
ОЛЕНА ТОДОР 
КОНФЕСІЙНА ЛЕКСИКА У МОВІ ПЕРІОДИКИ 

 
Одним із активних джерел поповнення мови ЗМІ є раніше табуйована релігійна 
термінологія. Перерваність вживання слів цієї тематичної групи на декілька десятилість, 
відмирання семантичних зв’язків з іншими словами внаслідок віднесення одиниць 
конфесійного стилю до пасивного фонду мови призвели до звуження значення, зміни 
стилістичного статусу цих слів у мові. 

Багато слів цієї тематичної групи, засвоєні літературною і публіцистичною традицією, 
стали белетризмами і публіцистичними кліше: вівтар перемоги, культ особи, храм науки, 
політичне євангеліє, молитися політичним богам, пастирі та паства (про депутатів і 
виборців), політична Голгофа, політичний Месія, лжепророки політичного бомонду, 
екологічний апокаліпсис, харизматичний фашизоїд, лідер без харизми, просити економічної 
милості тощо. 

Трансформація семантики слова пов’язана з контекстуальними умовами. Особливістю 
мови періодики є стереотипізація, тобто виникнення стереотипних номінацій, кліше, які 
використовують готові мовні формули у певній мовній ситуації. Наприклад, унаслідок 
деформації (звуження) значення слово милосердя (у значенні «доброчинність») потрапило до 
такого лексико-тематичного поля: акція милосердя, служба милосердя, тест на милосердя, 
ера милосердя (використана назва книги братів Вайнерів), тиждень милосердя, заклик до 
милосердя, приклад милосердя, урок милосердя, дефіцит милосердя. 

Різноманітність таких аномальних сполучень, а також досить висока частотність їх 
уживання у мові періодики дев’яностих років свідчить про наявність тенденції до зміни 
значення слова. 

Прикметник культовий віднедавна вживають журналісти з іменниками, для яких він 
ніколи не був означенням. Наприклад: культова фігура, особистість, книга, подія; 
культовий спектакль, фільм. Інколи це слово береться в лапки, які залежно від задуму автора 
можуть позначати іронію або сигналізувати про новизну слововживання. 

Слово культовий раніше стосувалося лише культу (1. Релігійне служіння Богу (богам); 
2. Схиляння, поклоніння, обожнювання, глибока повага до когось) і було позбавлене 
оцінності. Сучасне значення слова культовий — ‘популярний’, ‘гідний уваги’, ‘яким 
захоплюються’. 

У сучасній мовній практиці це слово співвідноситься не тільки зі служінням Богу і 
пов’язаними з цим обрядовими діями. Не можна не помітити в сполученні ‘культовий хтось 
(щось)’ впливу англійської періодики (cult figure). Взявши його на озброєння, вітчизняні, а 
також із близького зарубіжжя майстри пера сполучають прикметник культовий з 
іменниками-істотами і неістотами: культовий режисер, актор, письменник, поет, художник, 
композитор, співак і культовий серіал, блокбастер, роман покоління 90-х (варіанти 60-х,  
70-х, 80-х тощо). 

Отже, нові значення іменників і прикметників, які раніше (до середини 80-х - поч. 90-х 
pp.) пов’язувалися лише із конфесійною сферою, а також різні словосполучення з ними 
отримують на сторінках сучасної періодики нове життя. Спостерігаємо порушення законів 
семантичного сполучення слів, об’єднання лексем у синонімічні ряди або утворення 
лексико-тематичних груп, спричинені бажанням журналістів створити нові, експресивні 
мовні засоби. Якщо у літературній мові діють закони норми, то у мові преси ці закони не 
такі суворі, вони дають змогу вибирати з варіантів цієї норми, дозволяють імпровізувати. 

Чи увійдуть результати експериментів зі словами конфесійної сфери у мову, покаже 
час. Можливо, мовна свідомість читачів газет та журналів сприйме ці новації як модний 
штамп або чергову одноденку, а декого журналісти образять некоректними (щодо релігійних 
почуттів) дослідами з цією специфічною лексикою. 
 


