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ЛЕКСЕМИ З КОРЕНЕМ ЧУЖ- У МІКРОСИСТЕМІ ЛОКУСУ 

 

Простір разом із часом становлять основний атрибут матерії, є 

панівними формами її буття. «Простір – це одна із стрижневих 

онтологічних реалій, яка сприймається і диференціюється людиною, що 

стоїть в центрі макро- і мікрокосму» [3, с. 122].  

Найбільш поширеною формулою на позначення просторових 

відношень у баладах виступають адвербіальні та інші сполучення слів із 

загальною семантикою «чужа сторона, чужий (далекий) край». Звичайно, 

саме значення атрибутивного компонента виражає загальну 

налаштованість контексту: Віддавала мати дочку Та й в чужую 

стороночку (З гір, с. 125); Ой гай, мати, гай та все в чужий край ... 

Чужа сторона – досада моя (Б., с. 32); Вона (мати) сина вітає, Бо він її 

син, Невістку не знає З далеких чужин (Н. б. З., с. 74); Везуть бідную 

дитину На безродную чужину (Б. п., с. 129). Додатково таке значення 

можуть підкреслювати багато інших засобів, як, наприклад, порівняння 

пташиного щебету із плачем дівчини, відданої заміж у чужину: Як пава 

щебече, Так наша дівчина В чужум краю плаче ... (Н. б. З., с. 61). 

Звичайно, найважчим випробуванням для героїв твору є відсутність на 

чужині рідних і близьких людей, що неодноразово підкреслено в баладах: 

Та болить його (чумака) Серце й голова, Що ун буде робитоньки В чужих 

сторонах? Чужі сторони, Чужії люде, Що ун буде робитоньки, Як му 

смерть прийде? (Н. б. З., с. 199); – Не щебечи до зорі, Не завдавай жаль 

мені, Бо я в чужій стороні, Нема роду при мені (Б., с. 151). 

Одиничними є випадки позитивного ставлення до чужини. 

Причиною цього може бути недобра слава про героїню балади в рідному 

краї: – Ой на тобі, козаче, дитину, Бо далебі в кропиву закину. Сама пойду 

в чужую сторону. Там не будуть мене люди знати, ... Будуть мене 

дівчиною звати (Б., с. 102) або ж сподівання на те, що серед чужих людей 

можна знайти своє щастя: – Плачте, діти, плачте (звертається батько до 

дітей, у яких померла мати), Бо то ваша мати, А я піду на чужину Кращої 

шукати (Б., с. 124). 

Семантичне протиставлення «своє і чуже» може виражатися за 

допомогою поетичного паралелізму: Ой то не зозуля, не зозулечка, Ой то 

наша дочка – лиха долечка. Вона родилася та й без талану. Вона віддалася 

в чужу сторону. Чужа сторононька від вітру шумить, нерідний 

батенько не б’є, а болить (Б., с. 191). Уживання іншої сталої сполуки – 

лиха доля (долечка) – також є характерним для баладних пісень, тому що 

героїв зі щасливою долею вони зазвичай не оспівують. 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 16 - 

Найвищої експресії семантика слова чужий досягає у 

фразеологічному звороті тавтологічного характеру чужа чужина, що 

підкреслила і С. Я. Єрмоленко: «Експресивний зміст поетичного епітета 

чужий розкривається в пісенних текстах завдяки стилістичній фігурі 

повтору (тавтології)» [1, с. 83]: Закувала зозуленька в лузі на калині, 

тяжко-важко проживати на чужій чужині (Б., с. 191). Фіксуємо в 

баладах і семантику «нерідні люди, що живуть далеко від рідної землі»: 

Сину наточила (мати) Меду солодкого, А чужій чужині (невістці) Вина 

зеленого (Н. б. З., с. 958). 

Уживання формули чорна хмара теж підсилює смуток за рідною 

домівкою: Чорна хмара в полонині, А я бідна ... на чужині. В нашім краю 

сонце гріє, А в чужині вітер віє (З гір, с. 41). Такий контраст просторових 

понять значно підсилює ідейну основу балади. Крім цього, символічним є і 

протиставлення сонця як джерела життя, радості, злагоди, чогось хорошого 

та вітру, який виражає ідею суму, журби, плачу людини за втраченою 

молодістю і розвіяними надіями [2, с. 84, 102].  

Підсилення семантики відбувається і шляхом поєднання з іншими 

словами із символьним значенням. Зокрема, концепт камінь для українця в 

деяких випадках може означати гніт, непорушність, тяжкі почуття, горе [2, 

с. 95], що виразно фіксують баладні рядки: На чужині тяжко жити, як 

той камінь ... підносити. Камінь візьму та й спочину, На чужині марно 

згину (З гір, с. 45). 

Протиставлення «рідний край – чужина» дублюється антонімічною 

парою дієслів «бідувати – панувати», причому навіть можливість жити в 

достатку на чужині не спокушає героїню балади: Мати ж моя 

ріднесенька! Чи схочеш тут панувати, Чи поїдеш в рідні краї?.. Волю 

дома бідувати, Як в чужині панувати! (Б. п., с. 184). 

Отже, можна стверджувати, що «цей» і «той» світ, «своя» і «чужа» 

сторона становлять собою постійну опозицію, часто безпосередньо 

присутню в тексті балади. 
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РОЗВИТОК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ЛІНГВІСТИЧНИМИ 

МІНІАТЮРАМИ 

 

Реформування шкільного мовного навчання пов'язано з оновленням 

змісту й методики навчання рідної (української) мови в освітніх закладах, 

спрямуванням їх на формування креативної, комунікативно компетентної 

мовної особистості учня. Сучасна мовна освіта в загальноосвітній школі 

пріоритетними декларує завдання, спрямоване на вироблення в школярів 

умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами 

української мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, 

відтворення й створення висловлювань; ознайомлення учнів з мовною 

системою як основою для формування мовних, мовленнєвих умінь і 

навичок. Означене зумовлює перебудову технології мовної підготовки 

учнів, використання традиційних й інноваційних форм, методів і прийомів 

навчання української мови, нових підходів до змісту й структури уроку, 

добору ефективних засобів навчання. 

Важливим складником навчання української мови в сучасній школі є 

формування мовної компетентності учнів, що забезпечує усвідомлення 

мови як системи і володіння рідною мовою в будь-якій життєвій ситуації. 

Питання формування й удосконалення мовної компетентності учнів 

досліджували О. Біляєв, М. Вашуленко, Г.Ващенко, О. Горошкіна, С. 

Караман, Ю. Караулов, Л. Мацько, М. Пентилюк, В. Сухомлинський, Г. 

Шелехова та ін. 

Поняття «мініатюра» лінгводидактичні джерела трактують так: «твір 

образотворчого мистецтва невеликого розміру, що потребує витонченої 

техніки виконання; невеликий віршований чи прозовий твір, чітко 

завершеної форми » [2, с. 205]; «нарис, оповідання і т. ін. або театральна 

п'єса малого розміру» [ 1, с. 530]; «невеличка закінчена за формою і 

змістом твору робота, що має завершений цілісний характер, мета якої - 


