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Помітною ознакою сучасного мовознавства стала актуалізація 

франкозначих наукових студій. У цьому напрямку активно й системно 

працюють науковці кафедри української мови Львівського національного 

університету імені професора Івана Ковалика, йдеться головно про дослідження, 

присвячені лінгвістичному франкознавству.

У сучасній україністиці мало уваги приділяється дослідженню 

особливостей мовних засобів творення пейзажу в художньому тексті. Мовна 

своєрідність творів відомих авторів -  один із перспективних напрямків у науці, 

який є вагомим для розробки теорії національної мовної картини світу. Для таких 

досліджень застосовують інструментарій класичної семантики, що виходить із 

того, що лексичні одиниці -  це передусім мовні знаки, які характеризуються 

денотативною віднесеністю і сигніфікативним змістом і мають три головних 

системних параметри: структурний, семантичний і прагматичний. При цьому 

важливо враховувати знання, які містяться в історичних, культурологічних, 

релігійних, міфологічних, літературознавчих, семантико-стилістичних 

дослідженнях, що сприяє цілісності об’єктивації мовних образів. Відрадно, що 

саме на таких концептуальних засадах вибудовує своє дослідження Тетяна 

Брікнер.

Хоча мовні образи в прозовій спадщині Івана Франка активно вивчали і до 

тепер досліджують лінгвісти, дисертантка знайшла свою нішу в мовознавстві й 

здійснила спеціальне наукове осмислення одного з основних мовних образів -  

образ природи в художній прозі Івана Франка, схарактеризувала семантичний 

простір землі, лісу, гір, води, неба і сонця; з’ясувала вплив етнокультурних 

чинників, інтерпретації автора на формування мовного образу
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художніх творах. Зважаючи на це, поза всякими сумнівами, тему дисертації 

вважаємо актуальною.

Повністю дотримано процедури обговорення та офіційності наукової 

студії -  робота виконана в межах наукової теми кафедри української мови імені 

професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана 

Франка в межах комплексної наукової теми «Синхронія та діахронія лексико- 

граматичної системи української мови» (номер державної реєстрації ДР 

0116U001699) (до 01.01.2019 року) та «Структура української мови в синхронії 

та діахронії» (номер державної реєстрації ДР 0119U002398). Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Львівського національного університету 

імені Івана Франка (протокол №37/1 від 28 січня 2015 року) та уточнено на 

засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана 

Франка (протокол № 38/6 від 27 червня 2017 року).

Об’єкт наукових пошуків дослідниці вирізняє роботу з-поміж праць цієї 

проблематики, оскільки проаналізовано мовні образи природи в прозових творах 

Івана Франка.

Очевидною є новизна роботи -  вперше окреслено поняття семантичний 

простір мовного образу як основу характеристики; розкрито художньо- 

семантичне наповнення мовних образів землі, лісу, гір, води, неба та сонця в 

художній прозі Івана Франка; проаналізовано атрибутивні характеристики 

природи в аспекті індивідуально-авторської картини світу письменника.

Дисертантка поставила за мету здійснити семантичний аналіз мовного 

образу природи та дослідити атрибутивні характеристики природних об’єктів в 

зазначеному дискурсі та успішно її досягла.

Дослідження, крім актуальності, наукової новизни, визначають методи 

дослідження, які авторка використала системно й комплексно.

Кандидатську дисертацію Тетяни Брікнер визначають чітка й логічна 

структура викладу, глибина й ґрунтовність розв’язання порушених у ній 

проблем, вправність використання сучасної лінгвістичної термінології. 

Правильно сформулювавши мету і поставивши перед собою шість завдань,

дисертантка їх успішно виконала. На нашу думку, переконливим та різнобічним
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вважаємо як здійснений авторкою теоретичний огляд досліджень відомих 

лінгвістів, так і комплексне вивчення проблематики. Обсяг і різноманіття 

фактичного матеріалу забезпечують достовірність одержаних результатів.

Заслуговують на схвалення структура рецензованої дисертації, 

умотивованість та очевидність зв’язку між частинами роботи. Логіка 

виокремлення розділів та їхнє структурування підпорядкована розкриттю 

поставленої мети.

У вступі роботи стисло і водночас чітко й системно обгрунтовано вибір 

теми, її актуальність, з’ясовано ступінь опрацювання проблеми в науковій 

літературі, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет роботи, 

окреслено методи дослідження, наукову новизну, теоретичну та практичну 

цінність одержаних результатів, подано відомості про апробацію результатів 
дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження мовного 

образу природи в художній творчості» розглянуто мовний образ як лінгвістичне 

поняття та його функціонування в художніх творах, окреслено методологічні 

засади аналізу мовного образу. Авторка виокремлює ознаки мовного , що

характеризують його як окрему категорію в лінгвістиці, пропонує тлумачення 

поняття мовного образу як «фрагмента мовної картини світу, що є 

вербалізованим комплексом уявлень, знань, досвіду про конкретні предмети, 

явища дійсности, що зберігає у собі національну та індивідуальну інтерпретацію 

світосприйняття» (с. ЗО), окреслює його компоненти (народнопоетичні елементи, 

символічні, метафоричні, метонімійні значення лексем, авторські асоціації 

тощо),аналізує базу загальнонаукових та лінгвістичних методів для дослідження 

мовного образу.

У цьому ж розділі, в одному з підпунктів, досліджується «Природа у житті 

та творчості Івана Франка», що, на нашу думку, не зовсім корелюлює з 

проблематикою цього розділу. Очевидно, його слід помістити в інший розділ.

Невдалою є назва заголовку четвертого підпункту цього ж розділу 

«Методи, використані в роботі». Відокремлені конструкції не є нормативними 

компонентами для заголовків.
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У другому розділі «Вербалізація земного простору» проаналізовано мовні 

образи землі, лісу та гір та їхні деривати (прикметники -  земний, земельний, 

підземний, лісовий, лісистий, гірський, гористий, підгірський та ін.), власні назви 

(Довбущевий верх, Бескиди, Зелемень, Карпати, Чорна гора тощо), а

також найменування природних реалій {бір, гай, діброва, перелісок та ін.). 

Простежено індивідуально-авторські особливості формування відповідних 

мовних образів земного простору (синкретизм різних семантичних компонентів, 

розширення релевантних ознак аналізованих мовних образів, способи 

метонімійних перенесень в образах земного простору, переосмислення 

культурних надбань народу тощо).

У третьому розділі «Лінгворепрезентація образу води» окреслено 

семантичні та атрибутивні особливості мовного образу води, його етнокультурну 

специфіку. Поділяємо твердження авторки, що розглянутий мовний образ 

перебуває в тісному зв’язку з національномовною картиною світу, у рамках якої 

розкрито традиційне бачення цієї природної реалії, пов’язаної з її конкретно- 

чуттєвим сприйманням ( ‘водний простір ‘водна маса ’, ‘фізична субстанція ’ 

‘поверхня ’, ‘дзеркальність ’, ‘сила ’). Етномаркованими в контекстах Франкової 

прози є такі компоненти, як ‘життєдайність ’, ‘цінність ’, ‘святиня ’, ‘людина 

Заслуговує на увагу міркування дисертантки про фольклорноцентричне 

відтворення водної стихії, яке реалізується в найменуваннях конкретних 

представників тваринного світу (вуж, вужака, гадюка, змій, зміюка) і 

відображає народну специфіку візуального бачення гідропростору.

Важливим у цьому розділі є розгляд групи атрибутивів, що позначають 

характер течії, розмір, розташування, на основі яких виділено додаткові 

семантичні ознаки, що характеризують семантичний простір мовного образу 

води, а також його авторську інтерпретацію у відповідних контекстуальних 

умовах.

Висвітленню мовних образів неба та сонця присвячений четвертий розділ 

дисертації. У ньому розглянуто зазначені мовні образи та їхні синонімійні 

кореляти (небозвід, небосклон,небеса, небесний; світило, проміння,

Дажбог, сонечко (сонічко), сонячний на основі лексико-семантичного,
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контексного та елементів концептуального аналізу, що дало змогу дисертантці 

виявити у всій повноті компоненти семантики зазначених мовних образів.

Цікавими є міркування авторки про етномаркованість мовних образів 

небесного простору, їхній зв’язок з язичницьким світоглядом (обожнення сонця), 

що виявляється в актуалізації теоніма Дажбогта одиниць відповідного лексико- 

семантичного поля (бог, молитва, молитися, поклонятися). Цілком поділяємо 

твердження дисертантки про індивідуально-авторську інтерпретацію, 

об’єктивовану в порівняльних конструкціях чи метафорах з компонентом сонце 

(семи ‘могутність ' ( сонце-отаман), ‘краса ’ (порівняння мов (друге) сонце тощо).

Науково значущими є загальні висновки авторки, які достеменно передають 

основний зміст наукової праці, акцентують на її важливих моментах, є 

узагальненим підсумком проведеного дослідження. їхня логічність і виваженість 

свідчить про глибину та ґрунтовність наукових пошуків дисертантки.

Відрадно, що дисертантка чітко бачить перспективи досліджень у своїй 

проблематиці.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання матеріалів 

та результатів дослідження у викладацькій діяльності, для написання 

семасіологічних, лінгвостилістичних праць, а також для вдосконалення лекцій 

чи спецкурсів, пов’язаних з вивченням ідіостилю письменника. Матеріал 

дослідження може стати основою для спецкурсів, присвячених творчості

І. Франка, а також для словника мови письменника.

Чіткою і переконливою є джерельна база дисертації -  матеріалом 

слугувала картотека, створена на основі суцільної вибірки з таких прозових 

творів І. Франка: «Boa constrictor», «Борислав сміється», «Для домашнього 

огнища», «Захар Беркут», «Лель і Полель», «Не спитавши броду», «Основи 

суспільності», «Перехресні стежки», «Петрії і Довбущуки». Усього 

проаналізовано понад 3100 мікроконтекстів.

Проблематику, теоретичні та практичні результати дисертації відображено 

у вісьмох публікаціях, з них п’ять статей опубліковано у фахових виданнях 

України, одна -  у закордонному науковому збірнику, дві -  у збірниках наукових 

праць і матеріалів.
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Зважаючи на особливе зацікавлення кандидатською працею і повністю 

поділяючи наукові погляди Тетяни Володимирівни, усе ж хочемо висловити 

деякі зауваження, що мають дискусійний і уточнювальний характер:

1. Авторка неодноразово вживає в тексті роботи словосполуку національна 

специфіка. Скажімо, при обґрунтуванні вибору теми зазначається: «Обрана тема 

зумовлена необхідністю аналізу специфіки національномовної та індивідуально- 

авторських картин світу». Висновки про фіксовану мовою національну 

специфіку можна робити, звичайно, некатегоричні й амбівалентні, лише рамках 

порівняльного підходу на основі значних масивів емпіричного текстового 

матеріалу, а не на матеріалі творів одного автора.

2. Тетяна Володимирівна на с.125 зазначає: «В одному мікроконтексті,

змальовуючи водні об’єкти як елементи природного простору, які використовує 

у своїй життєдіяльності людина, письменник актуалізує значення ‘сила’, 

увиразнюючи його порівнянням як другий Дисертантка не подає

біблійної історії Самсона і цим певним чином нівелює ідею порівняльної 

конструкції як компонента мовного образу. Для проведеного вами дослідження 

фонові знання є важливими, позаяк сприяють повнішому розкриттю мовних 

образів.

3. Дисертантка на с. 135 зауважує: «Важливу роль відіграє використання

похідних відтінків, виражених кольороназвами-композитами, бо вони 

розкривають світогляд письменника (вид. наше), його особистісні досвідні 

асоціації». Для відтворення забарвлення річки І. Франко вживає лексему 

сталевий, що репрезентує авторське художнє сприймання каламутної води: На 

сіро-сталевім тлі ріки вона (дараба -  Т. Б.) відразу визначилася мов ярка зелена 

пляма...». Очевидно, кольороназва-композит сіро-сталевий відображає

авторські асоціації, а не розкриває світогляд письменника.

4. У дисертації неодноразово здобувачка називає мітонімами назви

Дажбог, Морана. Мітоніми слугують найменуванням міфічних істот загалом. 

Для назв богів / Бога більш прийнятним є номен Особливо ж коли

йдеться про монотеїстичні релігії чи слов’янське язичництво. До речі, Морана -  

богиня не тільки смерті, але й зими, ночі в слов’янській міфології.
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5. Поодиноко трапляються мовні помилки, технічні огріхи.

Зазначені міркування аж ніяк не применшують наукової ваги виконаної 

дисертації, а лише доповнюють та уточнюють деякі дискусійні моменти.

Дослідження пройшло належну апробацію на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях.

Автореферат повністю розкриває основні положення дисертації.

Усе зазначене дозволяє констатувати, що дисертація Брікнер Тетяни 

Володимирівни на тему «Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка» 

є завершеним дослідженням актуальних лінгвістичних студій. Дисертація 

відповідає чинним вимогам до робіт такого типу, а її авторка цілком заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент -  

доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови 

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка ( ї-І Іа ш м ----^  Петро Мацьків
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