерною ознакою якої є символічні значення 
онімів та апелятивів. У контексті статей символічні значення часто набóвають певних трансформацій 
і авторських конотацій.
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Постановка наукової проблеми та її ак-
туальність. 1. У сóчасній óкраїністиці 

проблема теорії символó залишається макси-
мально актóальною, а з’ясóвання комóнікатив-
них смислів та фóнкцій символів ó поліжанро-
вих дискóрсах становить одне з надважливих 
завдань лінгвістики текстó, семасіології, стиліс-
тики, лінгвокогнітології та інших мовознавчих 
напрямів [9, с. 645-646]. Кожний символ ó на-
ціональній кóльтóрі – полісемічний. Символіч-
не значення не лежить на поверхні, його треба 
віднайти, відшóкати, йдóчи не лише шляхом 
логіки, а й обов’язково занóрюючись ó сакраль-
ні глибини дискóрсó, користóючись міждисци-
плінарними методами аналізó, реконстрóюючи 
основоположні архетипи міфологічної свідомос-
ті, пам’ятаючи про анімізм, антропоморфізм, 
особливості міфологічного часó і просторó, вза-
ємоперетини синхронії та діахронії, принцип 
космологічності всього сóщого тощо. 

Символьнó мовó ми вважаємо комóнікатив-
ною нормою традиційної кóльтóри. Терміном 
символьна мова ми користóвалися ó своїх наóко-
вих розвідках [15], описóючи календарні та ро-
динні обрядові комплекси традиційної кóльтóри 
óкраїнців, в яких збережена, завдяки символьній 
мові, прадавня картина світó, що є резóльтатом 
міфологічного осмислення дійсності нашими да-
лекими предками [там само, с. 1]. 

Для аналізó символьної мови ми вперше об-
рали тексти з газети «Дзеркало тижня», статті 
якої репрезентóють комóнікативні норми елітар-
ної кóльтóри. Основними одиницями символь-
ної мови вистóпають лексеми з óяскравленим 
символічним сенсом або ті, що називають арте-
факти, предмети, явища, дії, елементи живої/
неживої природи за принципом «все в óсьомó», 
óтворюючи в такий спосіб складний синкретич-
ний комплекс, ó значеннєвомó гештальті якого 
синтезóється власне лінгвальна знакова природа 
та компоненти екстралінгвального просторó (но-
мінації кінематичної комóнікації сóб’єктів обря-
дового дискóрсó, вербалізатори обрядодій тощо). 

2. Стаття в бóдь-якій газеті – це, перш за все,
текст, дослідження якого є актóальним ó сóчасно-
мó напрямó наóки про мовó – лінгвістиці текстó 
[10, с. 482-549]. Об’єктом óваги в цій галóзі є різ-
ножанрові тексти, предметом – їхня організація 
й фóнкціональна природа [там само, с. 482]. Важ-
ливими поняттями при дослідженні бóдь-якого 
текстó є настóпні: антропоцентричність, «яка є різ-
ноплановою й багатошаровою через розщеплення 
адресанта й адресата в дискóрсивномó просторі» 
[там само, с. 511]; інтертекстóальність «як наявність 
ó певномó тексті слідів інших текстів» [10, с. 514]; 
імпліцитний план текстó [там само, с. 520] тощо. 

Такі ж поняття в пóбліцистичномó тексті ви-
діляє та описóє Н. Клóшина, яка в своїй роботі 
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користóвалася спеціальним терміном Г. Солгані-
ка «пóбліцистична картина світó» [5].

Мова ЗМІ, зокрема й газет, постійно привер-
тає óвагó лінгвістів [див. 6, 11, 12]. Та головною 
ознакою таких текстів наóковці визнають їхню 
впливовó домінантó, що й зóмовлює актóальність 
дослідження сóчасних óкраїнських пóбліцистич-
них текстів, насамперед мови газет [6, с. 1]. 

Маршал Маклюен – відомий дослідник мас-
медіа, розподілив їх на гарячі та холодні. До пер-
ших, на його дóмкó, належать газети, до дрó-
гих – телебачення, яке здатне знищити навіть 
основи минóлих цивілізацій [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Феномен символó вивчають філософи (М. Мамар-
дашвілі, О. П’ятигорський, К. Свасьян), фолькло-
ристи (З. Василько, М. Дмитренко, Л. Іваннікова), 
філологи й кóльтóрологи (М. Карпенко, В. Коно-
ненко, Н. Слóхай). Лексеми із символічним зна-
ченням є основними одиницями символьної мови. 
Поняття «символічне значення» вважаємо осно-
вним об’єктом вивчення нової лінгвістичної дис-
ципліни – лінгвосимвології [14, 15].

Особливості сóчасних пóбліцистичних текстів 
бóли й залишаються на вістрі актóальних про-
блем ó наóці про мовó. Вони привертають óвагó 
як вітчизняних дослідників (С. Єрмоленко, І. Ла-
комська, М. Нетреба), так і зарóбіжних (Н. Клó-
шина, М. Маклюен, Г. Солганік).

Мета статті – проаналізóвати традиційні 
й оказіональні авторські символічні значення, 
яких набóвають окремі лексеми або словосполó-
чення ó контексті óкраїнського сóспільно-полі-
тичного тижневика «Дзеркало тижня», що репре-
зентóє особливості комóнікації або комóнікативні 
норми елітарної кóльтóри.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кóльтóрологи виділяють три типи кóльтóри: 
це – традиційна кóльтóра, що залишилась нам 
ó спадщинó від предків і збережена в обрядах, 
вірóваннях, фольклорі тощо; елітарна і масо-
ва кóльтóра. Остання має багато модóсів свого 
проявó, але більшість її ознак формóється масо-
во-інформаційним дискóрсом [4, с. 32-34]. Кож-
на з цих кóльтóр має свої комóнікативні норми 
[там само], а також особливості мови ó ЗМІ, які 
розраховані на представників або елітарної або 
масової кóльтóри. За радянських часів мова га-
зет мала потóжний вплив на всі різновиди мови 
і, головне, – на сóспільство в ціломó; мова газет 
бóла мовою народó [12].

Зараз ситóація кардинально змінилась, і одні-
єю з причин є сóттєве розшарóвання сóспільства. 
Отже, й газети, що видаються в нашій країні, 
óмовно можна поділити на серйозні сóспіль-
но-політичні видання, та газети, що належать 
до так званої жовтої преси. Читачами перших 
є представники елітарної кóльтóри. Жовта преса 
призначається читачеві з низьким рівнем осві-
ти та кóльтóри, тож і репрезентóє комóнікатив-
ні норми масової кóльтóри. Видавництво стало 
попóлярним бізнесом, і бóльварні газети, в яких 
подається недостовірна, скандальна інформація 
та плітки, більшість людей розбирає в першó 
чергó й незалежно від вікó. Те, що такі газети 
користóються попитом ó населення, не є особли-
вістю тільки нашої країни. І сам термін жовта 
преса, і ставлення до неї прийшло з Америки, де 

бóльварні газети з’явились ó кінці ХІХ ст. Такі 
дрóковані видання ще називали «penny press» – 
«центова преса», тобто дешева й достóпна для 
більшості. Є навіть поняття «жовта» жóрналісти-
ка ó Великій Британії [2]. 

Ми припóскаємо, що потенційно символічне 
значення закладено в кожномó слові, а от його 
реалізація або проявлення залежить від різних 
екстралінгвальних факторів. Наприклад, симво-
лічні значення вогню і води зóмовлені їх необхід-
ністю в житті людини. Вогонь, як відомо, бóв бо-
гом; водó наші предки теж обожнювали. Д. Фрезер 
наводить приклад із життя мексиканських інді-
анців, які сповідаються Дідó Вогню, і там є по-
няття чисте божественне полум’я [13, с. 29-30].  
Прадавні символічні значення дерев і птахів збе-
режені ó міфах і літератóрних творах. Так, орел 
бóв птахом Юпітера, дóб – його священним дере-
вом [там само, с. 162]; більшість символів кохання 
і шлюбó пов’язана з квітами, що ростóть в тій чи 
іншій місцевості [там само, с. 168]; вагітна жінка 
могла сприяти багатомó врожаю; і греки, і рим-
ляни вагітних приносили в жертвó богиням зла-
ків і землі, а безплідна жінка, навпаки, негативно 
впливала на врожай [там само, с. 34-35].

Якщо символ óтрачає безкінечнó смисловó пер-
спективó, він рóйнóється. Цей же процес відбóва-
ється і за óмови втрати кóльтóрно-часової актóаль-
ності. Символічне значення може відроджóватись, 
оновлюватись за óмови його образної трансформації 
та переінтерпретації в іншій понятійній сфері кóль-
тóри або просто в іншій ситóації [9, с. 646].

Часто символічного значення ó пóбліцистичних 
текстах набóвають власні назви, зокрема антропо-
німи, які óвійшли ó світовó історію або стали відо-
мими в резóльтаті гóчних подій. До того чи іншого 
символічного значення можóть додаватися автор-
ські конотації, і тоді можна говорити про певні 
трансформації ó символічномó значенні оніма [14].

Заóважимо, що символічне значення, якого на-
бóває слово або словосполóчення в авторськомó 
контексті статті в газеті, формóє оказіональний 
сенс, який має потóжний сóгестивний потенці-
ал. Таке індивідóалізоване символічне значення 
пов’язане з семантикою авторського мовлення, стає 
фрагментом пóбліцистичної, а не мовної картини 
світó і не пов’язане з поняттям «семантика мови». 

Лексеми із символічним значенням ó пóбліцис-
тичних текстах автори часто використовóють ó за-
головках. Газетні заголовки як концентри медійного 
повідомлення давно привертають óвагó дослід-
ників. Основне призначення заголовкó полягає не 
лише ó привертанні óваги, а й ó створенні інтриги, 
неочікóваності, що сприяє запам’ятовóванню, óпо-
тóжнюючи впливовий ефект [6, с. 1].

Заголовок статті В. Олійника Українська 
«Одіссея», або інтернаціоналізм чи русифі-
кація? [ДТ № 27, липень 2018] створює інтри-
гó і привертає óвагó неочікóваним поєднанням 
міфоніма із символічним значенням «Одіссея» 
і прикметника українська. «Одіссея», як відомо, 
це – назва поеми Гомера, яка стала символом 
довгих мандрів з різними незвичайними й небез-
печними пригодами. Це символічне значення за-
кріплено словниками [1, с. 397]. У статті з цією 
назвою йдеться про те, що витоки російського 
загарбання Кримó треба шóкати в однобокій мі-
граційній політиці царської та радянської імперії.
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Настóпні заголовки статей різних авторів 

пов’язані тематично: «Гірш» по-українські  
[ДТ № 24-25, червень-липень 2018] та 
«Український Гірш» на старті, або Навіщо 
вітчизняним науковцям власний індекс 
наукового цитування [ДТ № 27, липень 2018]. 
Обидві назви містять антропонім Гірш, який має 
оказіональне символічне значення, що пов’язане 
з поняттями h-індекс, або індекс Гірша (Хірша). 
Це – показник впливовості наóковця, або 
колективó наóковців, наóкового закладó або 
жóрналó, заснований на кількості пóблікацій та 
їх цитóваннях. Індекс Гірша бóв запропонований 
американським фізиком Хорхе Гіршем ó 2005 р. 
Індекс цитóвання – одне з актóальних питань 
сьогодення, що обговорюється óкраїнськими 
наóковцями. 

Стаття під заголовком «Як ó Львові зґвалтó-
вали наóкó » [ДТ № 23, червень 2018] має підза-
головок: У «доктора Пі» з’явилась достойна по-
слідовниця – «доктор Екс(перт)». Тóт йдеться 
про скандальний захист докторської дисертації 
Олени Щербань, яка називає себе «експертом 
з етнографії та етнології», а насправді дискре-
дитóє сóчаснó óкраїнськó академічнó етнологію 
та керамологію. Символічне значення ó контексті 
підзаголовка має словосполóчення «доктор Пі»: 
так називали А. Слюсарчóка, який став відо-
мим ó 2006 р. завдяки телебаченню, коли демон-
стрóвав свої феноменальні розóмові здібності. 
Насправді, як виявилось пізніше, він підробляв 
докóменти про свою освітó та наóкові стóпені 
в галóзі нейрохірóргії, а його «лікарська допомо-
га» призвела до смерті хворого. У 2011 р. А. Слю-
сарчóка бóло заарештовано [3]. 

Очевидно, що таке символічне значення є ока-
зіональним, індивідóально-авторським, воно ін-
тригóє читача і передає високий рівень негатив-
них емоцій автора з приводó описаної ситóації.

У статті під назвою «Як діти до «Школи»  
[ДТ № 4, лютий 2018] йдеться про серіал «Шко-
ла», нові серії якого покажóть по телебаченню 
восени цього рокó. Автор О. Вергеліс запитав на 
сторінці ó Facebook про ставлення до попередніх 
серій. Серед відповідей бóла й оцінка літератóр-
ного критика Д. Дроздовського: Що він Гекубі. 
Що йому Гекуба. Кіно і мистецтво розійшлися. 
Крилатий вислів «Що він Гекóбі, що йомó Ге-
кóба?» – цитата з п’єси Шекспіра «Гамлет». Го-
ловний герой цієї п’єси такими словами оцінив 
щирó грó актора, який ридав на сцені, розказó-
ючи про долю Гекóби, хоча насправді, ó реаль-
номó житті його особисто це ніяк не торкалося. 
Ім’я Гекóби набóло символічного значення ó мі-
фології. Вона – дрóжина троянського царя Пріа-
ма – стала символом гіркої жіночої долі, нещас-
ної матері та дрóжини, яка втратила всіх своїх 
дітей, чоловіка, а її самó закидали камінням. 

У статті Т. Є. Набережнєвої «Авторство» кри-
латих висловів Шекспіра в óкраїнській мові» по-
даються і варіанти перекладó цих слів, і приклад 
використання висловó в пóбліцистиці минóлих 
років [8].

Отже, критик вважає, що творці серіалó «Шко-
ла» спрацювали як ремісники, а ó символічномó 
значенні лаконічної цитати з текстó Шекспіра 
вміщено негативнó оцінкó про серіал, якó читач 
може розгорнóти в залежності від своїх вражень. 

У цьомó ж номері газети [ДТ № 4, лютий 2018] 
ó статті «Любій Любі», або Про шкодó інтернатів 
на клітинномó рівні» проводиться паралель між 
післяреволюційним періодом існóвання СРСР, коли 
бóло багато малолітніх злочинців, і сóчасним ста-
ном в Україні з безпритóльними дітьми. В той пе-
ріод перед радянською владою не стояло завдання 
зберегти дитинó, а з незадоволеними й знахабні-
лими підлітками-правопорóшниками швидко впо-
рались республіки ШКІД, де силоміць вирішóвали 
проблемó, довівши, що інтернати корисні державі, 
а не людині. Ця ж система без змін працює й зараз, 
незважаючи на те, що минóло вже сто років. 

У наведеномó контексті символічне значен-
ня має назва книги Л. Пантелеєва «Респóбліка 
ШКІД», в якій описóється життя підлітків-сиріт 
за жорсткими правилами ó Школі імені Досто-
євського (ШКІД). У цій школі, як і зараз в інтер-
натах, діяла система придóшення незадоволених, 
і щоб зрозóміти, що саме має на óвазі автор стат-
ті, читачеві потрібні фонові знання, зокрема, зна-
ння змістó книги Л. Пантелеєва або фільмó, який 
бóв знятий за сюжетом книги ó 1966 р. Контекст 
із символічним значенням, перш за все, кодóє 
значний обсяг інформації про життя дітей, які 
зараз перебóвають в інтернатах і розрахований 
на читача як представника елітарної кóльтóри.

Стаття «Вóлканічний синдром» [ДТ № 23, 
червень 2018] містить контекст: Весняне по-
літичне загострення почалося з «березневого 
божевілля»… Маються на óвазі події, які, по-
чинаючи з березня 2018 р., відбóваються на сві-
товій політичній арені: торгова війна між США 
та Китаєм, вистóп Пóтіна перед Федеральними 
зборами, висилка російських дипломатів із за-
хідних країн, загострення відносин між США 
та Європою тощо. Далі ó контексті цієї ж статті 
автор подає цікавó інформацію про «березневе 
божевілля» як термін з американського стóдент-
ського баскетболó, наймоднішого спортó ó США, 
коли команди грають за крóговою системою, а 
починаючи з березня – грають óже «на виліт». 
Цей термін має символічне значення для всіх, 
хто вчиться або колись вчився в óніверситетах 
США. Користóючись оказіональним символічним 
значенням словосполóчення березневе божевілля, 
автор не тільки додає яскравості в описання бо-
ротьби між головними óчасниками геополітичних 
ігор, а й виражає своє ставлення до цих подій.

Висновки й перспективи дослідження. Мов-
ним матеріалом для представленої статті ми об-
рали сім номерів газети «Дзеркало тижня» за 
2018 р., в яких виділили п’ятнадцять символіч-
них значень. Більшість з них (12) автори вживали 
ó заголовках або анотаціях до газетних статей. Це 
бóли як загальновідомі символічні значення (на-
приклад, Одіссея), так і авторські, оказіональні 
(український Гірш). У власний назвах, які в ре-
зóльтаті тих чи інших подій стали відомими, бóло 
зафіксовано десять символічних значень. Зважа-
ючи на те, що символічне значення потенційно 
закладено в кожній лексемі, а його проявлення 
залежить виключно від екстралінгвальних факто-
рів, саме пóбліцистичні тексти окремих ЗМІ, роз-
рахованих на представників елітарної кóльтóри, 
є багатющим мовним матеріалом для виявлення 
символічних значень і аналізó різного родó транс-
формацій ó межах таких значень. 
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Враховóючи той факт, що феномен символó 

вивчали з часів античності, а він і досі залишаєть-
ся в центрі óваги міждисциплінарних досліджень, 
подальшого вивчення потребóють як особливості 

символічного значення, так і трансформації, що 
обóмовлені авторськими конотаціями. На сьогод-
ні – це є однією з актóальних проблем нового на-
прямó вивчення мови – лінгвосимвології [15].
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ГАЗЕТЫ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ»)

Аннотация
В статье анализирóются символические значения лексем, которые являются основными фóнкциональ-
ными единицами символического языка в традиционной народной кóльтóре. Такие лексемы частотны 
в заголовках статей анализирóемого еженедельника как репрезентанты элитарной кóльтóры; они соз-
дают интригó и оказывают на читателя сóггестивное влияние. Символические значения в пóблицисти-
ческой картине мира часто трансформирóются и дополняются авторскими коннотациями. 
Ключевые слова: лингвистика текста, символический язык, пóблицистическая картина мира.
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(ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN WEEKLYSOCIO-POLITICAL 
NEWSPAPER «MIRROR OF THE WEEK»)

Summary
The symbolic meanings of tokens, which are the main functional units of the symbolic language, in particular 
of the newspaper language, are analyzed in the article. Such tokens are frequent in the headlines that attract 
the attention of the reader and have a very impressive effect. The symbolic language is a communicative 
norm in traditional culture. The language of the weekly newspaper represents elements of an elitist culture, 
the particular feature of which are the symbolic meanings of onyms and appellations. In the context of arti-
cles, symbolic meanings often acquire certain transformations and author's connotations.
Keywords: linguistics of the text, symbolic language, journalistic picture of the world.


