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УДК 81’37:[81’25:811.161.1=811.111] 
Горєлова О.В. 

 
ЖИТТЯ СЛОВА: ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА  
І ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

 
На сьогоднішньому етапі розвитку природних мов одним із 

найпоширеніших способів словотворення є полісемія. Тому вивчення 
полісемії є актуальним у наш час, постає предметом багатьох як 
лінгвістичних, так і філологічних досліджень загалом. Так, О.Д. Огуй 
у статті “Проблеми постмодерністського моделювання значення 
та полісемії” розглядає проблему полісемії, відштовхуючись від 
засад постмодернізму, що передбачає плюралізм у підходах. За О.Д. 
Огуєм, значення полісемантичного слова становлять цілісні динамічні 
феномени, які можна репрезентувати як епідигматичну реалізацію 
синтагматичних та парадигматичних відношень у динамічній сітці 
відношень мовної діяльності. Визначення параметрів порядку, за 
якими значення слова отримають у цій сітці певні позиції, з точки 
зору автора, необхідні для побудови мовної картини світу.  

Автор намагається дати визначення деяким параметрам. Він 
пропонує досліджувати полісемію з позицій трихотомії (замість 
традиційної дихотомії), інтердисциплінарної голістичності та частково 
апроксимативності. Таким чином, автор розглядає полісемію як 
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результат варіювання мовцем певних семантичних ознак у сітковому 
інформаційному процесі, знання координат якого дозволяє слухачеві 
подолати мовну невизначеність. О.Д. Огуй зупиняється на проблемах 
експериментального встановлення семантичної системи слова через 
сприйняття мовцями і приходить до висновків, що ієрархія значень є 
досить рухливою. Також автор зауважує, що важливим для розуміння 
полісемії є її формування у діахронії та регулярність цього феномену у 
панхронії.1 

В.В. Левицький, у свою чергу, вважає за необхідне доповнити 
чинні методи дослідження методами інших наук, зокрема методами 
психолінгвістики, яка може дати особливо важливі результати при 
вивченні семантичного ярусу мови. У статті “Вивчення смислової 
структури слова з допомогою асоціативної методики” він 
перевіряє точність гіпотез відносно структурної організації змісту 
багатозначного слова, що існували в радянському мовознавстві. 
Автор приходить до подібних висновків, що й О.Д. Огуй: значення 
багатозначних слів нерівноправні і у більшості випадків мають 
ієрархічні відношення; ієрархія значень є рухливою, бо залежить від 
особистості мовця, статі, освіти та мовної компетенції.2 

Актуальним вивчення полісемії та значення слова є також і в 
перекладознавстві. Цікавою в цьому напряму є робота Л. Черкаського 
“В зеркалах Востока. Русская и советская классика в переводах 
на зарубежные языки: проблема реалий”. Автор досліджує 
переклади певних слів, які позначають російські та радянські реалії, 
розглядає зроблені перекладачами помилки, що були пов’язані із 
неправильним тлумаченням слів, звертає увагу на важливість знання 
етимології слова для успішності перекладу та виводить найбільш 
оптимальні способи перекладу національних реалій, а саме: переклад 
за допомогою функціональних аналогій, родо-видової заміни та 
транскрибування із описом або поясненням поняття (опис чи 
пояснення мають бути повними та вичерпними як щодо зовнішнього 
вигляду та функціонального призначення, якщо розглядається 
предмет, так і статусу та соціального стану, якщо мова йде про 
людину). Автор також обґрунтовує недоречність калькування.3 

Ми мали на меті відстежити життя слова: етапи його розвитку та 
моделювання значення, відповідно – проблему перекладу обраного 
для дослідження слова англійською мовою. Російське слово витязь є 
загальнослов’янським, оскільки фіксується в багатьох слов’янських 
мовах: укр. витязь, д.-р. витязь, болг. витез, сербохорв. выткз, 
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словен. vоtez, чеськ. vнtĕz, слвц. vнt’az, польск. zwyciкїж, в.-луж. 
wiжaz.4 

Для того щоб визначити розвиток слова, звернімося до моменту 
його народження. 

Загальноприйнятої етимології слово витязь не має. Навколо 
цього слова етимологи подали таку кількість варіантів, що через них 
важко дістатися істини. Отже, з приводу походження слова витязь 
існує декілька припущень, але правильність жодного з них не можна 
стверджувати із стовідсотковою впевненістю.  

Макс Фасмер переконаний, що це загальнослов’янське 
запозичення з германської мови, котре передає германське viking 
(вікінг) з давньоісландського vнkingr. Старе viсędzь могло дати в 
результаті дисиміляції vitędzь.5 Але тоді, щоб з’ясувати первинне 
значення слова, потрібно розглянути детальніше його прототип. 

Під ім’ям вікінги на Заході відомі вихідці зі Скандинавії, що у IX – 
першій половині XI в. нападали на різні країни Європи і навіть 
наважувалися на експедиції далеко за її межі. Терміни viking, vikingr 
неясного походження. Перший позначав військові походи, другий – 
його учасників. Можливо, терміни походять від назви території Vik у 
південно-східній Норвегії чи від vik, “затока”, де морські пірати 
переховувалися разом зі своїми швидкохідними човнами, підстерігаючи 
торгові кораблі.  

У своїй більшості вікінги не були професійними воїнами. То 
були знатні і незнатні вільні люди, що у певний період року могли 
залишити свої садиби і приєднатися до військової чи торгової 
експедиції в пошуках багатства і слави. У джерелах нерідко 
зустрічаються згадування про людей, що на літо “відправилися у 
viking”, а узимку сиділи по своїх дворах.6 Отже, ми можемо зробити 
висновок, що вікінги – це “морські пірати”, причому ті, що досить 
добре зналися на мореплавстві та суднобудуванні, адже на той час 
їхні судна були найліпшими. Якщо брати до уваги зазначені вище 
факти, то стає незрозумілим, на основі якої схожості було перейняте 
це слово. 

Вікінги були також учасниками бойових походів і найманцями, 
мореплавцями і відкривачами нових земель, колоністами, торговцями 
і засновниками держав у різних частинах Європи. До кін. VIII – поч. 
IX ст. у Європі знали про скандинавів дуже мало; їхні країни – Данія, 
Норвегія і Швеція — перебували за межами християнського світу. 
Натиск вікінгів на Європу виявився раптовим і приголомшливим. 
Походи вікінгів, що відбувалися одночасно з нападами арабів і 
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угорців, створили серйозну загрозу для ряду європейських держав. 
Експансію цих народів можна порівняти лише з Великими 
переселеннями IV-V ст.7 Отже, постає питання: чи був вплив 
скандинавів на Русь настільки сильним, що слов’яни наважилися 
назвати своїх воїнів-захисників ім’ям загарбників? 

Існує ще одна теорія, що також стверджує походження 
слов’янського витязь від германського слова, а саме wоk 
(давньосаксонське: місце проживання, житло), що далі перетворилося 
на vita – витати.8 Якщо дотримуватися цієї теорії, можна припустити, 
що витязь позначав людину або воїна, який захищав те місце, де він 
жив, отже батьківщину.  

Ще одне припущення з приводу етимона слова витязь 
намагається довести, що це слово є споконвічно слов’янським: 
загальнослов’янським похідним за допомогою суфікса –кdzь (>-язь) 
або від вить, що позначає здобич.9 Тоді можна трактувати витязь як 
мисливець за здобиччю, що може бути досить близьким до істини, 
адже будь-яка війна, визвольна або ж загарбницька, результатом 
перемоги завжди мала трофеї, отже здобич. Але коли говорять про 
мисливця, найчастіше мають на увазі полювання на звірів.  

Якщо припустити, що слово витязь виникло у зв’язку із 
загарбницькими походами скандинавів, або вікінгів, на Русь (адже ці 
походи датуються IX – XI ст., а Даль визначає періодом існування 
воїна, що звався витязь, IX-XIII ст.), і взяти до уваги тогочасну 
культуру скандинавського народу (традиційним для германців був 
“звіриний” стиль. Численні зображення тварин, тіла яких великою 
мірою були фантастично стилізовані і утворювали складні орнаменти, 
були відбиті в дереві, камені та на кості, на брошках, пряжках та 

              ратоборец     

воитель     воин в кольчуге   

          

герой   
витязь – храбрый, 

доблестный воин на Руси 

  рыцарь 

        

богатырь       дворянин 

  положительный 
герой сказок 

  
  отважный защитник родины 
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інших металевих прикрасах), то можна асоціювати полювання на 
тварин із полюванням на скандинавів. Тоді ця етимологія є досить 
логічною. 

Згідно з іншою праслов’янською теорією, виникнення слова 
витязь, що розглядає внутрішню форму слова, слово вить, 
виступаючи в російській мові як короткий (безафіксний) іменник, 
означає плетенье, свитая изъ какихъ-либо прядей или волоконъ 
вещица, дало початок слову витязь.10 Друга половина така ж, як і в 
слові варязи, тобто несе в собі основу слова язык у значенні народ, 
люди. Тому дослівний переклад слова витязи сучасною російською 
мовою повинний би означати обплетені люди, але, здається, неважко 
буде здогадатися, що витязями на Русі називали людей, котрі надягли 
на себе вить — плетиво, що згодом одержало назву кольчуга. 

Слово витязь не могло бути запозичене російською мовою із 
Заходу, оскільки там кольчуги з’явилися на два-три сторіччя пізніше, 
ніж на Русі, – це історична реальність, на яку варто було б зважати 
етимологам. До речі, власне слово вікінг було запозичене тільки у XIX 
ст.11 

Отже, складемо карту первинних значень, які могло мати слово 
витязь згідно з тими етимологічними теоріями, що згадувалися вище. 

Витязь:  
1) морський пірат, грабіжник; 
2) той, що добре знається на суднобудуванні; 
3) учасник [загарбницьких] бойових походів (воїн); 
4) той, що захищає місце, де живе – воїн-захисник [батьківщини]; 
5) мисливець (за скарбами, здобиччю); 
6) людина (воїн) у кольчузі. 
За визначенням Даля, витязь – хоробрий, доблесний воїн на Русі 

IX – XIII ст., про будь-які його інші здібності, на жаль, не згадується.12 
Але, на нашу думку, 4 та 6 значення є найбільш близькими до істини.  

Підтвердити чи спростувати це припущення можуть давні 
тексти: в давньоруській літературі у пам’ятці XV ст. “Сказання про 
Дракулу-Воєводу” (зразок світської літератури, авторство якого 
приписують дяку Івана ІІІ Федорові Курицину) були слова про огляд 
воїнів після битви з турками: “...кто ранен спереди, тому честь велю 
подаваше и витязем его учиняше”. Звідси, по-перше, випливає, що 
поняття вже існувало досить довго і було зрозумілим “широкому” 
читачеві. І по-друге – це вже щось, що припускає престижне 
військове звання, у яке посвячує сеньйор – “учиняше”, тобто аналог 
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лицарської посвяти.13 Отже, додається ще одне значення – лицар (на 
Русі).  

Не можна також забувати і про те, що найчастіше ми зустрічаємо 
слово витязь у казках та фольклорних оповідках, адже саме звідти це 
слово і відоме нам. У казках витязь завжди позитивний герой, 
мужній, відважний, сильний та розумний, благородний, дворянського 
походження, шляхетний. Він допомагає тим, хто потребує його 
допомоги, захищає свою країну та людей, бореться з нападниками та 
лихими силами. Таким чином, додаємо ще один елемент до тієї 
структури значень, що ми розробляємо, – фольклорний герой.  

Якщо брати до уваги фізичну розвиненість витязя та його силу і 
міць, його часто асоціюють із богатирем (один із синонімів до слова 
витязь, що подають словники), хоча богатир не обов’язково 
обмежується тільки позитивними рисами характеру і дворянським 
походженням.  

Цікавим є також те, які синоніми наводять словники до слова 
витязь: воин, герой, воитель, ратоборец.14 Потрібно зауважити, що 
воин є словом більш-менш нейтральної лексики. Щодо слів герой та 
ратоборец, то вони мають позитивну забарвленість, хоча герой – 
людина, що прославилася своїми вчинками і, певно, цим пишається, а 
ратоборец – людина, що не потребує слави, а просто ратує за праве 
діло. 

На основі всіх вищенаведених доводів ми спробували 
представити семантичну структуру слова витязь (у вигляді радіальної 
структури полісемії):  

Для того щоб дізнатися, чи продовжується життя слова, ми 
провели частковий асоціативний експеримент. У цьому експерименті 
брали участь 16 студентів п’ятого курсу філологічного факультету, 
яким ставилося питання про те, які асоціації викликає слово витязь. 
10 з опитуваних студентів у своїх асоціаціях згадали військову 
службу, 8 з них стверджували, що витязь – це воїн, що завжди 
готовий до боїв. 2 особи згадали поняття “вождь, воєначальник”. У 
п’ятьох опитуваних слово витязь викликало асоціації із народними 
казками. Згадувалися слова герой, богатир, лицар, захисник. 
Прикметники, що використовувалися для надання характеристики 
витязеві, майже завжди (окрім однієї людини) мали позитивні 
конотації: сміливий, гідний, хоробрий, добрий, мудрий, мужній, 
відданий, доблесний, шляхетний. Лише один опитуваний асоціював 
слово витязь із жорстокістю та владою, що тотожне з тим, як це 
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закріплено у скандинавських країнах, та з конунгами, і це було досить 
несподіваним.  

Неочікувана асоціація телевізор (згадаємо, що у СРСР 
випускалися телевізори із назвою “Витязь”). Також згадувалося 
поняття витязь у поєднанні з науково-дослідницьким човном (науково-
дослідницький човен “Витязь” був побудований у 1948 році АН 
СРСР). Ці значення слова можна вважати оказіональними. 

Декілька опитуваних зазначали, що витязь має бути молодим 
(добрый молодец), заможним (натяк на асоціацію дворянин) та зі 
зброєю (мечем, у латах або ж у шоломі). 

Загалом опитування доводить, що семантична структура слова 
витязь була складена правильно, однак ми виявили ще одне значення – 
добрый молодец та два оказіональних (телевізор та дослідницький човен). 

Слово витязь позначає істинне слов’янське поняття. Аналога 
цьому слову в англійській мові немає, що ускладнює процес 
перекладу його англійською мовою, хоча словник Дагліша та інші 
словники (електронний словник Lingvo) подають декілька варіантів 
перекладу слова витязь.15 Отже, слід бути дуже уважним при відборі 
аналога в англійській мові. Необхідно не лише зважати на контекст та 
те значення, в якому використовується слово, але також і на 
внутрішню форму англійського слова, його значення, частотність 
вживання цих значень, ментальність та культурні особливості 
англомовців у порівнянні з ментальністю та культурними 
особливостями росіян.  

Пропонуємо декілька варіантів перекладу слова витязь 
англійською мовою шляхом родо-видової заміни:  

1)  Hero (рос. герой, героический персонаж, храбрый воин); 
2)  Knight (рос. рыцарь, витязь); 
3)  Champion (рос. (воинствующий) защитник, поборник, 

сторонник; победитель; воин, воитель, боец); 
4)  Warrior (рос. воин, боец, борец, воитель – цей варіант 

перекладу не зазначається в словниках як можливий, але ми вважаємо 
його в певних випадках адекватним).16 

Лише слово knight, як один із варіантів запропонованого 
перекладу, співзвучне слову витязь, тобто більш-менш 
співвідноситься із заданим контекстно. Інші слова, якими можна 
перекладати витязь англійською мовою, апелюють частіше до інших 
значень цього слова. Розглянемо детальніше слово knight. 

У староанглійській мові cniht (хлопчик, юнак, служка), від якого 
походить сучасне knight, є невідомої етимології, але спільним для всіх 
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германських мов. Значення “військовий наступник (слуга) короля чи 
іншого воєначальника” це слово здобуває лише у 1100 році. 
Використовуватися у специфічному воєнному розумінні воно 
починає за часів Сторічної війни; поступово зростає його важливість 
у період середньоанглійської мови. У XVI ст. це слово стає 
позначенням почесного (дворянського) звання.17 Коли згадують 
knight, перш за все мають на увазі хороброго, мужнього воїна в латах, 
що захищає країну.  

У цьому значенні knight є прямим відповідником російського 
витязь, але потрібно також мати на увазі, що коли витязь, навіть 
якщо брати тільки казки та народні оповідання, завжди має позитивне 
забарвлення, то цього не можна сказати про його англійський 
відповідник. Лицарі на Заході могли бути як добрими, так і поганими, 
наприклад, згадаймо хоча б Чорного лицаря з легенд про короля 
Артура. Значну різницю між російським витязь та англійським knight 
складає також факт існування лицарських балад та романів, де лицар 
– завжди романтик, який вклоняється певній дамі, пише вірші та 
бореться з чудовиськами (тільки останнє – боротьба із чудовиськами 
– нагадує витязів із російських переказів).  

З цього погляду лицарі англомовного світу мали зовсім інший 
характер, ніж слов’янські витязі. Щодо цього більше підходить 
переклад сhampion, але справа у тому, що в основному це слово в 
англійській мові використовується у значенні “переможець, той що 
отримав перший приз, перше місце, чемпіон”. Тож ми радимо 
відмовитися від цього варіанта взагалі, адже смисл виразу може бути 
радикально змінений. 

Наступний варіант warrior, на нашу думку, є більш вдалим, але 
доволі об’ємним і може позначати як негативних, так і позитивних 
персонажів. У перекладі слова витязь як warrior останнє потребує ще 
пояснень або уточнення, наприклад, “warrior-defender (protector – воїн-
захисник”, “valorous warrior – доблесний воїн”, “good warrior – добрий 
воїн”, аби правильно передати контекстуальний смисл полісеманта 
витязь. 

 Розглянемо останній варіант перекладу – hero. Це поняття є 
найбільш загальним, адже позначає будь-якого героя, не обов’язково 
сильного чи зі зброєю. Але такі характеристики, як мужність, відвага, 
сміливість, кмітливість, щирість, бажання захищати, рятувати та 
допомагати (що відповідає основним властивостями витязя) є 
провідними у визначенні обсягу слова герой – hero. Тому ми 
вважаємо, що в контекстних умовах для конкретизації національної 
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приналежності – hero є найвдалішим варіантом перекладу 
російського витязь. Хоча для збереження національного колориту 
ліпше не перекладати витязь, а транскрибувати це слово із 
поясненням, адже картини світу, що формувалися століттями, 
неоднакові у носіїв різних мов. 
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