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Значення мови і культури мовлення в усіх сферах життя не можна переоцінити. Великою 
мірою спілкування обумовлене певними соціальними процесами. У зв’язку з підвищенням 
загальної культури членів суспільства дедалі зростає вага комунікативної функції мови. 
Вивчення процесів спілкування дуже цікаве з погляду національно-культурної специфіки, 
оскільки дозволяє визначити системність у спілкуванні, а також охарактеризувати соціальні 
відношення людей, які реалізуються саме під час комунікації. 

Дослідженням цілеспрямованого спілкування, закономірностей комунікативних 
процесів займається семіологія. Одним із завдань семіології як науки є вивчення 
організованих комунікативних процесів, довільних знакових комунікативних систем та 
знакових систем взагалі. 

Знакові явища в мовній культурі не становлять відокремленої галузі, не відділяються 
повністю від інших сфер життя. Кожна національна мова має певну своєрідну структуру 
комунікативного акту, яка проявляє себе всебічно в процесі будь-якої діяльності. Головними 
аспектами вивчення національно-культурної специфіки мовлення, на яких нам хотілося б 
зосередити увагу, можна вважати такі: співвідношення дієслівних та недієслівних засобів 
спілкування та їх роль у виникненні знакових явищ, традиційність образів, порівнянь, 
символів, прислів’їв, а також кінетичні особливості актів спілкування. 

Життя людини настільки пов’язане з буквами, словами, письмом, що дуже часто в 
оточуючих нас предметах бачаться буквені контури. 

Трапляється й так, що самі слова викликають не пов’язані безпосередньо з їхніми 
основними значеннями асоціації. Пригадаймо показовий з цієї точки зору уривок з четвертої 
книги Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»: «Дивіться, дивіться! — сказав Пантагрюель. — 
Ось вам кілька штук, ще не відталих. — І він кинув на палубу цілу жменю замерзлих слів, 
схожих на драже, що відливали різними кольорами. Серед них були червоні, зелені, небесно-
блакитні, пісочного кольору та золочені». В цьому уривкові вихідним матеріалом для 
зображення послужили самі слова. Така фантазія далеко не безпідставна. «Фізичні» потенції 
слів, їхню приховану семантику автор ніби вивільняє з широкого поля об’єктивної 
реальності, виділяє при цьому найістотніше і на цій основі дає тілесне уявлення про слово. 
Тут маємо справу з використанням принципу, що лежить в основі побудови метафори як в 
оригінальній художній творчості, так і в анонімному творенні мови певним народом. Якщо 
Рабле деякі слова бачив «червоними та зеленими», а інші — «колючими та кривавими», то 
ми вживаємо в нашій повсякденній мові аналогічні кліше: злий язик, ущипливі докори, красне 
слівце, зелена вулиця, золоті руки. 

Тут спостерігається чітка взаємодія певних позначень з певними емоційними 
станами, ситуаціями або якостями. Подібно до того як кожний народ вкладає у буквений 
знак власне розуміння, так і традиційні позначення свідчать про відповідні специфічні риси 
національного характеру. Прикладом може послужити національна символіка кольору: 
білий — символ чистоти, свіжості, весілля для українців і росіян; чорний — горя, журби, 
смерті; червоний — любові; жовтий — зради. А для деяких народів Сходу жовтий колір 
символізує любов, а білий — траур. 

Як зазначає І. К. Білодід, білий колір як первісне кольорове поле в живопису, що 
уособлює динамічне поєднання багатьох кольорів, у мистецтві слова має інтерпретацію як 
естетичну, так і поняттєво-пізнавальну в різних визначеннях аж до ідеологічних. Згадаймо 
слова відомої пісні, де зливаються воєдино і слово, і колір, і мелодія: 

Два кольори мої, два кольори, 
Оба на полотні, в душі моїй оба, 
Два кольори мої, два кольори: 
Червоне — то любов, а чорне — то журба... 

Усе наше буття сповнене незчисленного ряду аналогій, пов’язаних та переплетених 



між собою. Вони глибоко ввійшли в життя і тому певний мовний шар — це постійні 
епітети, образи-кліше, метафори та порівняння. Найширші можливості для дослідження 
відкриває фольклор. Зокрема, в українському фольклорі постійними епітетами виступають: 
битий шлях, свіжа (жива) копійка, лисий чорт, легкий хліб, мертва тиша, довгі руки, 
добрий козак, смерековий стан, волошкові очі та ін. А, наприклад, для давньогрецької 
літератури характерні зовсім інші епітети: златоперста, волоока та ін. 

У мовних фігурах відбувається процес переносу узагальненого мовного знаку на 
якийсь предмет, якщо в ньому існує об’єктивний зміст, який дає підстави для подібного 
перенесення. Наприклад, поширеними порівняннями в українському фольклорі є: гарна 
дівчина — як червона калина, як маків цвіт; струнка — як тополя; очі як зірки; брови як 
шнурки; хлопець — як будяк серед квіток; (про кого-небудь) — злий як собака; (як) кров з 
молоком; як муха в окропі; хоч куди; неначе в молоці дитина; блідий як крейда та ін. 

У різних лінгвокультурних спільностях по-різному осмислюються зовні однакові 
реалії і, звичайно, існують значні відмінності в елементах культурної символіки.  

Наприклад, для українців вишиваний рушник — на щастя; дуб — символ могутності 
та сили; береза — чистоти і ніжності; папороть асоціюється з елементами ритуалу на 
язичницькому святі Івана Купала, з кладовищем, смертю; заєць — символ швидкості та 
боягузтва; черепаха — млявості; вовк — зла; лисиця — хитрощів, лестощів, обману; ведмідь 
— добродушності та незграбності; дракон — зла і жорстокості. Для порівняння наведемо 
деякі приклади культурної символіки інших націй: заєць — символ мудрості для деяких 
народів Західної Африки; дракон — могутності, здоров’я та успіхів; листя папороті — 
побажання наступних успіхів у народів Сходу. 

Національно-культурні елементи мовного спілкування виявляють себе головним 
чином в комунікативному акті, що починається, як правило, з привітання. Привітання 
складається з мовних та немовних компонентів. Привітання функціонує в актах спілкування 
людей, які живуть за різними соціальними нормами, і тому повинно відповідати різним 
вимогам. Тут проявляються різноманітні зв’язки, соціальні відносини, ступені близькості, 
знайомства та симпатій між тими, хто спілкується. Такі форми, поширені в українській мові, 
нейтральні за своїм значенням: доброго ранку, добрий день (добридень), добрий вечір, 
здрастуйте. При більш близьких стосунках між комунікантами вживаються одиниці: як ся 
маєте, як справи та ін. Такі мовні одиниці, як привіт, салют, мають розмовний відтінок. 

При прощанні найбільш нейтральними одиницями вважаються: до побачення, на все 
добре, всього найкращого, бувайте здорові, прощавайте, на добраніч. Відтінок розмовності 
мають такі лексичні одиниці: привіт, пока, салют та ін. 

Мовні форми привітання або прощання, що вживаються в різних лінгвосоціальних 
ситуаціях, можуть супроводжуватися і немовними елементами поведінки, наприклад 
кивком голови, підняттям руки, легким нахилом корпусу, потисканням рук. 

Усі ці мовні та немовні компоненти комунікативного акту звичні для кожного 
європейця (існують відмінності лише в деяких національних особливостях значення). Для 
контрасту наведемо деякі форми привітань інших народів. Наприклад, японці при зустрічі 
церемонно згинаються навпіл, опускають голови долу, завмирають. Ескімоси з ріки Копер 
вітаються доторканням кулака до голови або до плечей. Новозеландці притискуються один 
до одного носами. 

Національно-культурна специфіка мовного спілкування складається з факторів 
соціальних, загальнопсихологічних, психолінгвістичних, власне мовних. Певна річ, вони 
мають різну природу, але в процесах комунікації тісно взаємозв’язані. 
 


