
ВІКТОРІЯ ІВАЩЕНКО 
«ШВЕЦЬ І КРАВЕЦЬ НА ОДИН КОМІРЕЦЬ» (РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ) 
 
Крім основної семантики‚ слова часто передають додаткову інформацію — як 
інтелектуально-логічну‚ так і емоційно-оцінну. Йдеться про «образне вживання»‚ 
«конотативні ознаки» слів. Така інформація надає слову особливої виразності й нового 
звучання‚ а в разі її актуальності відривається від контексту і закріплюється суспільною 
практикою як надбання системи мови‚ тобто втілюється в нові значення слів. 

Досить продуктивними щодо зародження нових відтінків значення є конкретні назви‚ 
серед яких помітне місце займають назви осіб за родом діяльності та расово-етнічною 
належністю. 

В основі таких відтінків лежать другорядні ознаки предметів. Для назв осіб за расово-
етнічною належністю це‚ наприклад‚ темний колір шкіри з актуалізацією різних відтінків 
темного: «засмаглий» — негр‚ ефіоп; «смаглявий» — циган‚ негр‚ папуас та ін. Для назв осіб 
за родом діяльності такою об’єднувальною другорядною ознакою є‚ наприклад‚ убрання‚ 
коли протиставляються елементи одягу як неодмінний атрибут‚ що характеризує 
представників певної групи людей: «шкіра‚ джинси‚ капелюх‚ особливе взуття‚ ласо» — це 
ковбой; «кожух‚ шапка-вушанка‚ рушниця» — сторож; «смугастий тільник» — моряк; 
«довге вбрання (особливо чорне)» — піп та ін. 

Нові відтінки значення‚ що виникають на основі другорядних ознак для назв осіб за 
родом діяльності‚ групуються навколо означення: а) працьовитої‚ але бідної людини (у 
контексті прислів’їв та приказок)‚ коли актуалізується ознака бідності: кравець («На те він і 
кравець‚ щоб подертий жупан носити»)‚ колісник («Колісник по коліна в трісках‚ по шию в 
боргах»)‚ пастух («Пастух-свинопас‚ держи хліб про запас»)‚ коваль («Хто робить замочки‚ 
той ходить без сорочки‚ а хто робить млинці‚ той їсть книші»)‚ швець‚ тесля («Швець без 
чобіт‚ тесля без воріт»)‚ ткач («З ткача не буде багача‚ а з швачки багачки»); б) майстра та 
його знарядь праці (у контексті прислів’їв та приказок): швець («Якби в шевця не клесачка‚ 
швець пропав би як собачка»)‚ коваль («На те коваль кліщі держить‚ щоб руки не попекти»; 
«Коли не коваль‚ так і кліщів не погань»)‚ тесляр‚ кравець («Без сокири не тесляр‚ без голки 
не кравець») та ін. 

У групах таких назв осіб помічаємо слова з паралельним розвитком семантико-оцінних 
нашарувань. Серед назв осіб за расово-етнічною належністю це‚ наприклад‚ скіфи‚ гуни‚ 
сармати та турки‚ татари. Члени першого з цих рядів об’єднуються на основі ознак 
«завойовники»‚ «руйнівники»‚ «дикуни» + негативна оцінка («Хто в степу розклав багаття? 
Тінь чию імла хита? Скіфи‚ гуни‚ чи сармати‚ чи якась нова орда?» — Ф. Малицький). У 
свою чергу‚ слово скіфи розвиває ще й додаткові відтінки: а) «некультурні‚ малоосвічені 
люди» («Я ж не який-небудь дикун‚ скіф‚ що‚ даючи дуба‚ нібито наказував і жінку свою 
вбивати та класти поруч із собою в могилу» — О. Гончар); б) «жорстокі‚ грубі люди» («А все 
то винні оті варвари‚ скіфи‚ людожери [чоловіки] — І. Нечуй-Левицький). Слово гуни 
асоціюється швидше із «завойовниками» та «руйнівниками» («Сум. Безнадійність. Руїни. 
Наче з далеких країн налетіли Гуни на конях скажених своїх‚ Вихором-бурею скрізь 
пронеслися‚ Все зруйнували і знищили вкрай» — Олександр Олесь). Слова турки і татари 
об’єднуються переважно на основі ознаки «нехристиянин» + негативне емоційно-оцінне 
забарвлення («Чи ви турки‚ чи татари‚ що нападаєте на подорожніх. Чи в вас християнська 
душа‚ чи вже й бога й віру загубили?» — П. Куліш). 

Назви осіб за родом діяльності‚ наприклад‚ слова композитор і артист‚ об’єднуються 
за ознакою «прославлений‚ знаменитий» («А може в тебе інший хист — і ти‚ злетівши в 
вись‚ як композитор чи артист‚ прославишся колись» — М. Упеник). 

Такий паралельний семантико-оцінний розвиток можливий і між словами — членами 
обох названих тематичних груп. Наприклад‚ у значенні «брудна людина»: негр‚ сажотрус 
(«Обслуги біля мінометів стоять‚ вмиваючись потом‚ чорні‚ як негри» — О. Гончар); 
«Надвечір баня була‚ нарешті‚ готова‚ і Усман‚ — весь у сажі‚ мов сажотрус‚ — прибіг до 



машин доповісти командирові батареї» — О. Гончар); у значенні «людина‚ що каже 
неправду‚ обдурює‚ обманює»: циган («Обдурює‚ мов циган на ярмарку»; «Менджує‚ як 
циган кіньми»; «Так і циган угадав‚ що завтра буде хоч дощ‚ хоч сніг‚ хоч сонячно» — Нар. 
присл.; «Знаєшся‚ як циган на вівцях: яка сива‚ така й сита» — Пост. нар. пор.)‚ швець і 
кравець («Швець‚ що ступить‚ то збреше»; «Швець і кравець на один комірець» — Нар. 
присл.)‚ піп («Бреше‚ як піп у церкві» — Пост. нар. пор.) та ін.; у значенні «людина‚ що 
багато говорить (базіка)»: циган («Плеще язиком‚ як циган батогом»)‚ одесит («Ну та буде 
вже про ті гроші‚ я вже‚ справді‚ наче який одесит‚ розписалась про них» — Леся Українка). 

Як видно з наведених прикладів‚ семантичні зв’язки деяких слів часто розкриваються в 
контексті прислів’їв та приказок. Згодом‚ втрачаючи актуальність і регулярність відношень‚ 
набувають нових відтінків значення. 

Подібні конотативні відтінки можуть об’єднувати між собою і слова‚ семантично досить 
віддалені одне від одного‚ наприклад: французи і філософія. Пор.: «Французи повинні бути 
французами‚ а вони напустили на себе якусь філософію» (Леся Українка)‚ де виявляються 
антонімічні відношення: французи — це нібито легковажні люди‚ не здатні до розсудливості‚ 
тоді як філософія передбачає серйозну розумову діяльність. 

Та сама назва особи може одночасно вступати в семантико-оцінні зв’язки з кількома 
словами на основі різних ознак. Наприклад‚ слово швець у значенні «майстер на всі руки» 
об’єднується зі словами кравець‚ коваль‚ жнець («І коваль‚ і швець‚ і жнець‚ і на дуду грець» 
— Нар. присл.; «І швець‚ і жнець‚ і на дуду грець» — фразеологізм)‚ а з другого боку‚ воно 
протиставляється слову кравець: швець — «той‚ що любить випити»; тоді як кравець — 
«той‚ що вкраде». Пор.‚ наприклад: «Кравця а шевця не мож одним ліктем міряти» 
(І. Франко); «П’яний (п’є‚ напився)‚ як швець» (Пост. нар. пор.); «У попа здачі‚ а в кравця 
остачі не питай» (Нар присл.); «Був швець‚ що цілий вік горілки в рот не брав‚ — Кравець‚ 
що‚ краявши‚ остаточків не крав» (Л. Боровиковський). 

Отже‚ щодо зародження конотативних відтінків значення досить продуктивні назви осіб 
за родом діяльності й расово-етнічною належністю. Вони здатні утворювати синонімічні 
ряди в межах тематичної групи‚ виступати як слова-характеристики‚ уживані стосовно 
інших осіб (предметів‚ явищ)‚ як стилістичні засоби оновлення мови та збагачення її 
виражальних ресурсів. 
 


