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Міра впливу різних факторів на формування і функціонування лексико-семантичних груп з 
достатньою імовірністю виявляється при зіставленні їх у близькоспоріднених мовах. 
Зокрема, інтерес становить лексико-семантична група українських і російських дієслів із 
значенням «пізнавати». Вона включає безпрефіксні слова, а також такі префіксальні 
утворення, в яких коренева морфема не виступає носієм цього значення: розкусити задачу 
(пор. розкусити горіх); проходити морфологію (пор. проходити по коридору); рос. 
взвешивать последствия поступка (пор. взвешивать конфеты). 

Об’єктом аналізу є слова із значенням високого рівня абстракції, що характеризують 
загальний процес пізнання об’єкта, а не вказують на конкретне сприймання за 
допомогою органів чуття. 

Основному дієслову групи пізнавати протиставляються дієслова, що характеризують 
процес з зовнішнього боку: учити, студіювати, занурюватись, поринати, зубрити, товкти, 
визуджувати (рос. штудировать, окунуться, зубрить, долбить, надавить) тощо; з 
внутрішнього боку: думати, метикувати, гадати, мудрувати, міркувати, кумекати, 
прикладати (рос. мыслить, гадать, мозговать рассуждать, сосредоточиться) тощо; вказують 
на результативність: розуміти, усвідомлювати, осягати, довідуватися, з’ясовувати, тямити, 
добирати (рос. понимать, усваивать, осознавать, осенять, сечь, рубить).  

Дослідження показало, що в даній лексико-семантичній групі в обох мовах переважають 
дієслова з відтінком інтенсивності у значенні. 

Специфіка лексико-семантичної групи «пізнання об’єкта» виявляється в тому, що ця 
важлива характеристика дієслівної лексеми в ієрархії семантичної структури слова стоїть 
лише на третьому місці, тобто дієслово міркувати, наприклад, означає процес пізнання, 
внутрішню його сторону, зосередженість дії. 

Міра вияву дії залежить від семантики дієслова. Коли йдеться про звуки, то це 
буде сила голосу (говорити — кричати), для руху міра визначається швидкістю (бігти 
— нестись), для їжі — кількістю об’єкта, швидкістю дії (їсти — жерти), для 
характеристики роботи — кількістю зусиль (працювати — ішачити). 

В лексико-семантичній групі «пізнання» вона також виступає в кількох варіантах. 
Одним з таких варіантів семантичного компонента інтенсивності дії є значення 
«повторюваності і захопленості дією», яке реалізується в лексемах, що характеризують 
зовнішню сторону пізнавальної діяльності: зубрити, товкти, визуджувати, човпти латину 
(вірш, теорему тощо) або занурюватися, заглиблюватися, налягати, накидатися, поринати, 
які в СУМІ тлумачаться через «цілком», «повністю», «з охотою, завзято»: «Актори 
вивчали і вдень свої ролі, і вперто зубрили вночі на посту» (Л. Первомайський); «З трійок 
Павлуша не вилазив. Але й не здавався. Навпаки, ще наліг дужче» (А. Головко). 

Відповідні лексеми російської мови також передають інтенсивний характер дії: зубрить, 
долбить с утра до ночи; окунуться с головой в занятия; штудировать сопромат тощо: 
«Остаток дня провел я благонравно, приготовлял глаголы не тужа, долбил предлоги и 
зубрил исправно, какого каждый просит падежа» (О. К. Толстой). 

У дієслів, що вказують на внутрішню сторону пізнання, значення інтенсивності 
виступає у варіанті «ретельності». Дієслова мудрувати, мізкувати, кумекати, кмітити, 
гадати, метикувати, прикидати тлумачаться лексемами «розмірковувати», «обдумувати», де 
афікси роз-, об- є носіями значення «з усіх боків», «ретельно», а дієслово міркувати — 
лексемою «заглиблюватися», семантика кореня якої досить ясно вказує на значну міру дії: 
«Ходили вже коло річок спеціалісти, мізкували над цим, але нічого не вимізкували» 
(М. Чабанівський); «Химочка мовчки йшов за домовиною й важив тяжкі думки» 
(Г. Епік); «Так що ви думаєте, хлопці, Котляревський як метнув думками, як блиснув 
мислями — панів полтавських перемудрив..» (Д. Косарик). 

У російській мові також нейтрально-нормативним думать, мыслить, направить мысли 



протиставлені інтенсивні мозговать, сосредоточиться, устремить мысли тощо: «Не только 
живые создания, предметы и явления, но сами обиженные слова долбили в мозг 
нищенской клюкой, все сущее и подразумеваемое, и называющее суть хотело быть самим 
собой, воплотиться в точное слово» (Ю. Нагибін). 

Дослідники вбачають значення напруженості думки у російського дієслова кумекать 
(мекать) (Див.: Очерки по семантике русского глагола. Уфа, 1971, с. 162). 
На користь такого погляду свідчить той факт, що в українській мові лексема кумекати 
означена як інтенсивна. 

Домінанта синонімічного ряду досліджувати, аналізувати, розбирати, розглядати 
включає в своє значення компонент «ретельно». Отже, він характеризує і членів ряду, що 
пояснюються через домінанту. Відповідні слова російської мови яскраво виявляють 
значення «ретельності» у лексичній сполучуваності: разбирать со всех сторон, глубоко 
исследовать, анализировать, тщательно рассматривать детально, а не чуть-чуть, слегка, 
немного. 

Тільки в семантичній структурі лексем напрямляти спрямовувати (думки) значення 
інтенсивності (пор. концентрувати, зосереджувати думки) відсутнє. 

Цікаві видозміни міри вияву дії спостерігаються в підгрупі із значенням 
результативності процесу пізнання. Принагідно відзначимо, що значення 
результативності, хоч і виявляється яскраво в семантиці доконаного виду, але не залежить 
від нього, бо пов’язане з граничним характером основи дієслова (більшість дієслів 
формують видові пари: добрати — добирати, з’ясувати — з’ясовувати, розуміти — 
зрозуміти тощо). 

У підгрупі «розуміти» в обох мовах чітко виявляється протиставлення лексем стосовно 
нейтрального ядра (розуміти, тямити, довідуватися, узнавати // понимать узнавать, 
усваивать) за такими ознаками: глибина і повнота сприймання — осягати, усвідомлювати, 
опановувати, з’ясовувати // осознавать, постигать, уразуметь (разуметь); швидкість і 
легкість сприймання — схоплювати, осіняти, вбирати // сечь, вбирать, поглощать, рубить; 
необхідність зусиль для сприймання — осилити, добрати, розчухати, розторопати, розкусити 
// одолеть, раскрутить, расчухать, осилить, раскусить: «Ми небес глибину збагнем, вище зір 
піднесем колоски» (Д. Павличко); «Насилу розчухав пан Микита, що писар хоче робити» 
(Г. Квітка-Основ’яненко); «Бабу сам дияволі не розкусить» (О. Корнійчук) // «Тогда и 
осенило Василия Кирилловича, что башня русского силлабического стихосложения... 
обречена на слом» (Ю. Нагибін); «Внезапная мысль обожгла Тредиаковского» 
(Ю. Нагибін); «И тут — догадка ударила, оледенила» (Ю. Трифонов). 

Всі ці значення можуть бути варіантом семантичного компонента інтенсивності в різних 
лексико-семантичних групах. 

З метою виявлення їх функцій в рамках лексико-семантичної групи «пізнання» 9 
мовцям одного віку і освіти було запропоновано оцінити інтенсивність дій, означених 
даними словами, в балах (від 3 до 10). В результаті виявилося, що інтенсивність дії в 
дієсловах семантичного ядра коливається від 4 до 5 балів. Дієслова із значенням 
«повноти і глибини засвоєння» мало від них відрізняються, хоч деякі лексеми були 
відмічені і високим балом: осягати — 7, опановувати — 6. 

Майже всі слова, які називають процес пізнання, пов’язані з затратою великих зусиль, 
сприймаються мовцями як найбільш інтенсивні — від 8 до 10 балів (спорадично зустрілись 
оцінки в 6 і 7 балів). І лише група із значенням «сприймати швидко і легко» була оцінена в 
3-5 балів. До речі, виявилося, що дієслова активного характеру дії сприймаються як більш 
інтенсивні (пор. вбирати, схопити, зловити — осінити). 

Таким чином, у значенні дієслів цієї лексико-семантичної групи знайшла своє 
відображення кількісна характеристика названої дії, а компонент інтенсивності виявився 
досить регулярним при формуванні семантичної структури дієслів в українській (50 із 
60) і російській (48 із 63) мовах. Очевидно, на таку структуру групи вплинув позамовний 
психологічний фактор — повага до розумової діяльності і, природно, висока її оцінка. Лише 



одна лексема в українській і російській мовах (проходити — проходить) має потенційне 
значення ослабленості, яке може реалізуватись у контексті, вказуючи на поверховий 
характер вивчення, напр.: «[Вчитель:] — Запишіть тему «Трикутники». [Учні:] Ми вже 
проходили! [Вчитель:] А тепер будемо вчити». 

Протиставлення слів проходити і вчити виявляє у першому значення ослабленості. 
Деяка ослабленість властива і лексемам, що означають мимовільність, легкість і швидкість 
сприймання: зловити, схопити, блиснути, сяйнути, осінити // схватить, поймать, блеснуть, 
осенить, озарить, осиять, сечь, рубить: «Якась нова думка блиснула в його голові» 
(I. Франко). 

Специфічний характер компонента інтенсивності дії, що виявився у його варіативності, 
також зумовлюється особливостями пізнавальної діяльності. 

Отже, одним із засобів формування значення «пізнавати» виступає розвиток нового 
значення. Відомо, що переносне значення формується значною мірою під впливом 
зовнішніх чинників: однакові умови життя і однакове ставлення до явищ не можуть не 
викликати схожої словесної реакції. Аналіз відповідних статей перекладних українсько-
російських і російсько-українських словників свідчить, що переважна більшість 
досліджуваних лексико-семантичних варіантів пройшла однаковий шлях метафоризації, 
напр.: зловити думку (м’яч) // поймать мысль (мяч), товкти вірш (просо) // долбить стих 
(дерево). Сюди входять і так звані семантично дифузні дієслова, які можуть означати будь-
яку дію, що виконується енергійно, з великим напруженням: налягати, накидатися, 
поринути, заглибитися // навалиться, наброситься, погрузиться, уйти. 

Отже, позамовні фактори відіграють значну роль у формуванні лексико-семантичної 
групи «пізнання». 
 


