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ДЕРЕША «ПОКЛОНІННЯ ЯЩІРЦІ» 
 

Стаття присвячена виявленню конотативних відтінків жаргонної та сленгової лексики в романі Любка Дереша 

«Поклоніння ящірці». Здійснено аналіз деяких лексем в семантико-прагматичному аспекті, під час якого 

розглядається взаємозв’язок прагматичного, семантичного й конотативного компонентів у структурі лексичного 

значення слова. Автором окреслено поняття семантика, конотації, проаналізовано семантичні відтінки та 

прагматичні мотиви конотативної лексики в тексті роману. Встановлено, що конотацію як додаткове суб’єктивне 

значення до основного лексичного значення слова можуть зумовлювати такі компоненти, як оцінність, емотивність 

та експресивність мовців (персонажів або автора), їхня байдужість / небайдужість, важливість / неважливість 

щодо об’єкта чи змісту повідомлення. Конотативними можуть бути розмовні конструкції, жаргонізми, 

діалектизми, суржик, фразеологічні сполуки тощо. 
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Постановка проблеми. Мова є невід’єм-

ною частиною нашого спілкування, бо значен-

ня слів в конкретному мовленні можуть місти-

ти в собі оцінку, експресивність та емоційність, 

а використання слів у процесі спілкування 

пов’язано з комунікацією та учасниками кому-

нікації. Зв’язок слова з актом комунікації та 

комунікантами (адресант та адресат повідом-

лення) зумовлює прагматичний елемент його 

лексичного значення. Оскільки дослідження 

конотативної лексики в аспекті особливостей 

значень слів та їхньої прагматики в сучасній 

лінгвістиці є відносно новим, маємо на меті 

проаналізувати семантику й прагматику коно-

татів на матеріалі роману Любка Дереша 

«Поклоніння ящірці». 

Стан дослідження проблеми. Поняттю 

«конотація» приділяли увагу чимало 

дослідників. Серед них такі вчені, як Р. Барт, 

Ш. Баллі, В.І. Шаховський, В.Н. Телія, 

О.Г. Ревзіна та ін. Але семантика й прагматика 

конотатів повністю розкрита так і не була. 

   Метою цієї статті є спроба виявити семанти-

ку та прагматичні відтінки конотативної лексики 

роману Любка Дереша «Поклоніння ящірці». 

Виклад основного матеріалу. Під конота-

цією розуміємо буд-яке додаткове значення 

слова, яке доповнює предметно-понятійний та 

граматичний зміст цього слова. Однак у сучас-

ному мовознавстві не існує єдиної теорії коно-

тації, відсутній єдиний погляд на зміст цього 

поняття. Лінгвістами поняття конотат тракту-

ється по-різному: «як стилістичне співзначен-

ня» [1], «стилістичне значення» [3], «емотив-

не значення» [5]. 

Р. Барт дав визначення конотації як 

стимулятора символічного, оцінного значення, 

звернув увагу на універсальність конотації як 

засобу історичної антропології [2, с.156-164].  

В.І. Шаховський трактує конотацію як аспект 

лексичного значення одиниці, за допомогою 

якого виражається емоційний стан комуніканта, 

ставлення до об’єкта чи предмета мовлення [9, с.14]. 

Конотація має культурну приналежність, у 

різних народів є свої додаткові значення. 

Джерелами конотації є фольклор,  література, ЗМІ. 

Суть семантико-прагматичних аспектів у 

лінгвістиці визначається тим, що семантика 

вивчає значення слів і їх складових частин, 

прагматика аналізує, яким чином контекст 

вливає на зміст. 

Проведений аналіз мовного матеріалу дав 

змогу визначити семантику та прагматичні 

відтінки конотативної лексики роману Любка 

Дереша «Поклоніння ящірці». 

Прозора скляна веранда, залита сірим 

грозовим світлом, вікна у підтьоках дощу і 

стара (старезна) канапа із колись червоною 

обшивкою [4]. Слово старезна є традиційною 

конотацією, набуває значення збільшеності, 

згрубілості, використовується для того, щоб 

читач міг уявити стан, вигляд об’єкта, про який 

йде мова. Таким чином, ані старий сину, ні син 

старому не мулятимуть очі [4]. Мулятимуть 
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є розмовним варіантом із зневажливим 

відтінком значення ‘не давати спокою, мучити, 

турбувати’ [7]. Раз на місяць приїжджає мама 

з грошима й хавчиком, який ми з Гладким Хіппі 

й Дзвінкою з’їдаємо за три дні [4]. Хавчик – 

молодіжний жаргон на позначення ‘їжі,  

харчів’ [6]. Прагматика вживання зумовлена 

бажанням автора показати молодіжну субкуль-

туру. Є тут один такий хлопака — Фєдя 

Круговий [4]. Слово хлопака – західний діалект 

у значенні ‘молодий хлопець’, ‘парубок’, має 

конотативний відтінок згрубілості, фамільярст-

ва. Дуже, ДУЖЕ паскудний тип [4]. Паскудний 

у цьому випадку має переносне значення та є 

розмовним варіантом зі значенням ‘про особу, 

яка викликає огиду’ [7]. Використовуючи це 

слово, автор показав зневагу головного героя 

до іншого персонажа. 

 Якщо розібратись як слід і копнути глибше, 

виключити зі системи всі зайві чинники, 

виявиться, що причиною наших бід стали 

джинси “Levi’s”. Самопальні, з лейбою, 

пришитою на швейній машинці “Зінґер” за 

моєї присутности [4]. Лексему самопальні 

бачимо в тексті як молодіжний жаргон у 

значенні ‘саморобна, нефірмова річ’ [6]. Фєдя 

був пацаном до останнього вугра у вусі й 

споконвіків жив “па панятіям” [4]. Пацан – 

молодіжний жаргон у значенні ‘авторитетна 

людина у молодіжному середовищі’ [6]. 

Прагматичне значення лексеми в тому, щоб 

показати престиж, вагу, вплив людини на 

інших. Па панятіям – є яскравим прикладом 

суржику від російської мови «по понятиям». 

Суржик застосовується для показу низького 

рівня культури, освіти людини. Але можна 

виділити ще одну версію цієї лексеми в подано-

му контексті. Це кримінальний жаргон, «жи-

ти  за  поняттями» – ‘дотримуватися законів 

визначених якоюсь частиною суспільства’. Тут 

прагматикою є показ кримінальних, злодійсь-

ких уподобань, нахилів одного з персонажів. 

Якби знайшлося місце, кєра наставила би сто 

таких знаків оклику, і то навряд чи вони 

належно відобразили би стан речей [4]. Слово 

кєра вживається у значенні ‘класний керівник’, 

представляє групу шкільного жаргону, слугує 

для знайомства з цією субкультурою. Баба 

Гладкого Хіппі померла рік тому, і це призвело 

до двох наслідків: Надії Дмитрівні стало по-

барабану, де ночує її чадо, лиш би вступив 

наступного року у Політехнічний; Гладкий 

Хіппі міг вештатись, де завгодно [4]. 

Конотативна лексема баба позначає ‘бабусю, 

маму’ і має відтінки негативності, зневажли-

вості, згрубілості. По-барабану – жаргонізм у 

значенні ‘байдуже’, використовується для пе-

редачі ставлення, важливості людини для ін-

шої. Чадо – застаріле слово у значенні ‘дитина’ 

[7]. Використовується у тексті з ознакою жар-

тівливості, іронії. Лексему вештатись бачимо 

як розмовний варіант у значенні ‘ходити в 

різних напрямках, блукати, бродити’ [7]. За 

основним лексичним значенням має негативну, 

зневажливу, згрубілу конотацію.  

У Мідних Буках ми аутсайдери, погані діти, 

The Bad Company...[4]. Аутсайдер від 

англійської «outsider» – сленгова лексема у 

значенні ‘нікчемний, бездарний, та людина, яка 

у суспільстві займає низький рівень’. 

Вживається для демонстрації трагічності 

ситуації, в якій знаходяться герої роману. 

Годиною раніше до мене приплентався сонний 

Хіппі й зігнав з лежака [4]. Слово приплентався 

є розмовним варіантом конструкції ‘прийти, 

рухаючись повільно, через силу’ [7]. Прослід-

ковуємо конотативні відтінки згрубілості, 

зневажливості. Я тішився, що Гладкому Хіппі 

не спало на думку пертися до святої Анни — 

та була в найсонячнішому місці [4]. Лексема 

пертися зустрічається нам у значенні ‘йти’, є 

розмовним варіантом з прагматичними відтін-

ками фамільярності, жартівливості. Зрештою, 

я не вірив, що хоч один гопнік висуне свою 

стрижену голову на сонце, доки те в зеніті [4]. 

Гопнік – молодіжний жаргон, має значення 

‘аґресивно налаштований підліток 

(молодик)’[6].  Вживається для показу способу 

життя персонажів, їх діяльності, передає нега-

тивне відношення до таких людей. Таке 

вар’ятство чинять лише безнадійні 

безклепки, як ото ми з Хіппі [4]. Вар’ятство є 

молодіжним жаргоном від польської «wariat» – 

божевільний має значення в тексті  ‘психічно 

ненормальні, божевілля’ [6]. Лексему 

безклепки утворено від фразеологізму «без 

клепки в голові (без сьомої клепки в голові)». 

Так кажуть про дурну, розумово обмежену, 

недоумкувату людину [8].  

У парку, наче мацаки восьминога, звивались 

асфальтові хіднички, по обидва боки яких 

кожні десять метрів стояли лавки [4]. Мацаки 

– діалектизм, те саме, що ‘щупальця’. Так, наче 

у Мідних Буках жило не дві тисячі, а, скажімо, 
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півмільйона душ, котрим ні з того ні з сього 

припекло посидіти на жорсткому 

рашпатому дереві [4]. Припекло – розмовне 

слово у значенні ‘стало терміново потрібним’ 

[7]. Рашпатий від слова «рашпіль», що 

позначає ‘напилок з насічкою у вигляді вели-

ких і порівняно рідко розміщених зубців’ [7]. 

Застосовують для обробки деревини, шкіри, 

деяких видів металу. Синонімом до слова 

рашпатий може бути шорсткий. Найвіддаленіша 

частина майданчика закінчувалася цегляною 

стіною, заввишки в три і завдовжки у добрих 

двадцять метрів. Об неї ми, власне кажучи, і 

збиралися копати м’ячем [4]. Копати – 

кримінальний жаргон у значенні ‘бити’ [6]. Ну 

і паршивий Дюк, із наморщеним носом і 

слинявою пащекою [4]. Слово паршивий є 

розмовним і позначає ‘дуже гидкий, поганий’ 

[7]. Вживається для передачі неприязні. 

Пащека – те саме, що ‘паща (рот звіра)’, але має 

відтінок згрубілості. Прецінь, голова моя 

тверда, бо м’яч відскочив далеченько — 

закотився по ледь нахиленій площадці в один із 

кутів [4]. Прецінь – діалектизм, частка із 

значенням ‘адже’ [7]. 

Сковтнув слину, бо Сєрий — він був низьким, 

наче придушеним надмірною ґравітацією, 

косооким курдуплем — встав із насидженого  

місця [4]. Курдупель – молодіжний жаргон на 

позначення ‘чоловіка низького зросту’ [6]. 

Використовується лексема для іронії. Ти шо, 

пацанів не уважаєш? — задав риторичне 

запитання Фєдя [4]. Уважаєш є суржиком з 

російської «уважаешь». Автор таким чином 

показує низький культурний рівень, неграмот-

ність людини. Філки давай, чюєш?[4]. Лексема 

філки є кримінальним жаргоном на позначення 

‘грошей’ [6]. Той хоч і рахіт, однак бігає, наче 

вітер [4]. Рахіт має значення ‘хвороби, що 

характеризується ненормальним розвитком 

кісткової і нервової систем’ [7]. У тексті нам це 

слово подається як жаргонізм у значенні ‘люди-

на з непропорційною будовою тіла, або худа 

людина’. Вживається з відтінками жартівли-

вості, комічності. Дюк, роздратований камінням, 

здивовано потупцював до господаря [4]. Лексе-

ма потупцював є розмовною, має значення ‘йти 

дрібними кроками’ [7]. Прагматичне значення 

дії з ефектом комічності. Один хлопчина, трохи 

старший за мене, побачив, як за нею женеться 

той диявол, і добряче пригрів його по спині 

ломакою [4]. Пригрів – жаргонізм, який має зна-

чення ‘вдарив’. Бачимо у лексемі відтінок іронії. 

Висновок. Отже, здійснено спробу виявлен-

ня семантики та прагматичних відтінків коно-

тативної лексики роману Любка Дереша «Пок-

лоніння ящірці». У сучасному мовознавстві не 

існує єдиної теорії конотації, відсутній єдиний 

погляд на зміст цього поняття. Дослідження 

лексики в аспекті значеннєвих особливостей та 

прагматичної установки в сучасній лінгвістиці 

є відносно новим. 
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА КОННОТАТОВ В РОМАНЕ ЛЮБКО 

ДЕРЕША «ПОКЛОНЕНИЕ ЯЩЕРИЦЕ» 
Статья посвящена выявлению коннотативних оттенков жаргонной и сленговой лексики в романе Любка Дереша 

«Поклонение ящерице». Осуществлен анализ некоторых лексем в семантико-прагматическом аспекте, во время 

которого рассматривается взаимосвязь прагматического, семантического и коннотативного компонентов в 

структуре лексического значения слова. Автором обозначены понятия семантика, коннотация, проанализированы 

семантические оттенки и прагматические мотивы коннотативной лексики в тексте романа. Установлено, что 

коннотацию как дополнительное субъективное значение к основному лексическому значению слова могут вызывать 

такие компоненты, как оценочность, эмотивность и экспрессивность говорящих (персонажей или автора), их 

безразличие / неравнодушие, важность / неважность объекта или содержания сообщения. Коннотативнимы могут 

быть разговорные конструкции, жаргонизмы, диалектизмы, суржик, фразеологические сочетания и тому подобное. 

Ключевые слова: коннотат, семантика, прагматика, лексическое значение слова, экспрессия, оценка, сленг, жаргон. 

 

Berest V. 

SEMANTICS AND PRAGMATICS OF CONNOTATIONS IN THE NOVEL LUBKO 

DERESH «POKLONINNIA YASHCHIRTSI» 

The article is devoted to the identification of connotative shades of jargon and 

slang vocabulary in the novel Lubko Deresh " Pokloninnia yashchirtsi". The article analyzes of some tokens in semantic-

pragmatic aspect, during which examines the relationship between pragmatic, semantic and connotative components in the 

structure of the lexical meaning of the word. The author outlined concept of semantics, connotations, semantic shades and 

pragmatic motives of connotative vocabulary in the text of the novel. It is established that 

connotation as an additional subjective value to the main lexical word meanings can be attributed to components such as 

valuation, the emotionality and expressiveness of the speakers (characters or author), theirs indifference, importance / 

irrelevance to the object or the content of the message. Сonnotative conversational constructs can be jargon, dialectic, 

phraseological compounds, etc. 

Keywords: connotation, semantics, pragmatics, lexical meaning, expression, slang, jargon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


