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ІСТОРІЯ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН СЛОВА ОКО

У  статті  розглядається  історія  семантичної  трансформації

праслов’янського за походженням іменника око української мови в порівнянні

з  російськими  лексемами  око  та  глаз;  аналізуються  шляхи  утворення

похідних  семем;  акцентується  увага  на  спільних  і  відмінних  процесах  у

формуванні семантичних структур зазначених лексем та на їх наслідках у

двох мовах.
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HISTORY OF SEMANTIC CHANGES OF THE WORD EYE

The article reviews the history of semantic transformation of Ukrainian noun

eye of Slavonic origin compared to the Russian lexeme eye; it analyzes the ways of

formation of derivative sememes; attention is drawn to common and distinctive

processes in the formation of semantic structures of the mentioned lexemes and to

their consequences in both languages.



Тематична група праслов’янських іменників на позначення частин тіла

є функціонально активною у всіх слов’янських мовах. Засвідчує це не лише

висока  частотність  їх  уживання  в  мовленні,  а  й  розширення  значеннєвої

структури, що є наслідком семантико-трансформаційних процесів. Усупереч

думці  про  те,  що  лексика  основного  словникового  фонду  впродовж  епох

характеризується  семантичною  стабільністю,  американський  мовознавець

М. Сводеш довів, що впродовж тисячоліття вона змінюється на 14–15% [4; 5].

Ці зміни можуть стосуватися як основних значень, так і периферійних. 

Значну групу слів основного фонду української мови становлять назви

частин тіла. В окресленому аспекті їх можна розподілити між двома групами:

до першої віднести лексеми, які у процесі свого історичного розвитку (від

праслов’янського  періоду  до  сучасності)  змінили  первинне  значення;  до

другої  –  лексеми,  семантична  трансформація  яких  полягає  у  зміні

периферійних значень.

Перша група слів була детально проаналізована й описана нами [2; 3].

Друга потребує фахового вивчення. До її складу входить і лексема око, намір

описати  семантичну  трансформацію  якої  на  матеріалі  української  та

російської мов втілено в цій статті.

Слово  око успадковане  із  праслов’янської  давніми  українською  та

російською мовами зі значенням «орган зору». Воно активно функціонувало

у  староукраїнську  та  староросійську  епоху,  однак  дало  різні  наслідки  в

сучасних  мовах:  на  українському  ґрунті  стало  загальновживаним,  на

російському  ж  відійшло  на  периферію  лексичного  складу,  поступившись

слову глаз.

Словник І.І. Срезневського фіксує лише одне, первинне значення слова

око – «орган зору».  На думку ж авторського колективу «Словаря русского

языка XI–XVII вв.», воно мало певні відтінки. Перший із них – «погляд» –

виникає в результаті метонімічних відношень «орган сприймання – пов’язана

з ним дія». Уживаючись із означенням, слово око в межах основного значення

набуває відтінку «людина, котрій притаманні риси, названі прикметником». У



цьому випадку спостерігається метонімічне перенесення з частини на ціле.

Окрім  того,  основне  значення  набуло  таких  відтінків:  «той  (те),  хто  (що)

навчає, керує, слугує керівництвом до чогось», «те, що дозволяє бачити, дає

світло».  Отримує розвиток самостійне значення слова  око «центр,  вихідна

точка»,  у  формуванні  якого  провідна  роль  належить  семам  «значимість,

важливість» і «середина».

Основою для розвитку значення «прикраса круглої форми» є подібність

за формою з оком (метафоризація). Від нього відокремлюється відтінок «вид

підвісок».

У процесі зорового сприймання людина пізнає світ, що сприяє розвитку

її  інтелекту. На основі таких метонімічних відношень (процес – результат)

слово око набуває відтінку значення «здатність бачити й пізнавати, розум». 

У  XVII–XVIII ст.  у  російській  мові  замість  слова  око все  частіше

починає вживатися іменник глаз, який раніше мав значення «кам’яна кулька,

намистинка»  [6].  Значення  «орган  зору»  розвивається  в  нього  на  ґрунті

експресивного мовлення. «Прасл.  oko в російській мові витіснене терміном

глаз (первісно «камінь, кулька»), але вживається в поетичній мові як синонім

останнього. Рос. глаз – одна з найважливіших інновацій у системі слів даної

тематичної групи (назва для ока належить до найстійкіших індоєвропейських

термінів» [1, 543].

Поступово слово глаз набуває більшості значень іменника  око, тоді як

останнє відходить до розряду застарілих, втрачаючи всі похідні значення. У

сучасній  російській  мові  іменник  око стилістично  обмежений.  Він

характеризується народнопоетичним забарвленням: 

Очи завидущи, руки загребущи. 

Видит око, да зуб неймет (Прислів’я)

Я признаюсь – не смел поднять очей, не смел вздохнуть, не только

шевельнуться (О. Пушкін)

Всходили и гасли очи 

У самых моих очей.



Уж и нрав у меня спокойный! 

Уж и очи мои ясны! (М. Цвєтаєва) 

Все тебе: и молитва дневная, 

И бессонницы млеющий жар,

И стихов моих белая стая, 

И очей моих синих пожар. (А. Ахматова)

В  українській  мові  слово  око має  іншу  семантичну  історію.  Так,

Словник Б. Грінченка  наводить такі  його значення:  «орган зору»,  «петля»,

«отвір,  у  який  входить  верхній  кінець  веретена  шестерні».  Спільним

семантичним  елементом  тут,  так  само,  як  і  у  словосполученнях-термінах

волове  око –  рослина,  гусяче  око –  рід  візерунка  у  вишивці  на  сорочці,  є

округла форма (метафоризація). 

Називаючи лексико-семантичні  варіанти  досліджуваного  слова,  автор

словника  припускається  помилки,  уводячи  у  словникову  статтю  значення

«міра  ваги»,  «міра  рідини»,  «числівник  один після  назв  десятків».  У

зазначеному  випадку  Б. Грінченко  сплутує  омоніми:  око,  успадковане  від

праслов’янського *oko «орган зору», і око з араб.-тур.  okka «міра ваги у три

фунти» з похідними від нього значеннями.

Картина сучасних лексико-семантичних варіантів аналізованого слова

подана  в  11-томному словнику української  мови.  Праслов’янське  значення

залишається основним:

Я не нездужаю, нівроку, 

А щось такеє бачить око, 

І серце жде чогось. (Т. Шевченко)

У сучасній  українській  мові  це  значення  зберігає  давньоукраїнський

відтінок «погляд»:

Я подавала їй квіти, і листя, і трави, –

І з рук її не зводила очей. (Леся Українка)

У  слові  око розвивається  значення  «здатність  бачити,  зір»,  що  є

результатом  процесу  метонімізації  (орган  сприймання  –  здатність  ним



сприймати):  Глушак  дивиться  на  друга  з  дуже  складним  почуттям

задоволення,  суму і  співчуття і  говорить наче у  відповідь своїм думкам і

міркуванням: – Так, старію… Не те вже око… (О. Довженко).

У результаті спеціалізації цього ж значення в нього з’являється відтінок

«особлива  здатність  бачити,  притаманна  людині  завдяки  певній  професії,

досвіду тощо»: Брянський звичним оком професіонала одразу визначав, куди

влучали міни (О. Гончар).

У розмовному мовленні розвинулося переносне значення іменника око

«спостереження,  догляд»  як  результат  метонімічних  відношень  (орган

сприймання  –  пов’язана  з  ним  дія):  –  Еге-ге,  ваша  правда:  воно,

хазяйствечко, любить ока, гулянки його не прибільшують (Дніпрова Чайка).

У процесі  історичного  розвитку  в  українській  мові  втрачаються  такі

семантичні  ланки  слова  око:  «той  (те),  хто  (що)  навчає,  керує,  слугує

керівництвом до  чогось»,  з  означенням  «людина,  котрій  притаманні  риси,

названі  прикметником»,  «центр,  вихідна  точка»,  «петля»,  «отвір,  у  який

входить верхній кінець веретена шестерні».

Цікавим є факт щодо тотожності значень сучасних українського слова

око й  російського  глаз.  Для  російського  глаз лексикографічні  видання  не

фіксують  тільки  один  лексико-семантичний  варіант  –  «особлива  здатність

зору,  притаманна  людині  певної  професії».  Усі  інші  лексико-семантичні

варіанти українського око та російського глаз збігаються.

Таким чином, слід констатувати, що в семантичній історії слова  око в

українській  та  російській  мовах  на  ранніх  етапах  їх  функціонування

активними  є  процеси  метафоризації  та  метонімізації,  які  призводять  до

розвитку нових значень, що залишаються на периферїї семантичних структур

слова у двох мовах. У пізніші періоди українська мова переважну більшість із

них  зберігає,  тоді  як  у  російській  сама  лексична  одиниця  звужує  сферу

вживання  (переходить  до  розряду  народнопоетичних)  і  втрачає  похідні

семеми за рахунок їх передачі новій лексичній одиниці глаз, яка виникла на

ґрунті експресивного мовлення.



Висвітлення  процесів  семантичних  змін  лексеми  око має  частковий

характер,  оскільки  задля  більшої  об’єктивності  результатів  лінгвістичних

пошуків потребує розгляду на фоні значної кількості слів тематичної групи

назв  частин  тіла,  які  в  українській  та  російській  мовах  успадкували

праслов’янське  значення  як  основне.  Перспективи  подальших  наукових

розвідок в означеному напрямі вбачаються нами в комплексному історико-

семантичному дослідженні зазначеної групи слів.
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