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Анотація. У статті розглядається механізм функціону-
вання ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови. 
Особлива увага приділяється тим явищам і фактам, які ста-
новлять специфіку корейських ономатопеїчних одиниць. 
Відповідно до ступеня реалізації значення усі ономатопи 
корейської мови було розподілено на три групи: із макси-
мальним ступенем реалізації, частковим і мінімальним.
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Постановка проблеми. Вивчення ономатопеї має велике 
значення для вирішення надзвичайно важливих мовознавчих 
проблем, зокрема проблем, пов’язаних з питаннями похо-
дження мов, розвитком їхніх фонетичних систем, існуванням 
вмотивованого взаємозв’язку між фонемами та семантикою, 
дослідженням вокального та консонантного звукосимволізму. 
Це одна з традиційних тем лінгвістичних досліджень. Онома-
топеїчні або звуконаслідувальні слова є дуже специфічним пла-
стом лексики. І не можна сказати, що з точки зору лінгвістичної 
науки це явище повністю досліджене і розроблене.

Стаття є частиною комплексного дослідження ономатопеїч-
ної лексики сучасної корейської мови й спрямована на з’ясу-
вання особливостей механізму функціонування корейських 
ономатопів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В історії мо-
вознавчої науки існують різні погляди на природу явища, яке 
отримало назву звуконаслідування. Історія зародження цьо-
го підрозділу лінгвістики пов’язана з іменами Ш. Балі [1],  
Г. Лейбніца [2], О.О. Потебні [3], В. Скалічки [4] та багатьох 
інших відомих вчених. В українському мовознавстві на сучас-
ному етапі цю проблематику активно розвивають І.О. Гаценко 
[5], Ю.Ф. Касим [6], В.І. Кушнерик [7], В.В. Левицький [8], 
Л.І. Мацько [9], Ю.В. Юсип-Якимович [10] та багато інших 
науковців.

Не залишилася поза увагою ономатопеїчна лексика і в су-
часному корейському мовознавстві. Багато вчених присвятили 
свої роботи цьому мовному явищу. Питання, пов’язані з приро-
дою і принципами функціонування ономатопеїчної лексики в 
корейській мові, частково досліджуються у роботах корейських 
лінгвістів [11; 12; 13], а також у зарубіжній кореїстиці [14; 15; 
16; 17]. Подекуди ці питання були об’єктом досліджень і на те-
ренах колишнього Радянського Союзу [18; 19]. Проте досі не 
існує комплексного дослідження структурно-семантичних осо-
бливостей, а також специфіки функціонування ономатопеїчної 
лексики в корейській мові.

Саме тому актуальність нашого дослідження зумовлюєть-
ся загальною тенденцією сучасної лінгвістики до аналізу лек-
сичного складу мови з точки зору її зв’язку з мисленням, а та-
кож комунікативною значущістю та частотністю використання 
ономатопеїчної лексики у сучасній корейській мові, ступенем 

її представленості у національній картині світу і перш за все у 
розмовно-побутовому стилі корейського мовлення.

Відповідно до цільових настанов аналіз фактичного мате-
ріалу в роботі передбачав використання таких методів: метод 
системного (польового) вивчення та опису мов і культур, що 
становить основу для комплексного дослідження мови як ви-
разника культурних цінностей; структурний метод, який вико-
ристовувався у вигляді методики компонентного аналізу і пе-
редбачав розкладання значення на найменші базові компоненти 
семантичного змісту слова (семи), функціональний метод, який 
дав змогу виявити особливості функціонування ономатопів су-
часної корейської мови, а також кількісні підрахунки, упровад-
жені для визначення частотності вживання і, відповідно, акту-
альності конкретної ономатопеїчної одиниці.

Метою статті є вивчення явища ономатопеї у сучасному 
корейському мовознавстві, зокрема обґрунтування механізму 
функціонування ономатопеїчної лекики в корейській мові.

Як стає зрозуміло зі вступної частини, об’єктом досліджен-
ня постає ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови. 
Предметом дослідження у статті є функціональні особливості 
ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови.

Залучений до дослідження матеріал – це ономатопи, зафік-
совані в письмових джерелах, перш за все у тлумачних, спеці-
альних енциклопедичних словниках, а також узяті з національ-
ного корпусу корейської мови.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи процес від-
творення звукових явищ реального світу, варто звернути увагу на 
певну лакуну між звуковим явищем і звуковим зображенням, яке 
виникає через обмеженість фонетичної системи мови, а також 
через фактор конвенціональності ономатопів. Схожість між оно-
матопом та позамовним явищем можна порівняти зі схожістю 
портрета з оригіналом. Тобто відтворення акустичних феноменів 
засобами мови обмежено існуванням фонем мови.

Основою механізму передачі ономатопами незвукових сен-
сорних відчуттів постає явище синестезії. Воно полягає в існу-
ванні об’єктивних асоціацій між різними сенсорними відчуття-
ми, тобто у випадку ономатопеї синестезія може трактуватися 
як стійка асоціація між фонетичними характеристиками звуку 
і візуальними, дотиковими й іншими сенсорними відчуттями.

Окрім синестезії, механізм функціонування корейських 
ономатопів пов’язується з явищами кинестезії або моторного 
символізму. Основним джерелом походження ономатопеїчного 
образу можна назвати рух або динамічний процес. Безумовно, 
це узгоджується з положеннями європейського мовознавства, 
зокрема з концепцією В. Скалічки про наявність оптичного й 
рухомого елементів в будь-якому звуконаслідуванні [4, с. 294].

Важливою рисою функціонування ономатопеїчних слів в 
сучасній корейській мові є їх об’єднання у межах певного кла-
су. Внаслідок цього у функціонуванні конкретних ономатопів 
важливу роль відіграють фактор «взаємної підтримки» й вза-
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ємний вплив ономатопів різного походження (аналогія у син-
хронному та діахронному аспектах) [20, с. 33]. Завдяки цьому 
явищу формується жанр ономатопів, у якому звуконаслідуваль-
ний ефект розділяють також елементи, які не мають стосунку 
до ономатопів етимологічно. Такі випадки значно ускладнюють 
виокремлення ономатопів і найчастіше постають як маргіналь-
ні одиниці при визначенні меж ономатопеїчного класу лексики.

Нерівномірне розподілення сенсорних відчуттів, що відо-
бражуються ономатопами, пояснюється як обмеженістю дію-
чих у мові синестезії і кинестезії, так і культурними факторами 
і впливом середовища. Так, за відсутності наслідування голо-
сам тварин, що звичні для європейців і мешканців Середзем-
номор’я, наприклад віслюка, в корейській ономатопеї широко 
представлені наслідування голосів пташок, змій та комах. В 
останній групі можна виокремити більше десяти стійких на-
слідувань, наприклад: 짹짹 (거러다), 찍찍(거리다), 부엉부
엉, 휙휙, 쩩쩩, 쉬쉬(거리다), 슈슈, 앵앵(거리다), 팽팽(거
리다), 윙, 삐약삐약.

Також серед корейських ономатопів, що віддзеркалюють 
незвукову реальність, особливо розповсюджені зображення 
тактильних відчуттів, особливо відчуттів вологості, наприклад: 
눅눅하다, 축축하다 – вологий, сирий, підмочений.

Одночасно ономатопеїчні слова, що стосуються смакових 
відчуттів і запаху, представлені значно менш широко, напри-
клад з двох ономатопів, що віддзеркалюють сильний запах: 
꺼럴 구역질나게 하는 і 꼬르륵 구역질나게 하는, жоден не 
вказує: приємний цей запах чи ні. За наявності ономатопів, що 
відображують гострий смак 얼얼하게 맵다, гіркоту у страві 짭
짜래하다 або солодкість 달콤하다, немає тих, що передають 
відчуття кислоти або солоності.

Характерна для корейської мови велика кількість онома-
топеїчних слів, що описують поведінку людини, пояснюється 
соціокультурним фактором. Серед одиниць цієї групи можна 
виокремити розповсюдженість ономатопеїчних слів, що відо-
бражують метушіння, наприклад 여기저기 돌아다니다, хви-
лювання, наприклад 지긋지긋, невпевненість, нерішучість, 
наприклад 우물쭈물 거리다/ 웅럴거리다/꾸물거리다.

Варто відзначити, що для виникнення ономатопа на пев-
ному етапі необхідне встановлення зв’язку між звуковим сим-
волом і звуковим об’єктом. Саме на цьому етапі виявляється 
роль культурного середовища, що врівноважує суб’єктивну та 
об’єктивну сторони усього процесу ономатопеїчної творчості.

Характер зв’язку між денотатом і його звуковим виражен-
ням в ономатопеїчній лексиці передбачає певну свободу ока-
зіонального утворення ономатопів. Активність цього процесу 
виокремлюється як одна з особливостей корейських онома-
топів [12; 14; 11; 18;]. При цьому нестійкість оказіональних 
ономатопів свідчить, на нашу думку, про значну роль конвен-
ційного фактору у функціонуванні ономатопеїчної лексики.

Основними носіями символічних функцій в ономатопеїч-
них словах, як правило, виступають окремі звуки. Аналізую-
чи вживання ономатопів у мовленні ми говоримо вже не про 
ступінь фонетичної вмотивованості ономатопеїчних слів, а, по 
суті, про ступінь реалізації їх значення у тексті.

Фонетична мотивованість ономатопів – це їх іманентна ха-
рактеристика, тоді як ступінь реалізації їх значення – змінна 
величина, яка знаходиться в залежності від конкретної ситуації 
вживання ономатопа. Замість того, щоб говорити про фонетич-
ну мотивованість ономатопа взагалі, надалі у дослідженні ми 
будемо говорити про ступінь реалізації його звуконаслідуваль-

ного значення в тексті. При цьому ступінь реалізації значення 
може варіюватися від максимальної до нульової (мінімальної).

Максимальний ступінь реалізації значення ономатопеїчних 
слів.

Маються на увазі випадки, коли звуконаслідувальне зна-
чення корейського ономатопа реалізовано повністю. Як пра-
вило, ономатоп у таких випадках використовується у своєму 
прямому значенні, наприклад,

그렇게 멀리 떨어져 있지 않은 곳에 한영의 윙윙거리는 소
리가 잘 들렸다. 

Не так далеко було чутно голос Ханйона, який щось бур-
мотів.

Дієслово «윙윙거리다» вказує на те, що ономатопеїчне сло-
во «윙윙» передає слухові відчуття героя.

Сприйняття звуків завжди має суб’єктивний характер, й оно-
матопеїчні слова віддзеркалюють не акустичні, а психоакустичні 
характеристики зовнішніх звукових об’єктів. Таким чином, при 
максимальному ступені реалізації ономатопеїчного значення в 
тексті ономатопи головним чином передають слухові відчуття 
експліцитно або імпліцитно присутнього реципієнта.

Частковий ступінь реалізації значення ономатопеїчних слів.
Ономатопеїчні дієслова часто використовуються для позна-

чення не самого звучання, а дії, що його породжує. При цьому, 
оскільки ідея відповідного звучання міститься власне у формі 
ономатопа, вона імпліцитно сприймається адресатом тексту. Це 
дає нам привід говорити про частковий ступінь реалізації оно-
матопеїчного слова, наприклад, 

그건 너무 멀리 있었고 떨리게 하는 추위로 한 걸음도 못 
하고 온 몸이 가물가물 떨렸다.

Те місце знаходилось далеко від мене, і через жахливий хо-
лод я несамовито тремтів.

У пропонованому прикладі дієслово «가물가물 거리다» 
означає «несамовито тремтіти від холоду, вкриватися мураш-
ками». При цьому звуковий обрис слова «가물가물» наводить 
на думку про звук, яким супроводжується ця дія. Це враження 
підтверджується і фоновими знаннями практично будь-якого 
адресата про те, що подібна дія породжує певне звучання. Та-
ким чином ономатоп «가물가물» створює комплексну картину 
звукопороджуючої дії і відповідного звучання.

Ономатопи, що використовуються не у звуконаслідувально-
му значенні, іноді частково зберігають, завдяки своїй звуковій 
формі, відтінок звуконаслідування. У таких випадках також 
можна говорити про частковий ступінь реалізації ономатопа в 
тексті, наприклад,

어머니가 음식점에 사 주었던 그 비스킷의 바삭바삭 거리
는 소리만 생각나면 눈물이 흘리기끼지 한다.

Варто мені лише згадати про звуки хрусткого печива, яке 
матуся колись мені купувала, і аж сльози навертаються на об-
личчя.

У наведеному прикладі слово «바삭바삭 거리다» вико-
ристовується у значенні «тонке, сухе, хрустке печиво». Проте 
зв’язок, який існує між звучанням, що зображується ономато-
пом «바삭바삭», і характеристиками референта (печиво лама-
ється з характерним сухим хрустом), ає змогу ономатопеїчній 
основі «바삭바삭» частково реалізувати своє звуконасліду-
вальне значення.

У деяких випадках використання ономатопів простежу-
ється ціла ієрархія переносних значень і звуконаслідувальний 
характер слова майже не відчувається (хоча й не втрачається 
остаточно), наприклад,
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«내가 원하는 것만 할 수 있다면야!» 내 적들을 박살날 수 
있을 텐데... 

«Якби ж я тільки міг робити, що мені заманеться!» Я б роз-
ніс своїх ворогів...

У наведеному прикладі значення «박살나다» («подолати 
чийсь супротив») є переносом значення «розбивати на друзки». 
Звукова форма ономатопа приносить в останнє значення відті-
нок звуконаслідування «розбивати, крушити з грохотом». Про-
те у вищезазначеному прикладі звуконаслідувальний характер 
слова проявляється незначною мірою, оскільки воно вживаєть-
ся в абстрактному значенні.

Мінімальний ступінь реалізації значення ономатопеїчних слів.
Якщо слово вживається не у звуконаслідувальному зна-

ченні, проте його звуконаслідувальна природа сприймається 
паралельно зі значенням, що реалізується в тексті, і надає тим 
самим експресивності лексико-семантичному варіанту, то мож-
на говорити про мінімальний ступінь реалізації значення оно-
матопа, наприклад,

나이가 많아서 그런지 달락달락 거리는 그의 온 몸이 미
라나 다름없었다. 

Не знаю, можливо через те, що він був дуже старий, все 
його тіло торохкотіло кістьми і нагадувало мумію.

Яскравий образ, що створюється ономатопом «달락달락 거
리다», надає цьому слову додаткової експресивності. Відповід-
но, ступінь реалізації значення ономатопа «달락달락» у складі 
слова є мінімальним.

Групи, на які ми розділили випадки вживання ономатопів 
за ступенем реалізації їх значення в тексті, значно різняться за 
кількістю, відповідно до даних нашої вибірки:

1) максимальний ступінь реалізації – 32% ономатопів;
2) частковий ступінь реалізації – 63% ономатопів;
3) мінімальний ступінь реалізації – 5% ономатопів.
Таким чином, найчисленнішими є групи ономатопів із 

частковим та максимальним ступенями реалізації значення, що 
цілком відповідає визначенню феномена ономатопеї як наслі-
дування зовнішніх звучань мовою.

Висновки. При вживанні у тексті ономатопеїчні одиниці 
можуть мати різний ступінь реалізації їх звуконаслідувального 
значення. Проведене дослідження дало змогу розділити онома-
топеїчні слова на три групи відповідно до ступеня реалізації їх 
значення: максимальний, частковий і мінімальний. Найчислен-
нішими групами виявилися групи із максимальним та частко-
вим ступенями реалізації звуконаслідувального значення.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розроб-
ці проблеми гендерних особливостей ономатопеїчної лексики 
корейської мови, а також дослідженні асоціативних впливів 
корейської ономатопеїчної лексики на носія української мови.
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Охрименко В. А. Механизм функционирования оно-
матопеической лексики современного корейского языка

Аннотация. В статье рассматривается механизм функ-
ционирования ономатопеической лексики современного 
корейского языка. Особое внимание уделено тем явлениям 
и фактам, которые составляют специфику корейских оно-
матопеических единиц. В соответствии со степенью реа-
лизации значения все ономатопы корейского языка были 
разделены на три группы: с максимальной степенью реа-
лизации, частичной и минимальной. 

Ключевые слова: ономатопеическая лексика, звуко-
подражание, ономатоп, функционирование, степень реа-
лизации значения, корейский язык.

Okhrimenko V. Mechanism of functioning of onomato-
poeic lexis in modern Korean Language.

Summary. The suggested article studies the mechanism 
of functioning of onomatopoeic lexis in modern Korean Lan-
guage. A particular attention is being paid to the facts, which 
account for the specificity of Korean onomatopoeic units. In 
accordance with a degree of meaning realization all Korean 
onomatopes were divided into three groups: with maximal, 
minimal and partial degree of realization.

Key words: onomatopoeic lexis, onomatopoeia,  
onomatopes, functioning, degree of meaning realization,  
Korean language.


