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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

© Дерпак О. В., 2008

УДК 81’1: 316.48/161.2
Дерпак О. В.

(Львів, Україна)

ЛІНГВО-пРАГМАТИчНе ВТІЛеННЯ  
МОВЛеННєВОГО жАНРУ пОГРОЗИ В УКРАїНСЬКІй МОВІ

У статті висвітлено особливості лексико-семантичної та граматичної організації 
мовленнєвого жанру погрози в українській мові. Розглянуто експліцитні та імпліцитні 
форми вираження жанру. Мовні засоби, які комуніканти використовують, реалізуючи 
цей жанр, проаналізовано з погляду їх прагматичної доцільності.

Ключові слова: мовленнєвий жанр погрози, експліцитна та імпліцитна форми 
вираження, мовець.

The paper deals with the features of lexical, semantic and grammatical organization of 
speech genre of reproach in Ukrainian language. The explicit and implicit forms of genre ex-
pression have been considered. Language means, which are used in realization this genre, have 
been analyzed from the point of view of their pragmatic expediency.

Key words: the speech genre of threat, explicit and implicit forms of expression, speaker.

Проблема мовленнєвих жанрів у сучасному українському мовознавстві ще не має 
належного висвітлення, хоча такі дослідження визнають одними з найактуальніших у 
сучасній антропо- і комунікативно зорієнтованій лінгвістиці [1: 6]. Тому у своїй статті 
ми намагатимемося окреслити особливості мовного втілення одного з розмовних мов-
леннєвих жанрів – погрози.

Погроза, безперечно, належить до тих жанрів, котрі ми називаємо конфронтативни-
ми, тобто тих, що виражають дисоціативну стратегію мовленнєвої поведінки, зокрема 
цілеспрямовано орієнтовані на дисконтакт співрозмовників, виражають інтенціональне 
протиставлення мовленнєвих дій суб’єктів, а також прямо чи опосередковано містять 
негативну оцінку діям співрозмовника [2: 6]. Погрожуючи, мовець прагне здійснити 
сильний емоційний тиск на суперника, залякуючи його для здійснення певного волеви-
явлення адресанта.

Насамперед слід зауважити, що особливістю мовного втілення зазначеного мовлен-
нєвого жанру є відсутність експліцитного вираження погрози у формі перформатива, і 
це зумовлене тим, що іллокутивна мета цього жанру «пов’язана із впливом не на знання 
або волю, а на емоції або розум адресата» [3: 117]. Оскільки в автора погрози метою, так 
би мовити, першого порядку є сильний емоційний вплив на адресата, зокрема суб’єкт 
прагне залякати співрозмовника, цієї мети можна досягти передаванням адресатові пові-
домлень певного змісту, але в жодному разі не простим інформуванням його про свої 
наміри.

Однак імовірним є використання в структурі погрози перформативів, які підкреслюють 
реальний намір мовця вчинити щось небажане з погляду адресата (обіцяти, запевняти, 
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попереджати): – Попереджаю вас, що ще раз, і я подам заяву до місцевкому. (В. Підмо-
гильний. Невеличка драма)

З іншого боку, у разі реалізації мовленнєвого жанру погрози дуже частими є спо-
нукальні апеляції до пропозиціонального змісту висловлювання, і таким чином мовець 
загострює увагу адресата на реальності його обіцянок. В українській мові функціонують 
апелятиви дивись (мені); гляди (мені); слухай (мене)(уважно); врахуй; так і знай; май на 
увазі; запам’ятай тощо. Наприклад: – Слухай мене, дорогенький, уважно: очі цій видрі 
видряпаю. І тобі також. (Р.Самбук. Вибух); – Глядіть, щоб знову у тюрму не попроси-
ли! (М.Хвильовий. Колонії, вілли...); – Так і знай – побачу ще раз з Тимком – очі кислотою 
повипікаю! (Г.Тютюнник. Вир)

Здійснюючи погрозу, мовець, з метою налякати суперника і здійснити моральний 
тиск на нього, вдається до гіперболізації майбутніх шкідливих наслідків для адресата: 
– Порішу нендзу! Хай-но ти прийдеш додому! (В. Слапчук. Дикі квіти). Особливо часто 
до цих засобів вдаються ті, хто от-от почне битися один з одним, або, рідше, ті, хто вже в 
процесі бійки. У такий спосіб мовець хоче принизити противника, прагне отримати мо-
ральну перевагу над ним, аби його було легше побороти: – Паршивий виплодку, – тусав 
мене Пепа. – Паршива Мавпа! Я тебе вб’ю, падлюку! (В. Шевчук. Стежка в траві); – І 
не підходь, бо розтрощу тобі твою сатанинську паршиву голову (В. Шевчук. Стежка 
в траві). Як правило, у таких погрозах висловлено пряму небезпеку життю людини, і 
часто мовець говорить про вбивство, хоча більшість учасників комунікації, які реалізу-
ють такого роду погрози, не має наміру цього робити, а просто намагається якнайдієвіше 
залякати суперника.

Повна семантична структура погрози (якщо вона виконує своє основне, директив-
не, призначення) передбачає: а) диктування умови, яку мовець прагне задовольнити; б) 
викладення «санкцій», передбачених у разі, якщо умову не буде виконано. Зважаючи на 
це, погрози найчастіше будуються за допомогою таких мовних структур:

1. Умовно-наслідкові синтаксичні конструкції. У них можуть використовуватися: а) 
парні підрядні сполучники, один зі значенням умови, інший – наслідку: якщо (не)...то, 
коли (не) ... то, як (не) …то: – Бабо, як будете сваритися, то я заявлю на вас дільнично-
му Чопикові, – довелося мені пригрозити. (В. Слапчук. Дикі квіти); – Діду, не підходьте 
до мене близько, – ховаюся за дверима веранди. – Якщо ви здерете з мене шкіру, то я вам 
спалю хліва (В. Слапчук. Дикі квіти);

б) конструкції, де виражений виключно сполучник умови – якщо, як, коли, а інший 
опущено: – Якщо ти не замовкнеш, я випхаю тебе за двері! (В. Шевчук. Набережна, 12); 
– Коли побачу, що залізяччя яке визбируєш, – прив’яжу до дерева й покину. (Є. Гуцало. 
Подорожні); – Як будете прозиватися свинею, я розкажу людям, що ви мене зачиняєте 
у льосі і не даєте їсти. (В. Слапчук. Дикі квіти);

в) конструкції, де відсутні підрядні сполучники умови, проте зберігається «харак-
тер семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами» [4: 312]: – Ще 
раз котресь пікне – повиганяю надвір, – пригрозила і повернулася до свого завфермою. 
(В.Слапчук, Дикі квіти); – Ляпнеш кому – заб’ю. (В.Слапчук, Дикі квіти).

2. Причинові складні синтаксичні конструкції, де основна частина – прямий дирек-
тив, а комісив введено за допомогою підрядних сполучників бо, інакше, а то: – Замовчіть, 
а то вас обох угомоню! (Г. Тютюнник. Вир); – Цить, бо й тобі дам! (Г. Тютюнник. Вир); 
– Васька! Досить мені на нервах грати, а то я викину цю неможливу дУДКу! (Б. Антонен-
ко-Давидович. За ширмою).
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3. Розділові складносурядні речення, які виражають значення взаємовиключення, 
тобто вказують на реальний вияв тільки однієї з двох можливих подій [4: 311]. У таких 
конструкціях функціонують парні сурядні сполучники або...або, а також одиничні спо-
лучники або, чи, не то: – Помовч, або я тебе вб’ю! (О. Довженко. Поема про море)

4. Часові складні конструкції, за допомогою яких мовець додатково вказує на часові 
обмеження виконання волевиявлення: – Лізь на піч і спи, доки я тебе халявами не від-
хльоскала. (Г. Тютюнник. Вир); – А ти звільни лавку, вітрогоне, і гуляй звідси, поки по 
плечах качалкою не дістала! (О.Гончар. Собор)

Погрози можуть бути прямими і непрямими. Експліцитно такий акт найчастіше ви-
ражено:

1) за формулою «умова – можлива покара», тобто «Якщо ти (не) зробиш А, я (не) 
зроблю В»: – А не відступишся, роздеру як кошеня, а її, сучку, день і ніч батуритиму, щоб 
слухала батьківського слова. (Г. Тютюнник. Вир);

2) у формі поради-застереження від можливих негативних наслідків, але обов’язково 
у напружено-емоційній підвищеній тональності: – Тільки підійди – так відром пику і 
роз’юшу! (В. Дрозд. Ладимир); – Тільки спробуй! – дружина скрегоче зубами, наче зібра-
лася телефонний дріт перекусити. – Ніколи тобі не прощу. (В. Слапчук, Дикі квіти);

3) як невизначено-узагальнена обіцянка покари: – А-а, личино! Я тобі покажу, як 
клепати! (В. Барка. Жовтий князь); – Я тобі дам такого гражданського [йдеться про 
шлюб], що ти й у двері не потрапиш! (М. Хвильовий. Із Вариної біографії); – Я ж вам 
зараз покажу! – грозиться навздогін баба. (В. Слапчук Дикі квіти);

4) у разі, якщо співрозмовник у момент комунікації чинить небажану адресантові 
дію і останній хоче її припинити, мовець може акцентувати увагу лише на санкції, яка б 
зашкодила суперникові, а умову, що спричинила МЖ погрози, чітко пресупонує екстра-
лінгвістичний контекст.

Імпліцитно погроза може висловлюватися так:
1) констатив із відповідною негативнооцінною інтонацією, де міститься інформа-

ція, неприємна для адресата. Для прикладу розглянемо уривок із твору Б. Антоненка-
Давидовича «Іван Євграфович більше не належить собі». Спеціальні служби, які діяли в 
СРСР, зокрема у 30-ті рр. ХХ ст., змусили до «співпраці» Івана Євграфовича. Той мусив 
повідомити якісь злочинні, з погляду тогочасної системи, дії свого співробітника, тоді як 
написав позитивну характеристику. У відповідь на це керівник внутрішніх органів звер-
тається до підлеглого: – З усього видно, що нам доведеться змінити свою думку про вас! 
Враховуючи суспільно-політичні обставини того часу, можна сказати, що подібна «зміна 
думки» керівництва могла б призвести до негативних наслідків для Івана Євграфовича, 
аж до фізичного знищення. Тому реалізований мовленнєвий акт, попри зовнішньо не-
конфліктне спрямування, сприймається як дуже дієва погроза (що зумовлено високою 
ймовірністю її втілення).

2) адресант називає лише ту обставину, яка спричинить фізичну агресію: – Торкніть 
хоч пальцем! (Г. Тютюнник. Вир); – Спробуй тільки! (Р. Самбук. Вибух);

3) академік Д. Шмельов вказує на властиву російській мові імпліцитну форму пог-
рози, яка також функціонує і в українській, а саме: дієслово 2-ї особи майбутнього часу 
у поєднанні зі словами в мене, мені: Ти мені поплачеш! Ти в мене поплачеш! Причому, 
залежно від інтонації ці фрази можуть набувати протилежного смислу – «обіцянку» зму-
сити співрозмовника поплакати або ж різке застереження, щоби він не смів плакати [5: 
72]. Треба також звернути увагу, що в цих зворотах чітко вказано на суб’єкт покарання 
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– самого мовця: – Поговори мені! – кричить головний. (В. Барка. Жовтий князь); – Ди-
вись, Олько, ти в мене потанцюєш і натанцюєшся! (Є. Гуцало. Дужче ясного сокола).

Також погрозу може передавати форма 1-ї особи майбутнього часу, при цьому мо-
вець називає у цій формі не дію, яку він вчинить, а дію, яку забороняє звершувати [5: 72]: 
– Я тобі позаглядаю, – свариться кулаком їй услід Прокіп (Г. Тютюнник. Вир); – А ти не 
плутайся! – гарикнув тітчин чоловік. – А то поплутаю! (В. Шевчук. Середохрестя);

4) крім того, семантична структура погрози може обмежуватися виключно апеляти-
вом і таким чином міститиме лише натяк на ймовірні негативні санкції: Дивись мені!;

5) риторичні запитання: а) квеситив, де адресатові «пропонують» обрати подальший 
розвиток подій із відповідним застереженням. Наприклад: – Ну що, будеш думати чи 
зайнятися тобою серйозно? (розм.); б) адресант сам «прогнозує» майбутнє розгортання 
дії. Наприклад, категорична відмова жінки породжує погрозу, ініційовану її чоловіком:

– [...]не поїду я таскатися по станціях.
– А як заставлю? Що скажеш?(М. Хвильовий. Злочин);
6) констатив, у якому адресант особливо акцентує на обов’язковості звершення пев-

ної дії, не залишаючи іншому суб’єктові свободи вибору, тим самим загрожуючи його 
певним правам.

Узагальнюючи вищесказане, можемо зробити такі висновки. Успішною погрозу роб-
лять ті мовні засоби, які допомагають здійснити сильний емоційний вплив на суперника, 
зокрема залякати його і таким чином змусити його діяти за бажанням адресанта. Ядер-
ними мовними засобами мовленнєвого жанру погрози є умовно-наслідкові чи причинові 
конструкції, спонукальні апеляції до пропозиціонального змісту висловлювання, при-
нципова неможливість уживання перформативних формул через прагнення емоційного 
впливу на адресата, гіперболізація в описі шкідливих наслідків для адресата у разі неви-
конання певної дії, констативи власних дій мовця. Імпліцитними способами вираження 
погрози є констативи з неприємною для адресата інформацію; питання про бажання / 
небажання виконати певну дію (але обов’язково з відповідним інтонуванням, інакше це 
зніматиме категоричність висловлювання); називання обставини, яка спричинить фізич-
ну агресію з боку мовця; констативи з пропозиціональним змістом обов’язковості звер-
шення певної дії тощо.

Як бачимо, подібний аналіз дозволяє зіставити конкретні мовні одиниці з відповід-
ними комунікативними завданнями мовцями, показує, які ресурси суб’єкт використовує, 
реалізуючи певні комунікативні стратегії і тактики, а тому мовно-прагматичні характе-
ристики різних мовленнєвих жанрів заслуговують на подальше дослідження.
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СеМАНТИКА РИТУАЛОВ пЛОДОРОДИЯ В МИФОЛОГИИ АЦТеКОВ

В данной статье автор анализирует семантику ритуалов плодородия в древнеац-
текском социуме на примере церемониалов, посвященных Шипе Тотеку, богу весеннего 
возрождения, и Чикомекоатль, богине маиса.

Ключевые слова: ритуал, плодородие, семантика ритуала, жертвоприношение.
У статті автор аналізує семантику ритуалів родючості на прикладі церемоніалів, 

присвячених Шипе Тотеку, богу весняного відродження, та Чікомекоатль, богині маїсу.
Ключові слова: ритуал, родючість, семантика ритуалу, жертвопринесення.
The problem of fertility rites semantics in the ancient Aztec society is considered in the 

present article. The author analyses the ceremonies devoted to Shipe Totec, the god of spring 
rebirth, and Chicomecoatle, the goddess of maze.

Key words: rite, fertility, rite semantics, sacrifice.

Мифология древних ацтеков представляет собой четко структурированную, геомет-
рически упорядоченную космологическую систему, в которой нашли своё воплощение 
различные уровни и этапы творения.

Мифологические парадигмы находят свое выражение в ритуальных практиках на-
родов Мезоамерики. Как писал Элиаде М., «всякий, совершающий ритуал, выходит за 
пределы профанного времени и пространства; аналогично всякий «имитирующий» ми-
фологическую модель или даже выступающий в роли слушателя (а значит, участника) 
ритуальной рецитации мифа изымается из процесса профанного «становления» и воз-
вращается в Великое Время» [1: 391].

Ритуальный дискурс являет глубинные пласты древних воззрений, освещая новые 
ракурсы конкретных церемониалов.

Богатство и многогранность видения мира, а также многообразие ритуальных прак-
тик, присущие ацтекскому социуму, привлекали внимание многих исследователей, таких 
как Фрэзер Дж. Дж., Элиаде М., Соди Д., Розенберг, Карраско Д., Спенс Л., Сустель Ш., 
Баглай В. и других.

Однако проблема осмысления и семантического толкования обрядов по прежнему 
остается актуальной.

Целью данной статьи является анализ семантики ритуалов плодородия, характерной 
для ацтекского социума на примере церемониалов, посвященных Шипе Тотеку, богу ве-
сеннего обновления, и Чикомекоатль, богине маиса.

В ацтекском пантеоне боги плодородия и растительности занимают лидирующие 
позиции, манифестируя важнейшие концепты космологических воззрений древних на-
родов Мезоамерики.

Так, Шипе Тотек, «Наш властелин в ободранной коже», один из древнейших богов 
Мексики, считается богом весеннего возрождения и фертильности. В пиктографических 
манускриптах он изображается в одежде из содранной человеческой кожи. Символика 
смерти и весеннего возрождения в нескончаемом космогоническом цикле нашли отра-
жение в образе данного божества.

© Захарова А. Л., 2008
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Отметим, что Спенс Л. трактует Шипе Тотека как бога человеческих жертвопри-
ношений [2: 99], хотя, на наш взгляд, приоритетной является семантика возрождения 
и плодородия, ибо концепт жертвоприношения занимает отдельную нишу в ацтекской 
трактовке универсума, семантически довольно сложен и является априорным для мифо-
логического сознания древней цивилизации Мезоамерики.

Далее перечислим других богов, связанных с концептом фертильности.
Тетеоиннан, или Тоси, называемая «Мать богов», «Наша бабушка», «Сердце земли», 

в некоторых исследованиях трактовалась как образ женского божества, параллельного 
Шипе Тотеку [3: 42].

Сентеотль, молодой бог маиса, сын богини Чикомекоатль, часто изображался в го-
ловном уборе с ушами в виде початков кукурузы и с зигзагообразной линией, пересека-
ющей его лицо. Сентеотль часто интерпретировался как родовое имя для обозначения 
богов и богинь растительности, и, в частности, особо почитаемого маиса.

Чикомекоатль – богиня земли, растительности, пищи, или «Змея с семью головами», 
«Семь змей». Исследователи мифологии древней Мексики считали ее главной богиней 
кукурузы, символизировавшей «xilotе», или молодой початок маиса [4: с.92].

Шилонен – богиня молодой кукурузы, образ которой иногда ассимилировался с об-
разом Чикомекоатль.

Майяуэль – богиня агавы, первоначально одна из важнейших богинь плодородия, у 
которой «400 грудей», что символизировало ее чрезвычайную фертильность.

Ассоциировались с идеей плодородия и растительности также глубоко почитаемые 
божества дождя, воды, огня как семантически соотносимые.

Рассмотрим ритуал, посвященный богу плодородия Шипе Тотеку и проанализируем 
его семантическое содержание.

Во второй месяц ритуального ацтекского календаря, именуемый Тлакашипеуалицтли 
отмечали праздник в честь бога Шипе Тотека – «Сдирание кожи человека».

Жертвоприношение предваряли ритуальные бои воинов с пленниками, которых при-
вязывали веревкой к камню, в руки давали символическое оружие, что, разумеется, оп-
ределяло исход «состязания». Затем жертв поднимали на вершину пирамиды к алтарю. 
Главный жрец извлекал сердце, затем бросал его в подготовленный тыквенный сосуд. 
Тело пленника обезглавливали и бросали к подножию сакрального сооружения, где с 
жертвы сдирали кожу.

Облачившись в чудовищные одежды из человеческой кожи, жрецы совершали ри-
туальные танцы. Одеяние же носили около 20 дней до тех пор, пока смрад не начинал 
сопровождать ритуальные процессии, после чего кожа подвергалась захоронению у под-
ножия теокалли.

Согласно иному описанию ритуала, жертв, символизирующих Шипе Тотека, бога ве-
сеннего дождя и возрождения сил природы, помещали в специальные рамы и пронзали 
стрелами. Кровь, как дождь, стекала на землю, а с жертв сдирали кожу [4: 127; 134]. 
Поскольку жертва символизировала древнее божество, то и одеяние ее было соответс-
твующим.

Представляет интерес описание традиционной одежды Шипе Тотека, которое дает 
Спенс: «Этот наряд состоял из короны, сделанной из перьев розовой колпицы и пере-
дника из зеленых перьев, перекрывающих друг друга подобно черепице». Далее иссле-
дователь ссылается на имеющееся в Кодексе Коцкацина изображение царя Ашайакатля в 
одежде Шипе Тотека: «на запястьях монарха также болтается снятая кожа с кистей чело-
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веческих рук, а кожа, снятая с ног жертвы, спадает с его ног, подобно гетрам» [2: 98].
Шипе Тотек, по мнению древних мексиканцев, мог выступать в трех обличьях: 1) ро-

зовой колпицы; 2) голубой котинги; 3) тигра, что соответствовало трем сферам мирозда-
ния (небеса, земля, ад) [2: 98].

По нашему мнению, здесь наблюдается аллюзия на созидательный аспект Шипе То-
тека, возможность рассмотрения его как одного из проявлений бога-творца ацтекского 
пантеона.

Поливариантна трактовка семантики церемониала, связанного с культом Шипе То-
тека:

1) снятая с жертв кожа – аллегория листьев, покрывающих початки маиса [3: 101];
2) «смысл этого ритуала неясен, хотя некоторые ученые интерпретируют кожу как 

метафору свежей растительности, которая весной покрывает землю» [5: 41];
3) вечно повторяющаяся драма возрождения сил природы, символ «новой кожи» 

земли [4: 134].
Нам представляется возможным соотнести ношение жрецами содранной человечес-

кой кожи с ритуальным концептом «вторичного рождения», когда происходит преобра-
жение человеческой природы и жрец, надевая одежду, тем самым идентифицирует себя с 
жертвой, а, значит, и сакральным началом. Поскольку, как мы писали ранее о семантике 
ритуалов жертвоприношения, жертва есть субституция божества, совершившего подоб-
ные действия в начале времен.

О трансформациях второго рождения писал Фрэзер, отмечая, что при этом «челове-
ческая плоть подвергалась преображению; человек становился богом» [6: 242].

Жрец, надевающий на себя кожу жертвы, открывает возможность трансценденции 
времени и пространства, идентифицирует себя с жертвой. Таким образом происходит 
мистическая трансформация, вхождение в состояние первопредка и универсального об-
новления.

Обратимся к рассмотрению иного ритуала плодородия.
В 8й месяц ритуального ацтекского календаря, именуемого Уэй Текуильуитль («Ве-

ликое Бодрствование», «Великий пир владык») наступало время церемониала в честь 
богини маиса Чикомекоатль. Жрецы выбирали девочку 12-13 лет, которая должна будет 
стать репрезентантом женского божества. Украшенная початком кукурузы, с митрой на 
голове она находилась на специальных носилках, где было обилие плодов – кукуруза, 
тыква, перец и др. Ее носили по улицам города и жители поклонялись живому вопло-
щению богини, приносили ей пожертвования, воздавали почести. Традиционным счи-
талось принести богине дары в виде собственной крови, собранной в период поста и 
сохраняемой для жертвоприношения Чикомекоатль.

Далее следовала суровая часть церемониала поклонения богине маиса. Девочку, оли-
цетворявшую божество, обезглавливали, ее кровью окропляли принесенные плоды, а 
также стены храма и стоящих людей. Затем жрецы сдирали кожу с жертвы и один из них 
надевал ее на себя вместе с украшениями из початков маиса. Этот акт символизировал 
воскрешение Чикомекоатль, а также всех сил природы. Кровь богини давала благосло-
вение будущему богатому урожаю, а, значит, обеспечивала благополучие древних ацте-
ков.

Фрэзер Дж. Дж. трактовал вышеописанный ритуал как жертвоприношение с целью:
1) воскрешения божества плодородия;
2) обеспечения обильного роста плодов и злаков;
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3) сохранения божественной энергии, предотвращающей распад и разрушение [7: 
554].

У Спенса Л. мы находим несколько иное описание ритуала в честь богини Чико-
мекоатль. Праздник Шалакуиа («Та, которая одета в песок») предполагал принесение в 
жертву пленницы или рабыни, прошедшей специальный курс обучения для исполнения 
ритуального танца смерти. Девушка плясала всю ночь, а на рассвете жрец с помощью 
кремниевого ножа извлекал ее сердце и приносил его в жертву Чикомекоатль [2: 93-94].

Интересно, что другие исследователи трактуют описываемый ритуал как чествова-
ние богини молодой кукурузы Шилонен, которую традиционно считали девственницей. 
Во время «Большого праздника владык» выбирали девушку, символизировавшую юную 
богиню, всячески ублажали ее на протяжении 9 дней, а на 10й день осуществляли жер-
твоприношение, обезглавливая ее на алтаре храма. Частью церемониала было вкушение 
блюд из кукурузы, которые украшались цветами и зеленью [3: 6].

Подчеркнем, что с именем богини Шилонен связывает указанный праздник и Сус-
тель при описании 18 месяцев года ацтеков и связанных с ними обрядов [4: 281].

Как видно из вышеописанного, Фрэзер и Спенс указывают на связь ритуала с именем 
богини Чикомекоатль, а Сустель и Баглай говорят о посвящении церемонии девствен-
ной Шилонен. Возможно предположить синергию образов двух богинь. В качестве 
подтверждения обратимся к идее о том, что божества маиса, оказавшись в структуре 
древнеацтекского пантеона, «поглощались более общим и универсальным по функциям 
образом богини Чикомекоатль» [3: 50].

В целом, семантика вышеописанного ритуала связана с идеей вечного обновления, 
возрождения жизни, которая последует за смертью божества.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы.
1. Идея периодического возрождения сакральных сил, характерная для архаических 

верований, пронизывает многообразные ритуалы древних ацтеков. Церемониалы, пос-
вященные богам плодородия, направлены на повторение, имитацию изначальной косми-
ческой ситуации, некоего первичного события, произошедшего in illo tempore.

2. Трактовка семантики древних ритуалов требует дальнейшего изучения, ибо ба-
зовые концепты, содержащиеся в мифологических воззрениях, позволяют проследить 
динамику развития древнего социума посредством интерпретации и осмысления риту-
ального дискурса.
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«СТеРеОТИпИ МОВЛеННєВОї ДІЯЛЬНОСТІ У ФРАЗеОЛОГІї:  
АРХеТИпИ АБО ВІДчУжеННЯ»

В статье рассматриваются проблемы трансформации и механизмы осуществле-
ния речевого действия, а также прагматика использования языковых стереотипов по-
хоронного обряда во фразеологии, выявлены генезис и условия актуализации архетипов 
культурного бессознательного, связанных с некоторыми представлениями украинцев о 
смерти.

Ключевые слова: стереотип, архетип, речевое действие, дискурс.
The article deals with the peculiarities of national precedent phenomenon (stereotypes, 

archetypes) and problems of parole doing in phraseology. The conclusion about cultural-
languages stereotypes of «death» became the result of this work.

Key words: stereotypes, archetypes, etalons, discourse, parole doing.

Потреба у розкритті реальних умов функціонування мови, її комунікативних і праг-
матичних аспектів є актуальною темою для багатьох мовознавчих студій. У сучасному 
суспільно-політичному, юридичному, бізнесовому та ін. дискурсах робляться спроби ви-
явлення типології та складників мовленнєвого акту, найбільш ефективних чинників та 
закономірностей здійснення вдалої мовленнєвої дії.

Теорія мовленнєвого акту введена у мовознавчий дискурс завдяки працям Дж. Ос-
тіна, Л. Вітгінштейна, Дж. Серля та ін. Активні розробки у цьому напрямку здійснюють 
Ю. С. Степанов, В. В. Петров, В. М. Телія, М. П. Кочерган, Ю.Д. Прадід, Т. В. Радзієвська 
та ін.

Двома магістральними напрямками дослідження мовленнєвої поведінки в мовній 
картині світу є антропоцентричний та етноцентричний напрямки. Антропоцентричний 
напрямок виявляє та аналізує цілісну систему уявлень, репрезентованих у мовній кар-
тині світу, незалежно від того, чи є вона національно ідентичною, або ж універсальною 
(В. М. Топоров, Ю. С. Степанов, В. Д. Ужченко, Н. Д. Арутюнова). Етнолінгвістикою до-
сліджуються універсалії та унікалії: тобто загальні та спеціальні складові мовних картин 
світу (А. Вежбицька, Дж. Лакофф, С. М. Толстая). Залежно від поставленого завдання та 
ідейно-теоретичних посилань відповідно трактується й роль стереотипів у мові. З одного 
боку, за О. Донченко, Ю. Романенком, це клішовані вирази створені як соціальне замов-
лення з метою симуляції дійсності, «некрофілії тексту», що веде до ситуації відчуження 
людини від соціуму як виробника та реалізатора «мертвих текстів», але з іншого – сте-
реотипи мови як вербальна матеріалізація архетипів культурного несвідомого є тими 
константними комплексними утвореннями, що формують національну та індивідуальну 
ідентичність людини.

Завданням даної статті є виявлення у складі фразеосемантичного поля «смерть» 
стереотипів, пов’язаних із поховальною обрядовістю українців; розгляд фразеологічних 
стереотипів як формантів архетипів культурного несвідомого, використовуваних для 
творення соціально та культурно детермінованих дискурсів у мовленнєвій діяльності 
людини.

© Іванова І. Б., 2008Іванова І. Б., 2008, 2008
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Актуалізація мовленнєвого акту визначається як «живий зв’язок із дійсністю». Націо-
нально-культурний стереотип, задекларований етносом, соціумом, творцем, приречений 
на матеріалізацію в мові. Так культурно-мовні стереотипи, кліше, еталони набувають 
певного структурного впорядкування, оскільки мова не мислиться без чіткої, унормова-
ної правилами форми.

Похоронна обрядовість як наслідок тривалих і складних процесів формування сві-
тогляду нації складає одну зі стрижневих універсалій соціуму й етносу, формує мовні 
стереотипи.

Родинний за характером обряд поховання актуалізує архетипи, закорінені у первісну 
магію, ритуали, що їх первинний сенс уже забувся, але трансформуючись і у фразео-
логічні стереотипи, продовжує визначати світоглядні та соціальні реалії у вербальних 
формулах обрядовості.

Стереотип «смерть як шлях» корелює із образом, який репрезентує семантику «зуст-
річі межі», або навіть декількох меж, між світом мертвих і живих. М. Б. Лановик та З. Б. 
Лановик пишуть: «Магічного значення набувала кожна уявна межа між світом живих та 
потойбіччям: брама, роздоріжжя, перехрестя, вихід на цвинтар. Тому на кожному з цих 
місць відбувались певні ритуали. Часто труну несли та опускали в могилу на полотні, що 
символізувало дорогу, рушниками прикрашали місце поховання» [1: 228]. Дієслова із се-
мантикою «шляху» – складові компоненти фразеологізмів – утворюють лексико-семан-
тичну парадигму, що віддзеркалює саме уявлення про смерть як рух на шляху до світу 
мерців. Наприклад: піти – попереходити – переставитись – іти – відправитись – зійти. 
Таким чином, в українській фразеології образ дороги в потойбіччя проявляється через 
денотат (дієслово зі значенням руху) та безпосередньо напрямком (той світ). Цікаво, що 
напрямок руху завжди направлений прямо або вниз. Щодо верхніх кордонів, то задіяний 
інший спосіб мандрування.

Архетип «помічника» як стереотип обрядовості можна помітити у фразеологізмах 
супроводжувати на той світ, зводити з світу, позводити на той світ. Семантичний 
інваріант «супровід покійника на той світ» у мовній картині світу виявляється понят-
тям складним за генезисом, воно пов’язане з трансформацією дій-оберегів, обов’язкових 
для здійснення магічного захисту живих від повернення мертвих. Смерть в українській 
фразеології означує також вислів виносити ногами вперед, що генетично поєднаний з 
мовною трансформацією поховального ритуалу-оберегу. А. Н. Пономарьов пише: «На-
магаючись завадити померлому знов відшукати дорогу додому, його виносили ногами 
вперед, як правило, через задні двері або через хлів» [5: 322].

Архетипи пантеїстичного світосприйняття українців зумовлюють не тільки створен-
ня, а й тисячолітнє «буття» стереотипів із рослинною семантикою: назви рослин вико-
ристовуються для вербалізації дієвих формул. Стереотип «дії з дубовою деревиною» в 
українській фразеології саме в цьому аспекті формує вербальні формули смерті. Напри-
клад: врізати дуба, дубом одубитись, дав йому дуба, дати дуба. Необхідно наголосити 
на тому, що в структурі граматично-категоріальних формантів мови слово «дуба» може у 
складі фразеологізмів виступати як прислівник, або ж як іменник: одубитись (як?) дубом 
(прислівник з розряду спосіб дії).

Скоріш за все, такі фразеологічні одиниці з генетично неясною граматико-кате-
горіальною структурою пов’язані з давньою слов’янською традицією ховати людину у 
домовині, зробленій з дуба. Такий обряд був пов’язаний з культом дуба (дерева-тотема) 
і міг зберігатись у вербальній його маніфестації. Ритуальні погребальні вогнища скла-
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дались з дубових дров. Фразеологічні вислови дати дуба, дав йому дуба можуть бути 
пов’язані з ритуалом приготуваннями до кремації із залученням дубових дров як «свя-
щенного палива», або ж інгумація відбувається з використанням домовини, зробленої з 
деревини дуба.

Супровід на той світ – це плач, «ігри при покійному», обмивання, одягання покій-
ного, дорога до цвинтаря, поминки мали свою обрядово зумовлену мовленнєву дію, 
яка визначила фразеологічні вирази як стереотипи мовленнєвої поведінки. Інваріантом 
кола фразеологізмів типу пішов під зелену муравку, недовго ряст топтати, лишилося 
недовго ряст топтати є стереотип-образ трави та стереотип ритуальної дії «останнього 
ходіння». Трава в українській народній міфології також представлена як рослина-тотем. 
Т. В. Топорова зазначає: «Через смерть як завершення життя життєвий цикл інтегрується 
у річний цикл, вочевидь демонструючи ізоморфізм мікро- і макрокосму» [2: 340]. Саме 
тому фразеологізм пішов під зелену муравку з семантикою завершальної ненаправленої 
дії віддзеркалює ідею реінкарнації, властиву індоєвропейській спільноті, де пантеїстич-
ний світогляд українців допускає перевертання людини в іншому житті на істоту іншої 
якості.

Українська фразеологія, що використовує стереотипні уявлення про смерть, також 
широко вживає обрядові назви та символіку, дієвість та образність. Наприклад: сира мо-
гила узяла, він на ладан дише; гасне, як свічка, витягтися на лаві, цвинтарне ложе, 
лягти в домовину, вкладати в домовину, виносити ногами вперед, класти в гроб, піти під 
білу березу. Ряд складових назв предметів і символів обряду на позначення стереотипів-
образів і стереотипів-ситуацій творить певну лексико-семантичну парадигму: сира моги-
ла – ладан – свічка – цвинтар – домовина – гроб – біла береза. Знаковою для мовленнєвої 
поведінки українця є вербалізація у фразеології обрядових дій, наприклад: виносити но-
гами вперед, вкладати в домовину, цвинтарне ложе, лягти в домовину. В українському 
поховальному обряді такі мовні репрезентації пов’язані з уявленнями про перехід на той 
світ як початок нового життя. Інше потойбічне життя потребує нового дому – домовини, 
труни, гробу. В. В. Войтович пише: «Домовина (домовище, деревище, труна, трумна) 
– один із важливих атрибутів поховального обряду, осмислюваний як дім для небіжчи-
ка» [3: 162]. Тобто в структурі стереотипних уявлень про смерть в рамках семіотичної 
опозиції свій – чужий формується лексико-семантична опозиція хата – домовина, що 
склалася в українській фразеології завдяки використанню мовних елементів – номінацій 
стереотипних для поховального обряду.

Могила може бути і об’єктом дії – процес поховання й смерті знаходиться в руках 
людини, наприклад: увігнати до могили, звести в труну, вкладати в домовину, лягти в 
гріб. Але могила може бути й суб’єктом дії, наприклад: сира могила узяла, могила узяла, 
могила покрила, сира могила прийняла. В українській мовній традиції спостерігається 
наявність паралелі й неповної синонімії між образами могили та землі, щодо номінації 
стереотипів смерті: сира земля – сира могила. Наприклад: могила покрила – покрий сира 
земля, іти в могилу – іти в сиру землю. В українській фразеології Смерть використовує 
іменник «земля» як архетип фатальності через стереотип наближення неминучої смерті.

Земля як архетип об’єктивно-речової детермінації не-буття впливає й на мовленнєву 
дію обрядового дискурсу. Вербальні формули, що вийшли з обряду інгумації, пов’язані 
з віруваннями у святенність та первинність землі. Г. А. Скрипник пише: «Давні уявлення 
українців про землю як матір усього сущого, про її священну природу знаходять широкі 
аналогії в міфології інших народів світу» [4: 437]. Саме ставлення до землі як предмету 
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сакрального творить низку стереотипів мовленнєвої поведінки – фразеологізмів-побажань 
померлому: хай йому земля легка, хай земля лежить пухом, хай земля лежить пером. У 
такій образній структурі фразеологізмів «земля» корелює зі стійким виразом смертне 
ложе.

Архаїчні мотиви поховання у човні залишилися у фразеологізмі знайти вічну при-
стань, саме тому є можливим використання «пристані» на позначення стереотипних 
уявлень про смерть. Покійника клали не в домовину, а в човен та відправляли річкою. 
М. Б. Лановик та З. Б. Лановик пишуть: «...тіло померлого з жертвами та ритуальними ре-
чами не просто спалювали, а клали у спеціально виготовлений човен, який підпалювали 
і штовхали у річку» [1: 226]. Таким чином є зрозумілим і використання атрибуту вічний.

Залишком мотиву обрядового спалювання покійників на мовному рівні можна вва-
жати використання у мовленнєвій обрядовій діяльності стереотипу «запалена свічка», 
яка вказує померлому дорогу. Наприклад: гасне як свічка, танути як віск, згас як свічка, 
скапувати свічкою. Українці померлому давали в руку свічку як предмет-супровідник до 
іншого світу. Структурне ядро фразеологізмів такого типу складається з іменника свічка 
і дієслова з семантикою трансформування, втрати форми: гасне, тане, скапувати. У пе-
ріод язичництва дим від вогнища, на якому спалювали покійника та жертовних тварин, 
членів родини, вважався відкритим шляхом у потойбічний світ [1: 226].

Необхідність комплексу обрядових дій виражених у фразеологізмах дбати на смерть, 
готувати на смерть також входить у парадигму фразеологічних одиниць, що формують 
стереотипні уявлення про смерть. Процес умирання асоціюється з усім обрядовим колом 
приготування покійного до поховання від прощання з рідними й близькими, обмивання, 
одягання, дзвонів, «годування душі» до «ігор з мертвим», – усе це переходить на мовний 
рівень, саме за таких умов можливе поєднання антагоністичних за первинним значенням 
дієслів готувати, дбати й іменника смерть.

Окремі дії поховального обряду набувають свого мовного втілення у рамках стерео-
типних уявлень про смерть – це стереотип-ситуація «покладання на лаві», шанобливі по-
бажання померлому, наприклад: нехай земля буде пухом, нехай спочиває з миром. Ритуал 
винесення тіла з дому, також використаний в образній структурі мовленнєвої дії обря-
дової направленості: винести ногами вперед, відправитись в останню путь, збиратись 
на Пушкінську.

Спираючись на викладений вище матеріал, слід зробити висновок: поховальні об-
ряди формують стереотипи мовленнєвої поведінки, яким надається велике практичне, 
ідеологічне й культурне значення. A. Н. Пономарьов пише: «Поховальна обрядовість 
– цикл ритуалів, що відбувались з року в рік – відображали уявлення народу про зв’язок 
живих зі світом мертвих та виконували важливу соціальну функцію, сприяючи збережен-
ню пам’яті про покійних, зв’язку між тими, що жили, та тими, що живуть, і наприкінець, 
– між поколіннями» [5: 326]. Такі стереотипи, занурені у тисячолітню традицію й прак-
тику буття людини й етносу, не є способами відчуження, але архетипами культурного 
несвідомого.

Народна ментальність використовує слово чи словесний комплекс із високим рівнем 
семіотизації для введення матеріальних понять, предметів, життєвих реалій у духовний, 
ідеальний, абстрактний світ. Це призводить до необхідності висвітлення зв’язків між 
змінами стереотипів колективної культурної свідомості. Визначення характеру впливу 
стереотипів мови зумовлене дискурсивними мовленнєвими практиками, у межах яких 
актуалізований стереотип. Мовленнєва діяльність обрядового кола є продуктом дискур-
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сивних практик, які заґрунтовані на архетипах даного соціуму і народу. Тобто прагматич-
ний та комунікативний аспекти, соціальні взаємозв’язки та культурно-мовні валентності 
мовленнєвої дії декларують характер стереотипу: він стає ще однією «щаблиною» до 
відчуження індивіда від суспільства, або ж основою для його національної, соціальної, 
особистої ідентифікації.
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ФІЛОСОФСЬКА КАТеГОРІЯ НеВИЗНАчеНОСТІ  
ТА пРОБЛеМА її ВІДОБРАжеННЯ В МОВІ

В статье рассматривается понятие неопределённости как философской катего-
рии и неотъемлемой черты человеческого познания, пронизывающей все сферы жизни, 
включая и языковой уровень. Обосновывается важность изучения семантической неоп-
ределённости лексического значения слова как непосредственного отражения неопре-
делённости, размытости границ соответствующего понятия как формы мышления.

Ключевые слова: неопределённость, размытость границ, понятие, лексическое зна-
чение слова.

This article deals with the notion of indefinitness as a philosophical category and a com-
ponent of the human cognition characterizing all spheres of life, the linguistic level included. 
The article stresses upon the importance of the semantic indefinitness in lexical meaning of the 
word reflecting that vagueness of the corresponding concept boundary as the form of cogni-
tion.

Key words: indefinitness, vagueness of the notion boundary, conception, notion as the form 
of cognition, lexical meaning of the word.

Проблема невизначеності як невід’ємної риси людського пізнання, яка пронизує всі 
сфери, явища нашого життя, – одна з найскладніших і недостатньо досліджених у сучасній 
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науці. Вона є закономірним явищем, досліджується навіть точними науками. Тому мета 
цієї статті – на основі аналізу змісту філософської категорії невизначеності обґрунтувати 
потребу дослідження семантичної неозначеності слова як об’єктивної категорії.

Формування в лінгвістиці понять «розмитості меж», «семантичної неозначеності» 
не є випадковим, як невипадкове і наповнення їх різним смислом. Очевидно, що це ха-
рактерне для мови явище, зважаючи на особливості мислення людини, і семасіологія 
останнім часом звернула на нього увагу, торкаючись невизначеності у зв’язку з розгля-
дом інших семасіологічних явищ, вирішенням різних семасіологічних проблем. В інших 
галузях науки ці поняття сформувалися значно раніше. Так, ще Аристотель у IV столітті 
до н. е. у трактаті «Метафізика», вивчаючи закони мислення, вказував на важливість до-
стовірності у пізнанні світу. Згідно з його законом протиріччя, «якщо мислиться щось 
одне, то йому повинно відповідати лише одне визначення, яке виражає суть буття» [1: 
59]. Тобто поняття у процесі розмірковування мають уживатися в одному й тому ж зна-
ченні, інакше мислення, яке повинно уникати протиріч, стає невизначеним, неточним, 
двозначним, плутаним, і процес мислення у таких випадках не досягає мети [2: 95-98].

В ідеалі наше пізнання розглядається як діяльність, що спрямована на отримання до-
стовірних знань про світ, на пошук істини як універсальної мети цього пізнання [1: 766].

Споконвіків людина шукала відповіді на питання про сутність свого існування у 
світі, про межі буття суспільства, про об’єктивність та достовірність своїх знань про 
дійсність. Ці питання особливо актуальними є тепер, у період постнекласичної науки, 
в епоху становлення нової парадигми мислення та наукової картини світу, коли висо-
коймовірні гіпотези не здатні пояснити широкий клас явищ, заповнити «білі плями», 
ставлячи таким чином під сумнів істинність наших знань [3: 364-365].

Філософія завжди ставить питання: чи можна вірогідно пізнати предмети, їх сут-
ності і виявлення сутності? Саме тоді можна говорити про невизначеність, коли є сум-
ніви щодо об’єктивної реальності світу. Наприклад, філософський напрям агностицизм 
заперечує можливість пізнання зовнішнього світу, сутності речей, вказуючи, що істина 
може бути тільки «даною» суб’єкту, що наше знання (як відчуття) – лише хибна, помил-
кова думка, воно завжди відрізнятиметься від реально існуючого світу, від речей, якими 
вони є насправді, від «речей в собі», і ми ніколи не знатимемо, що вони собою являють 
[4: 558-564]. «Природа тримає нас на відстані від своїх таємниць і дає нам лише знання 
поверхневих якостей об’єкта…» [5: 174-175].

З іншого боку, невизначеність, відкритість пізнання є наслідком того, що існує «іс-
торична обмеженість кожного досягнутого рівня знань» [4: 595]. Людина, утворюючи 
поняття, наукову картину світу, може лише наближатися до відображення одразу усієї 
природи в її безпосередній цілісності, адже дійсність розвивається вічно, є безкінечною 
у просторі і часі. Таким чином, знання ніколи не досягають кінцевої форми, перебувають 
у постійній незавершеності, відносній істинності на певний момент часу як імовірні, 
вірогідні.

Явище невизначеності характеризує пізнання як суперечливий процес, пов’язаний із 
постійним подоланням помилок. Помилковість, хибність уявлення неминуча, зумовле-
на характером мислення, недосконалістю розумових здібностей, пов’язана з пізнанням 
окремих сторін, недостатнім знанням джерел тощо [5: 372].

Неможливість чіткого визначення меж певних явищ призвела до того, що невизна-
ченість враховується навіть точними науками, які вимагають максимальної точності, 
конкретики, чіткості в дослідженні. Наприклад, у математичному моделюванні складних 
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систем таке явище має назву «прокляття розмитості меж», коли рішення досягається на 
основі домовленості з мінімалізацією втрат у більшості можливих ситуацій [6: 122].

Математичний аналіз, як, до речі, і логічний, має справу «з абстрактними множина-
ми об’єктів невизначеної природи як «смисловим» змістом математичних або логічних 
виразів» [7: 13]. Також невизначеність пов’язана з поняттям «нескінченність», яке зна-
ходимо у теорії Георга Кантора про нечіткі множини, тобто множини з нескінченним 
числом елементів. З іншого боку, за допомогою формули Тейлора чи правил Лопіталя 
математики розкривають невизначеність у вигляді символів, знаходячи границю функції, 
причому ця границя «дійсно може існувати і може не існувати, а якщо й існує, то незро-
зуміло, чому вона дорівнює», що, власне, і вказує на «невизначеність» [8 (1: 137)]. А 
такі математичні поняття, як «невизначений інтеграл», «метод невизначених коефіцієн-
тів», «невизначені системи рівнянь», «принцип невизначеності» у квантовій механіці, 
об’єктивно вказують на те, що аналізоване нами явище є реалією, що потребує систем-
ного вивчення.

З теоретико-множинними уявленнями пов’язана і логіка, а саме логіка нечітка, ба-
зовими поняттями якої, зокрема, є «нечіткість», «неясність», «випадковість», а отже – і 
невизначеність.

Закони формальної логіки – це закони правильної побудови і зв’язку думки. Вони 
виражають такі властивості мислення, як визначеність, несуперечність, послідовність і 
обґрунтованість. Джерелом, об’єктивною основою одного з них – закону тотожності – є 
«якісна визначеність предметів і явищ зовнішнього світу» [2: 96]. Тому найгрубішою не-
визначеністю вважається порушення вимог закону тотожності, коли в процесі міркуван-
ня даний предмет підміняється іншим предметом думки даної предметної області. Таким 
чином відбувається змішування понять, що, очевидно, і мав на увазі Аристотель.

Невизначеність самого поняття як форми відображення дійсності відбувається за 
законом зворотного відношення. Чим більше ми збіднюємо зміст поняття, окреслюємо 
меншу сферу, визначаємо не всі видові, рідше – родові ознаки, що у понятті мають мис-
литись, зменшуємо їх кількість (робимо поняття абстрактнішим), тим більше розширює-
мо, робимо невизначенішим його обсяг. Невизначеність виникає і тоді, коли відбувається 
зайва окресленість (стає багатшим зміст поняття, а обсяг – вужчим, визначенішим) [9: 
31-32].

Оскільки і філософія, і логіка, і математика, аналізуючи тією чи іншою мірою люд-
ське мислення як інструмент пізнання, його організацію і систему, оперують поняттям 
невизначеності, то не може не враховувати його й лінгвістика, вивчаючи мову як основну 
форму мислення, оскільки форма виражає відповідний зміст.

Невизначеність у мові є наслідком невизначеності у пізнанні дійсності, яку, зважа-
ючи на її складність та мінливість, важко відобразити в поняттях, у певній системі ка-
тегорій. Вона об’єктивно існує в мовах різної будови незалежно від особливостей мис-
лення їх носіїв.

Невизначеність, незамкненість системи значною мірою властива лексичному рівню 
мови з його великою кількістю елементів, розгалужень, які швидко поповнюються і яких 
осягнути практично неможливо. Саме тому погляди Ф. де Соссюра спричинили пере-
оцінку поглядів на мову й лінгвістичну теорію і структуралісти зосередили увагу на фо-
нології та граматиці, адже фонетичні й граматико-синтаксичні ресурси тієї чи іншої мови 
добре організовані, систематизовані, врегульовані, структуровані чіткіше за рахунок 
меншого (обмеженого) кількісного складу, а лексичний словник – це досить розрізнене 



20

зібрання численних елементів. Крім того, фонетична й граматико-синтаксична системи 
відносно стабільні в певних проміжках часу, а словник безперервно змінюється [7: 117]. 
У фонетиці якщо й з’являється новий елемент, то це непомітно для одного покоління, а 
нові варіанти можуть бути за рахунок комбінацій, а не нових елементів.

Категорії визначеності та невизначеності у семантиці висловлювання розглядаються 
як один із параметрів змісту і смислу. Їх функції – актуалізація та детермінізація імені, 
демонстрація його одиничності в описуваній ситуації (визначеність) або вираження 
його відношення до класу подібних йому феноменів (невизначеність) [6: 122-123]. По-
рушення принципу однозначності через уже згадуване змішування понять як логічну 
помилку призводить до невизначеності, об’єктивною причиною якої є багатозначність 
і невизначеність слів (наприклад, таких понять, як «краса», «добро», «благородство», 
«справедливість» та інших), наявність у природній мові великої кількості омонімів, що 
виражають не одне, а кілька понять, на відміну від штучних мов, де для кожного знаку 
властива чітка однозначність [9: 29].

У різних мовах є різні засоби вираження визначеності/невизначеності, ця категорія 
має різноманітну внутрішню структуру та функціональну семантику засобів виражен-
ня. До спеціальних показників категорії відносяться артиклі – в артиклевих мовах (a, 
the; der, ein; le, la, un, une тощо). В безартиклевих мовах визначеність/невизначеність 
виражається за допомогою порядку слів (кінцева позиція звичайно пов’язується з невиз-
наченістю: «Он купил в киоске книгу», некінцева – з визначеністю: «Он купил книгу в 
магазине») [6: 123].

Категорія невизначеності так чи інакше відображається фактично на кожному рівні 
мовної структури, включаючи міжрівневі утворення: фонетичному (наприклад, російсь-
кі фонеми «а», «о» та «е» у слабких позиціях; українські фонеми типу «еи», «ие», «оу» 
тощо); морфемному (наприклад, наявність афіксів, що займають проміжне положен-
ня між кореневими та афіксальними морфемами, типу -знавство, -логія; гідро-, біо- та 
ін.); морфологічному (наприклад, проблема виділення частин мови, неозначена форма 
дієслова, неозначені займенники, безособово-предикативні прислівники); синтаксично-
му (наприклад, неозначено-особові речення) та інших.

Категорія визначеності/невизначеності є також одним із параметрів семантичної 
структури слова.

У дослідженнях, що виникли на межі філософії, логіки та лінгвістики, розкрива-
ються різні аспекти співвідношення слова та поняття, однак менше уваги приділяється 
такій властивості поняття, як рухливість, гнучкість, здатність змінювати глибину змісту, 
та прояву цих рис у відповідному лексичному значенні слова, яке (лексичне значення) 
ніби не має чітких меж. На цю рису вказував академік В. В. Виноградов, зазначаючи, що 
смислова область слів (навіть багатьох наукових термінів) має багаточисельні перехідні 
відтінки, смислові межі слова можуть бути дуже широкими, а іноді і не досить визначе-
ними, а зміст таких значень може бути неоднаковим у розумінні різних людей залежно 
від рівня їх освіти, особливостей професії, життєвого досвіду [10: 165]. Це відображаєть-
ся і в побудові словникових статей у різноманітних тлумачних словниках, де не завж-
ди спостерігаємо однаковий поділ семантичної структури слова на лексико-семантичні 
варіанти, підзначення, відтінки значень.

Відсутність чітко окреслених меж між ознаками, що утворюють зміст поняття і від-
повідного йому лексичного значення, дозволила Д. М. Шмельову зробити висновок про 
існування явища «семантичної неозначеності» (мовою оригіналу – «семантической не-
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определённости»), який знаходимо в його монографії «Проблеми семантичного аналізу 
лексики (на матеріалі російської мови)» [11]. Автор зазначає, що у більшості випадків 
лексичне значення слова неможливо охарактеризувати з повною визначеністю: деякий 
елемент значення не може повністю бути віднесеним до слова. Така ситуація досить чіт-
ко відображена у тлумачних словниках, де вказання на деякі семантичні ознаки ряду слів 
супроводжуються, на думку мовознавця, своєрідними обмовками: «звичайно», «пере-
важно», «головним чином» і т. ін. [11: 21].

Але введене Д. М Шмельовим поняття по-різному інтерпретується іншими росій-
ськими дослідниками. А. М. Кузнецов пов’язує семантичну неозначеність з лексичною 
багатозначністю. Мовознавець вказує, що семантичне групування слів залежить не лише 
від наявності чи відсутності в їх значеннях спільних ознак, а й від ступеня їх смислового 
узагальнення, та говорить про можливість визначити зміст самої ознаки надто широко, 
тоді вона охоплюватиме дуже великий клас слів, межі якого втратять свою семантичну 
визначеність [12: 153]. Е. М. Мєдникова, наприклад, пов’язує семантичну неозначеність 
з дифузністю, маючи на увазі можливість взаємопереходу словозначень у мовній ситуа-
ції [13: 141-143]. Б. Ю. Городецький – з широкозначністю абстрактної лексики [14: 18].

Найближчим до розуміння Д. М. Шмельова є бачення Т. Є. Недашківської, яка на ма-
теріалі російської мови довела об’єктивність існування семантичної неозначеності, розгля-
даючи її як відкритість семного складу слова, відсутність меж між семантичними ознаками 
в однозначному слові чи лексико-семантичному варіанті багатозначного слова [15].

Американський лінгвіст У. Лабов, працюючи з лексико-семантичними варіантами ан-
глійських слів, використовував термін «розмитість меж слова» для позначення подібного 
явища. Для його ілюстрації він як приклад пропонує дефініцію слова «чашка»: «Невели-
ка відкрита посудина, що має ввігнуту чашкоподібну форму, використовується головним 
чином для пиття налитої в неї рідини, має або не має ручку або ручки, ніжку, підставку 
або кришку…» [16: 140]. На думку У. Лабова, тут розмитість меж як фундаментальна 
властивість людської мови проявляється у трьох особливостях тлумачення: у прикметни-
ках, що не мають чітких денотатів, типу «невелика»; в оцінно-кванторному прислівнику 
«головним чином»; у вказуванні на факультативність типу «з або без» [16: 140].

Для української мови семантична неозначеність лексичного значення притаманна 
такою ж мірою, як і для інших мов, але лінгвісти до цього часу фактично не зверталися 
до вивчення цього явища.

Практика укладання словників різних типів, особливо тлумачних, потребує враху-
вання меж та обсягів лексичних значень слів. Наявність різноманітних ознак у лексич-
ному значенні слова завжди ставить перед лексикологом закономірне питання: як вия-
вити об’єктивні критерії, щоб вичленувати ці ознаки і якнайповніше описати лексичне 
значення? Адже завдання тлумачних словників – максимально об’єктивно, чітко, точно 
й повно відобразити семантику слів, зв’язок слова та поняття. Відповідно до цього і 
словникові дефініції, що містять найістотніші ознаки визначуваного поняття і є засобом 
відображення значення, повинні бути позбавлені недоліків у своїй логічній структурі 
та відповідати вимогам чіткості, ясності, повноти інформації про слово та створювати 
у користувача цілісне уявлення про семантичну структуру слів. Багато словникових ви-
значень формують таке уявлення, оскільки відповідні лексичні значення слів мають чіт-
ку семну структуру.

Наприклад: гандбол – «Командна гра з м’ячем на прямокутному майданчику, в якій 
кожна команда намагається якнайбільше разів закинути руками м’яч у ворота противника; 



22

ручний м’яч» [17 (2: 26)]; ясна – «Ділянки слизової оболонки ротової порожнини ссавців і 
людини, що покривають зубні відростки щелеп та коріння зубів» [17 (11: 654)].

Проте попереднє дослідження показало, що не завжди є визначеність, необхідна за-
вершеність у тлумаченні лексичних значень слів.

Наприклад: гриб – «1. Нижча безхлорофільна рослина, що має форму шапки, наді-
тої на ніжку, і розмножується головним чином спорами « [17 (2: 165)]; мінускули – «1. 
Рядкові літери, перев. в текстах стародавньої писемності; прот. маюскули» [18: 531]; 
моровиця – «2. Епідемія (звичайно чума), що спричиняє велику смертність» [18: 540]; 
город – «Ділянка землі при садибі, здебільшого для вирощування овочів» [17 (2: 135)]; 
душа – «3. Про людину (найчастіше при визначенні кількості)» [17 (2: 446)]; експат-
ріація – «Добровільне або примусове залишення батьківщини, пов’язане, як правило, 
із втратою громадянства» [17 (2: 461)]; навичка – «Схильність чи потреба діяти, вести 
себе певним чином; звичка» [18: 552]; хвоя «1. Голчасте або лускоподібне листя деяких 
рослин (сосни, ялини, модрини і т. ін.)» [17 (11: 50)].

Присутність у наведених дефініціях лексичних одиниць виділених курсивом еле-
ментів «головним чином», «переважно», «звичайно», на які вказували Д. М. Шмельов 
та У. Лабов, а також «здебільшого», «найчастіше», «або», «чи», «як правило», «деякий», 
«різний», «і т. ін.», «і т. д.», «та ін.» «тощо», «часто», «іноді» та деяких інших, свід-
чить про те, що семний склад цих дефініцій незамкнений, відкритий, тому визначення 
об’єктивно не може сформувати повного, вичерпного уявлення про лексичне значення 
слова чи лексико-семантичного варіанту. Ці елементи вказують на необхідність вибору 
відповідного варіанту або варіантів семантичної ознаки у конкретній мовленнєвій ситу-
ації. У таких тлумаченнях понять семантика не може розкриватися повною мірою, тому 
що семантичні межі слова є розмитими, не зовсім чіткими та зрозумілими через відсут-
ність замкненості у семній структурі словозначення. Тому можна говорити про реаліза-
цію семантичної неозначеності, що у тлумачних словниках відображається названими 
елементами, які можна вважати її формальними лексикографічними показниками.

Попереднє дослідження виявило, що це не поодинокі випадки, тому семантична не-
означеність потребує окремого вивчення як системне явище, яке можна визначити як 
незамкненість у семній структурі словозначення внаслідок розмитості семантичних меж 
між ознаками слова та нечіткості відповідного понятійного змісту.

Варто наголосити, що семантична неозначеність (з погляду онтології) є особливіс-
тю не тлумачення, а характерною ознакою самого поняття, наслідком розмитості його 
меж, вона відображає властивості поняття, викликані екстралінгвальними причинами. 
Неозначеність у тлумаченні, тобто у визначенні поняття, – це наслідок, вона з’являється 
об’єктивно, оскільки зумовлена неможливістю вичерпного опису поняття, адже мозок 
людини не здатний охопити одночасно все різноманіття ознак, що формують це поняття. 
Тому у словникових дефініціях відповідних слів неможливо окреслити точні межі лек-
сичного значення, залишається відкритість, яка виявляється у використанні специфічних 
лексикографічних засобів.

Значення слова у мовленні існує в індивідуальному сприйнятті кожного мовця, тоді 
як у словнику відображається колективно сформоване лексичне значення слова (в мові), 
тому й семне наповнення лексико-семантичних варіантів великої групи слів відтворює 
розмитість меж та неозначеність поняття, яка відповідно й викликає у користувачів слов-
ників не зовсім виразне, чітке й точне розуміння, своєрідну невизначеність.

Отже, категорія невизначеності є об’єктивною та невід’ємною рисою людського 
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пізнання, закономірним явищем у науці, зокрема у філософії, логіці, математиці. Оскіль-
ки вона основана на властивостях людського мислення, то притаманна і мові як засобу 
вираження думки та відображається фактично на кожному рівні мовної структури. Тому 
це явище не може не враховувати і лексикографія, що має справу з семантичною неоз-
наченістю, розмитістю меж лексичного значення слова та відповідного йому поняття як 
форми розуміння й осмислення взаємозв’язків і взаємозалежностей реального світу.
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Островська О. М., Арцішевська А. Л.

(Львів, Україна)

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЛІНГВІСТИчНІ АСпеКТИ КОНЦепТА
КАТеГОРІї ОЦІНКИ

В статье рассматриваются философские и лингвистические концепции сущнос-
ти категории оценки. Подан теоретический обзор философских учений касающихся 
концепта категории оценки и лингвистическое понимание её. Указывается на то, что 
важной особенностью оценки является присутствие в ней субъективной и объективной 
оценки.

Ключевые слова: категория оценки, концепт, философия, лингвистика, субъект, 
объект.

The article regards the philosophic and linguistic conceptions of the nature of the category 
of evaluation. The theoretical review of the philosophic learnings, which concern the concept 
of the category of evaluation and its linguistic understanding, is stated here. It’s indicated that 
an important peculiarity of the category of evaluation consists in the existence of the subject 
and the object.

Key words: category of evaluation, concept, philosophy, linguistic, subject, object.

Мета статті розглянути концепт категорії оцінки у філософському розумінні та вия-
вити її зв’язок з лінгвістичними аспектами.

Мова відображає світ усебічно. Вона є важливим компонентом пізнання, оскільки 
пізнавальна діяльність людини не можлива без знаків, що є матеріальними носіями ін-
формації [1: 117]. У мовних знаках реалізуються і закріплюються результати пізнання 
об’єктивної реальності. Пізнавальну діяльність людини можна умовно поділити на: влас-
не пізнання і його оцінку. Тобто у мові відтворюється об’єктивна дійсність, усі предмети 
разом з людиною, її думками, почуттями, вчинками у їх взаємозв’язку. Цей аспект ви-
раження мови розглядають як дескриптивний. Водночас у мові простежуємо взаємодію 
дійсності і людини в найрізноманітніших формах, однією з яких є оцінка: об’єктивний 
світ умовно поділяється мовцем, з погляду його ціннісного характеру на добро і зло. 
В акті оцінки усвідомлюється цінність істотного для людської життєдіяльності факту, 
явища, процесу тощо.

Категорія оцінки була і залишається об’єктом дослідження різних наук: філософії, 
логіки, етики, психології, лінгвістики. Проблема полягає в тому, яке поняття закладене 
в категорію оцінки.

В інтерпретації природи добра і зла в історії етики здавна борються матеріалістична 
та ідеалістична тенденції. Матеріалістична тенденція пов’язувала ці поняття з людсь-
кими потребами та інтересами, із законами природи або побажаннями і прагненнями 
людей (натуралізм: Арістотель, Анкаксагор), з насолодою чи стражданнями, щастям чи 
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нещастям (гедонізм, евдемонізм: Дж. Локк), з реальним соціальним значенням дій ін-
дивідів для їхнього життя. Представники ідеалістичної тенденції розглядали добро і зло 
як поза історичні надкласові сутності, джерелом яких є ідея, розум [2: 113]. Евфонізм 
(грец. – блаженство, щастя), для прикладу, – етичний принцип, який основою мораль-
ності вважає прагнення людини до щастя, найповніше виявився в античній етиці у вчен-
нях Демокріта, Сократа, Аристотеля. Прихильники евдемонізму розглядають щастя як 
вічну й незмінну категорію.

В етиці не існує єдиної думки щодо обґрунтування категорії оцінки. Деякі вчені 
(І. Кант, представники екзистенціалізму, інтуїтивізму) висловлюють думку, що вчинки 
людей треба оцінювати лише за їх мотивами, інші (прихильники утилітаризму, прагма-
тизму – І. Беентам, Дж. Мілль) – за наслідками, треті (дат. філософ-ідеаліст Г. Геффдінг) 
– за поставленою метою. Філософи-марксисти притримуються думки, що для правиль-
ної оцінки вчинка потрібно з’ясувати і мотиви особи, сукупність міркувань, які спонука-
ли її до дії, і саму дію чи є вона благом для інших людей, проаналізувати всі обставини 
вчинку, виявити його місце у системі поведінки особи. Треба врахувати також, якими 
засобами здійснювався вчинок – чесними, дозволеними чи нечесними, своєрідність са-
мої особи, її соціальний досвід, життєвий шлях, психічні особливості. Тільки це, разом 
узяте, робить оцінку моральності не тільки правильною, об’єктивною, а й здатною впли-
нути на поведінку інших людей [ 2: 367].

Поняття «гідність» Аристотель характеризував як досягнення досконалості. «Гід-
ність» та «недоліки», за Аристотелем – це те, що міститься у певному відношенні до 
чого-небудь і припускає, що предмет, яким вони володіють відноситься до доброго чи 
поганого, яке йому властиве.

Аристотель вирізняв у мові ім’я, яке в семантичному смислі є неподільним звуком, 
що умовно означає щось, не вказуючи на час, і дієслово як семантично неподільний звук, 
що приєднується до значення, яке вказує на те, що відбувається в часі, і завжди означає 
те, що говориться про щось інше. В основі відмінності імен і дієслів лежить функція сло-
ва: ім’я – це слово, що виконує функцію щось означати і виражати якийсь зміст; дієсло-
во – це слово, яке, крім функції щось означати, відіграє ще й додаткову функцію, коли 
сполучається з іменем, – функцію повідомляти щось про предмет і виражати зв’язок 
думки з буттям у просторі або в часі: у теперішньому, минулому або майбутньому, тобто 
співвідносити уявне з дійсністю [ 3: 156].

Прийнявши визначення блага як того, «до чого все прагне», Арістотель увів його 
у контекст двох важливих для аксіології категорій мети, а отже, і цілеспрямованої 
діяльності людини, висуваючи перед нею завдання вибору способів досягнення мети 
та модальності прагнення, що спонукає людину до дії. Звернення до природи людини, 
комплексу її життєвих інтересів при визначенні значення оцінних предикатів штовхає 
дослідника на пошук «загальної міри», одного суб’єктивного (притаманного людині) 
психологічного еквівалента, через який можна було б сформулювати дефініцію, котру 
можна застосовувати до всіх видів добра та зла.

Отже, з концепції Арістотеля, у його філософському розумінні категорія оцінки вип-
ливає, що визначення доброго і поганого «через Людину» потребує ідеалізації людської 
природи. Використання об’єкта викликає у людини особливе ставлення до нього, а також 
різноманітні почуття задоволення, засмучення, захоплення тощо. У цьому – специфічна 
форма пізнання цінності, яка виражається оцінкою. Аристотель підійшов до поділу двох 
проблем, які у сфері оцінних значень не можуть бути зведені воєдино: 1) питання про 
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види об’єктів, які набувають оцінної кваліфікації і 2) питання про значення приналежних 
до них предикатів.

Перша проблема пов’язана з денотацією ( під денотацією розуміємо клас усіх ре-
альних, тобто існуючих предметів, до яких слово є правильно використаним для назви 
в системі даної мови), а друга проблема – з сигніфікацією, що, на наш погляд, означає 
сукупність ознак предмета чи явищ, суттєвих для його правильного найменування даним 
словом у системі мови.

Оцінні слова відмінні за своєю природою від дескриптивних предикатів. Властиво-
сті предметів можуть не мати між собою нічого спільного, але їх оцінна класифікація 
може збігатися.

Б. Спіноза, як і інші філософи ХVП ст., розумів, що оцінка зумовлена самою приро-
дою людини і наголошував, що ніяка річ не може бути ні доброю, ні поганою, якщо вона 
в якийсь спосіб не пов’язана з нами. Тим самим Б.Спіноза визначає межі оцінюваного 
фрагменту світу у зв’язку з життєдіяльністю людини [4].

Особливу увагу слід звернути на те, що Б. Спіноза ввів у аналіз оцінних значень 
поняття компаративного класу і нормативу, яке слід розуміти як середньостатистич-
ний стандарт, опосередковану модель виду, щодо якої і надається оцінна кваліфікація 
об’єкта. Це принципово інший тип визначення значень оцінних предикатів. Крім цього, 
Б.Спіноза, визначаючи релятивність оцінки, менш за все пов’язував цю її властивість 
з суб’єктивним чинником. Точка опори дефініції булла виведена за межі суб’єктивної 
оцінки. Вона була перенесена на концепт норми. Коливання в оцінці він розглядає за-
лежним не від різниці в поглядах суб’єкта, а від змін норми.

Англійський філософ Дж. Юм, який стояв на позиціях інтуїтивізму, наголошував, що 
моральні відмінності випливають не від розуму, а від морального почуття, оскільки ми 
швидше відчуваємо моральнісь аніж судимо про неї [5: 619].

Повний відступ від форм гедонізму у визначенні аксіологічних понять зробив німець-
кий філософ І. Кант. Принцип відчуття і почуття він замінив у етиці принципом розуму, 
модальність бажання – модальністю примусовості, емпіричне – апріорним, відносне – аб-
солютним, добро як засіб – добром як ціль. Протилежною принципам гедонізму була до-
ктрина Канта. Він, насамперед апелює до мови. Звертає увагу на те, що прийняте словов-
живання відрізняє приємне від доброго і неприємне від злого і вимагає, щоб про добро і 
зло завжди судили розумом, тобто за допомогою понять, якими можна ділитися з усіма, а не 
лише одними відчуттями, які обмежуються одиничними об’єктами і їх сприйняттям [6 ].

Яскравий представник англійської школи Г. Сіджуїк разом з критикою різних етич-
них концепцій (психологічної, емпіричної, об’єктивної, наукової та інших видів гедоніз-
му, утилітаризму, інтуїтивізму) значне місце відвів семантичному аналізу модальних 
і оцінних концепцій у повсякденній мові. Його увага зосереджена не на тому, як слід 
вживати слова, а на тому, як вони реально вживаються. Особливо цікавими є його спос-
тереження над значенням двох семантичних типів предикатів характерних для текстів 
етичного змісту: слів загальної оцінки (good) і (goodness) та слів поля повинності (ought 
to, right, wrong), що входять відповідно в ціннісні і нормативні судження.

 Значення дієслова ought to, вважає Сіджуїк, не зводиться ані до морального схва-
лення, ані до розплати за порушення обов’язку. На його думку, крім вузького значення 
(деонтичного, категоричного), це дієслово може вживатися і у вільнішому смислі, що є 
характерним для звичайної мови. При цьому мається на увазі не відношення до конкрет-
ного правила (існуючої норми), а віношення до ідеальної норми [8].
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У другому, широкому, смислі повинність не має на увазі ні можливості, ні кате-
горіальної повинності. Обидва значення «ought to» розуміють правильність судження: 
мовець виходить з того, що так, а не інакше повинні думати всі розумні істоти. І справді 
висловлення з «ought to» не стимулюють заперечення. Якщо в них міститься докір, вони 
можуть викликати реакцію виправдання. З етичними правилами не сперечаються, за-
повідям не заперечують.

Третє значення дієслова ought to за Сіджуїком, – це значення кантівського «гіпоте-
тичного імператива». Він адресований тільки тому, хто прагне досягнути якоїсь мети: 
поставивши перед собою мету, слід, керуючись логікою поведінки, прийняти і необхідні 
для її досягнення засоби.

Сіджуїк не обминув питання і про загальне значення предиката «добре», який реалі-
зується в різних його вживаннях. Він, як і його попередники, звертається до модального 
«кореляту» «добро», а саме, до модальності бажання. Пояснюючи свою формулу добра, 
Сіджуїк пише: « Я приходжу висновку, що вираз ‘моє кінцеве добро’ (my ultimate good) 
означає «те, що в кінцевому результаті бажане мені або те, що я бажав би, якби мої ба-
жання не вступали в конфлікт з розумом [8: 112].

Кембріджська і Оксфордська школи, заклавши початок лінгвістичної філософії, 
поставили завдання концептуального, семантичного, логічного і прагматичного аналізу 
мови моралі і, ширше, аксіологічних текстів. Яскравими представниками цих шкіл були: 
А. Айер, П. Ноуел-Сміт, Ч. Стівенсон. На їх думку, жодна природна або неприродна влас-
тивість не може вичерпати значення аксіологічного предиката. Відкинувши денотатив-
ний підхід до значення загальнооцінних предикатів, англійські школи поклали початок 
комунікативного аналізу аксіологічних текстів, тобто текстів, у яких профілюючими є 
оцінні слова (value-words).

Усі функції і шляхи вживання оцінних предикатів об’єднуються поняттям вибору. 
«У світі, в якому не існував би вибір, не могли б існувати такі поняття як кваліфікація і 
шкала цінностей (appraising and granding)», – писав Ноуелл-Сміт [9: 158].

Пошук властивостей «доброти» втягнув у коло уваги філософів усі види оцінок, у тому 
числі гедоністичні, естетичні, утилітарні. Однак, прагнення віднайти просте вирішення та 
очевидні парадигми спонукає філософів звертатися насамперед до тривіальних цінностей, 
інтерпретуючи, на нашу думку, концепт оцінки на двох рівнях: чуттєвий (котрий здійс-
нюється за допомогою емоцій) і раціональний, що безумовно, має еврестичний характер. 
Воно настільки ж відносне, як і аналогічне підрозділення процесу пізнання в цілому.

Розгляд філософського та логічного досвіду в його історичній перспективі показує, 
як поступово виявляється той концептуальний контекст, стосовно котрого формулюва-
лись дефініції аксіологічних предикатів та її семантична специфіка. Аналіз аксіологіч-
них та деонтичних понять і їх визначення в працях філософів наближається до аналізу та 
визначення значення відповідних слів у лінгвістичній та лексикографічній практиці.

 Цілком закономірно, що філософські категорії оцінки стосовно різних наук спочатку 
отримують статус відповідних понять лінгвістичної науки. Потім ці поняття поступово 
втілюються у категорії інших наук. Як зауважує І.Р. Гальперін, те, що для філософії є уже 
усвідомленим науково-визначеним поняттям, тобто категорією, для граматики спочатку 
реалізується як граматичне поняття, яке потребує наукового усвідомлення, а саме, вира-
ження в граматичних категоріях [10: 14]. Тобто будь-яка категорія в конкретній науці (у 
нашому випадку «оцінка») повинна співвідноситися з певними поняттями цієї науки, які 
співвідносяться з відповідними категоріями логіки та філософії.
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Найзагальніші визначення концепта оцінки у лінгвістиці знайшли своє відображення 
у великій кількості праць як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів.

У лінгвістиці категорія оцінки визначається здебільшого як позитивна або негативна 
кваліфікація предмета думки, або ж як позитивне або негативне судження про те, що 
називається даною лінгвістичною одиницею.

І. Арнольд дотримується думки, що слово має оцінний компонент значення, якщо воно 
виражає позитивне або негативне судження про те, що воно називає (схвалення-несхвален-
ня). Оцінний компонент невідривно пов’язаний з предметно логічним, уточнює і доповнює 
його, і тому може входити до словникової дефініції. На відміну від емоційного компонента, 
оцінний не сприяє факультативності або послабленню синтаксичних зв’язків [11: 110].

У мові оцінка охоплює широкий діапазон одиниць, на перший погляд слабо 
пов’язаних між собою, які нелегко об’єднати в одному тексті. Оцінка, як нам видається, 
очевидно є універсальною мовознавчою категорією і хтозна чи існує мова, в якій відсут-
нє уявлення про «добре-погане». Хоч у способах вираження оцінних значень мови, на 
думку О. Вольф, виявляється індивідуальність, і вона пояснює це, насамперед тим, що 
оцінка відноситься до інтенсіонального аспекту мови, де переломлення картини світу в 
свідомості мовця ускладнюється цілим рядом чинників. Однак можна припустити, що 
модальна рамка оцінки є також універсальною. При оцінці завжди тією чи іншою мірою 
присутні об’єкт і суб’єкт. І у будь-якій мові оцінка включає шкалу і стереотипи, аксіоло-
гічні предикати, інтенсифікатори тощо.

Але шляхи вираження цих елементів, як вважає О. Вольф, у кожній мові є своєрідни-
ми. Полемізуючи з іншими дослідниками, О. Вольф подає загальні особливості категорії 
«оцінки» і наводить такі її типи: 1) оцінку de dicto, до якої, як правило, відноситься не 
судження про подію чи факт, а сам факт чи подія. А оцінка de re передається через при-
кметники – визначенням, чи предикативи та відноситься безпосередньо до позначення 
предмета; 2) абсолютна та порівняльна оцінка – при першій мова йде, як правило, про 
один оцінний об’єкт, а при другій є принаймні два об’єкти, або ж два стани одного й того 
ж об’єкта; 3) загальна та особиста оцінка – якщо мова йде про ознаки предметів, які є їх 
власними особливостями (особиста оцінка), і коли властивості приписуються суб’єктом 
оцінки (оцінка загальна); 4) емоційна та раціональна оцінка + емоційна – це, як правило, 
експресивна оцінка, тобто безпосередня реакція на об’єкт (предмет, подію). Раціональ-
на оцінка передбачає оцінне судження і шляхи вираження, які враховують цей характер 
оцінки, сюди відносимо, насамперед, аксіологічні предикати [12: 13].

Оцінне висловлювання, навіть якщо в ньому безпосередньо суб’єкт оцінки не вира-
жається, розуміє ціннісне відношення між суб’єктом і об’єктом. Особливістю структури 
оцінки є те, що вона допускає наявність як імпліцитних, так і експліцитних елементів. 
Оскільки об’єкт оцінки, як правило, є вираженим, такі елементи є беззаперечні. І навпа-
ки, оцінна шкала і стереотипи, які при абсолютних оцінках завжди є у свідомості мовця, 
не знаходять безпосереднього мовного вираження. Суб’єкт оцінки інколи є визначеним, 
а у деяких випадках припускається на основі форм оцінного висловлювання. «Прихо-
ваний» суб’єкт оцінки зі своїми оцінними стереотипами є важливим для аналізу худож-
нього тексту і ролі оцінних висловлювань у ньому. Отже, до складу оцінної модальної 
рамки входять елементи трьох типів: 1) ті, які звичайно експлікуються (об’єкт оцінки), 
елементи, як правило, імпліцитні (шкала оцінок, оцінний стереотип), 2) аспект оцінки і 
елементи, які реалізуються і в експліцитному,і в імпліцитному вигляді; 3) суб’єкт оцінки, 
аксіологічні предикати, мотивування оцінки.
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Суб’єкт і об’єкт оцінки творять два основні елементи оцінної і, ширше, кваліфіка-
тивної структури. Описуючи оцінні (аксіологічні) судження у логіці, оцінка постає як 
безособова, така, що не має суб’єкта. Однак у висловлюваннях природньої мови мож-
на завжди постулювати суб’єкт оцінки, навіть, якщо він спеціально не визначений. Під 
суб’єктом оцінної структури ми розуміємо особу, частину соціуму або соціум у цілому, з 
огляду якого надається оцінка.

Суб’єкт оцінки експліцитний або імпліцитний – це особа або соціум, з погляду якого 
дається оцінка.»Some authorities insist that American slavery was the worst the world had 
ever known»

[13: 138]. Суб’єкт оцінки «they». «James Wilson was considered perhaps the leading 
legal thinker in the United States» [13: 189]. У другому прикладі суб’єкт оцінки – соціум. 
Об’єкт оцінки – це особа, предмет, подія або стан речей, до яких відноситься оцінка. 
Крім цього, в модальну рамку оцінки входять, як правило, імпліцитно шкала оцінок і сте-
реотипи, на які орієнтована оцінка в соціальних уявленнях мовця: «Yet, it was an uneasy 
alliance» [13: 91]. Висловлювання зрозуміле адресатові, оскільки співрозмовники мають 
загальну уяву про даний союз.

 Ці елементи оцінної структури відповідають компонентам оцінки в логічній уяві. 
Проте в природній мові оцінна структура побудована значно складніше і включає ще 
низки компонентів. Суб’єкт і об’єкт оцінки часто сполучаються аксіологічними предика-
тами, насамперед предикатами думки, відчуття, сприйняття.

Важливо наголосити, що протиставлення суб’єкта/об’єкта в оцінній структурі і 
суб’єктивності/об’єктивності у семантиці оцінки – це не одне й теж. І суб’єкт, і об’єкт 
оцінки допускають існування обох чинників – суб’єктивного і об’єктивного. Суб’єкт, 
оцінюючи предмети або події, опирається, з одного боку, на своє ставлення до об’єкта 
оцінки (подобається – не подобається), а, з іншого боку, на стереотипні уявлення про 
об’єкт і шкалу оцінок, на якій розташовані ознаки притаманні об’єктові. Водночас у 
оцінному об’єкті поєднуються суб’єктивні відношення суб’єкт-об’єкт і об’єктивні влас-
тивості об’єкта оцінки. І, якщо мова йде про те, що є привабливим і непривабливим, ма-
ються на увазі і якості самого об’єкта, і відчуття суб’єкта. Наприклад: «She’s an attractive 
woman, Constance said, Your wife!» «She did a very unattractive thing» [14: 213]. Ці вислов-
лювання включають і власне оцінні (суб’єктивні) і дескриптивні (об’єктивні) смисли, 
при цьому в першому прикладі виражається ставлення суб’єкта до об’єкта, а у другому 
– експлікуються також і дескриптивні властивості цього об’єкта; однак в обох випадках 
повідомляється щось і про суб’єкт і про об’єкт. У виразах живої мови оцінний і дескрип-
тивний компоненти пов’язані і нероздільні. Це стосується як семантики окремих слів, 
так і цілих висловлювань, які містять оцінку. У структурі оцінки кореляції суб’єкт/об’єкт 
і суб’єктивне/об’єктивне перебувають у складній взаємодії.

Взаємодія суб’єкта оцінки з її об’єктом лежить в основі лінгвістичних класифікацій 
аксіологічних понять численних дослідників. Однією з нових вважається класифікація, 
яку зробила Н. Арутюнова. За цією класифікацією оцінка створює зовсім особливу, від-
мінну від природньої, таксономію об’єктів і подій [7: 67]. Серед приватно-оцінних зна-
чень виділяються три групи, які включають сім розрядів.

Перша група – це сенсорні оцінки. Вони діляться на: 1) сенсорно-смакові або ге-
доністичні оцінки – те, що подобається: приємний, смачний, запашний та 2) психологіч-
ні, серед них: а) інтелектуальні оцінки: цікавий, захоплюючий, банальний і б) емоційні: 
радісний бажаний, приємний.
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Друга група – це абсолютні оцінки 1) естетичні оцінки, що базуються на синтезі сен-
сорних і психологічних: гарний, прекрасний; 2) етичні оцінки, які означають моральні 
норми: добрий, хибний.

Основні три розряди, що становлять третю групу, – це раціоналістичні оцінки 
пов’язані з практикою діяльності людини. Вони включають: 1) утилітарні: корисний, 
шкідливий; 2) нормативні: правильний, нормальний, здоровий; 3)телеологічні: ефектив-
ний, вдалий, негідний.

 Розглядаючи концепт «оцінка», Н. Арутюнова надає перевагу нормативному, збага-
ченому чи ускладненому телеологічним принципом, тобто: добре означає відповідне іде-
алізованій моделі макро- чи мікросвіту, що осягається як мета людського буття, а отже, і 
його діяльності; погане означає не відповідне даній моделі за одним із параметрів, які є у 
ній. Останнє уточнення необхідне для того, щоб відділити «погане» від «не оцінюваного», 
тобто зовсім непричетного до ідеалізованої уяви про життя на землі [7: 59]. Наведене виз-
начення концепта «оцінка» видається найближчим до суті феномена «оцінка», оскільки 
воно враховує важливі для мови протиставлення оцінних значень дескриптивним. Якщо 
останні фіксують відношення висловлювання до дійсного світу, то перші – характеризують 
відношення між дійсним світом та його ідеалізованою моделлю. Однак і це визначення не 
розкриває суті категорії «оцінки». Воно є лише найбільш загальною інтерпретацією зна-
чення «оцінних предикатів», які використовуються у найрізноманітніших вживаннях.

Отже, аналіз оцінки у власне лінгвістичному плані спирається на розуміння 
суб’єктивного і об’єктивного аспектів значень оцінних слів і висловлювань у їх співвід-
ношенні. В оцінних виразах суб’єктивне і об’єктивне нерозривно пов’язані, створюючи 
континуум, де одна й інша сторона наростають/спадають пропорційно одна одній.
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єВРОпейСЬКА ТРАДИЦІЯ У КУЛЬТУРІ, НАУЦІ ТА В СУСпІЛЬСТВІ

Обговорюються проблеми європейської традиції в контексті становлення та роз-
витку культури та науки. Особливо акцентується увага на антропоцентризмі та на 
культурологічних й історичних аспектах цієї проблеми.

Ключові слова: європейська традиція, культура, антропоцентризм, наука, економі-
ка, світовий проце с.

Обсуждаются проблемы европейской традиции в контексте становления и разви-
тия культуры и науки. Особенно акцентируется внимание на антропоцентризме и на 
культурологических и исторических аспектах этой проблемы.

Ключевые слова: европейская традиция, культура, антропоцентризм, наука, эконо-
мика, мировой процес с.

The problems of European tradition are discussed in the context of the initiation and the 
development of the culture and science. The anthropocentrism and cultural and historical as-
pects of this problem are represented and discussed too.

Key words: European tradition, culture, anthropocentrism, science, economics, World 
process.

Вступ
Проаналізуємо питання про зв’язок європейської традиції в науці і культурі. Саме 

розвиток цієї традиції в економіці призвів до становлення західної індустріальної висо-
корозвиненої цивілізації та до найбільших катастроф XX століття – двох світових воєн.

Під європейською традицією ми розуміємо ту систему, яка дала змогу створити 
цивілізацію та культуру «західного» типу [1: 137; 2: 56–59; 3: 16–503; 4: 3–86; 5: 16–70]. 
Основу європейської традиції становить антропоцентризм та висока степінь прагматич-
ності. Якщо брати поняття євротрадиції в дещо ширшому сенсі цього слова, то до цивілі-
зацій європейського типу належать і такі зовсім не європейські держави, як Японія, Пів-
денна Корея, Тайвань, Сінгапур тощо.

В науці та культурі європейська традиція була сформована на завершальному етапі 
в ХVI–XVIII століттях. В її основу були покладені «Новий органон» Ф. Бекона (індук-
тивна логіка), логічний синтез Р. Декарта, «Новий органон» Ламберта (семіотика); 4-и 
правила умовиводів у фізиці Ньютона (синтез індуктивного та дедуктивного методів до-
слідження) та основи теорії систем Е. Б. де Кондільяка.

Cаме з цієї точки зору ми проведемо аналіз процесу становлення та розвитку євротра-
диції.

Історичні та методологічні корені виникнення та формування євротрадиції
Але слід відмітити, що вона була підготовлена всією історією розвитку тих цивілі-

зацій, які були панівними на протязі цілих епох (Єгипет, Шумер, Вавілон, античність). 
Саме в цих цивілізаціях були створені цілий ряд наук та систем, які займають достойне 
місце в нашій культурі й в нинішню епоху. Наприклад, геліоцентричність була в допто-
лемеївському Єгипті. Але оскільки єгипетська ритуальна система була езотеричною, то 
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Олександр Македонський, як пізніше і його наступник Птоломей, віддав перевагу шуме-
ро-вавілонській системі, яка була відкритого типу та до того ж з точністю до назв богів 
була аналогічною до грецького Пантеону. А в цій системі основною була геоцентрична 
система. Антропоцентризм був започаткований в давньому Єгипті [3: 16–32; 4: 8–15], там 
же виникла і перша абетка, як скорочена фонетична система для ієрогліфічного письма, 
яку в силу езотеричності обрядово-ритуальної системи лише в XVI–му столітті до нашої 
ери стала основою синайського, а в X-му столітті до нашої ери – фінікійського пись-
ма. В Єгипті ж абеткою вміли та могли користуватись лише найбільш високопоставлені 
жерці бога Сонця. Антропоцентричність спочатку була пов’язана із зображенням фара-
онів. Але пізніше, при побудові усипальниць, потрібно було їх розмальовувати сценами 
із життя фараонів. Так виник антропний живопис. Саме тут були закладені основи чо-
ловічої (Аменхотеп) та жіночої (Ніфертіті) золотої пропорції. Виникли два ірраціональні 
числа, які відіграли визначну роль в розвитку античності, а також культурної традиції 
європейських цивілізацій. Саме за чоловічою золотою пропорцією був побудований 
Парфенон та палац Мєньшікова у Санкт-Петербурзі, а за жіночою золотою пропорцією 
– храм Артеміди. Розквіт антропоцентризму відбувся в живописі завдяки християнству. 
Іконопис є невід’ємною частиною храмів для більшості християнських конфесій. Слід 
відмітити, що навіть алфавіти мов народів, які зробили найбільший внесок в становлен-
ня європейської традиції близькі до золотої пропорції. В даному випадку для цієї оцін-
ки використовується поняття інформаційної надлишковості в порівнянні з мінімальним 
числом знаків для алфавітно-семіотичної системи – шістнадцять [2: 60–61].

Антропоцентризм є основою сучасної астрономії [4: 16–23]. Саме виходячи з ан-
тропоцентризму побудована горизонтальна система координат. В сучасній науці існує 
таке поняття як антропний принцип [4: 16–23]. Є декілька його визначень. Наприклад, 
космічний базується із існуванням вуглецево–кисневого життя [4: 16], більш сильне фор-
мулювання пов’язане із існуванням людської цивілізації [4: 18–20]. Взагалі ж всі види 
людської діяльності та знань можуть бути представлені як прояв різних аспектів глобаль-
ного антропного принципу [4: 16–23].

Поняття антропного принципу в певному сенсі дещо ширше, а в певному сенсі більш 
невизначене, як поняття європейської традиції. Бо антропний принцип зв’язаний з будь-
якими проявами життя та діяльності людини. І, звичайно, що без антропного принципу 
неможлива ніяка європейська традиція. В європейській традиції антропність використо-
вується у більш вузькому сенсі як прагматичність.

У дещо вужчому науково-культурологічному аспекті європейська традиція має до-
сить глибокі корені, її сліди можна відшукати і в давньоєгипетській цивілізації (ант-
ропоцентризм) [3: 16–32; 4: 8–15], і в шумерській (будівельна механіка). Однак саме в 
Європі виникла найбільш плодотворна із сучасної точки зору традиція. Грубо кажучи, її 
апологетами можна вважати таких людей. У першу чергу, це Рене Декарт, який розробив 
теоретичні та методологічні основи синтезу [2: 56–58; 3: 466–475], іншими словами, ре-
алізував ідею Роджера Бекона, що наука є настільки наукою, скільки в ній є математики. 
Окрім того, він увів поняття змінної величини. Основи індуктивного методу розробив 
Френсіс Бекон [2: 56–58; 3: 453–456]. Щоправда, основні поняття індуктивного методу 
виникли іще в ХІІІ-му столітті завдяки таким мислителям, як францісканський монах 
професор Оксфордського університету Роджер Бекон, придворний математик при дворі 
Марокканського халіфа ібн Рушд (Аверроес) та прем’єр міністр як при дворі кордовсько-
го халіфа так і при дворі кастильського короля Бен Маймун (Маймонід) [3: 279–364]. Як 
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не парадоксально може здатись, але в становленні індуктивного методу визначну роль 
відіграла християнська релігія. Саме в цій релігії були вироблені засади християнської 
моралі (Бог – це любов). Найбільший внесок в її становлення та пропаганду внесли свя-
тий Павло та Августин блаженний. Саме в цій релігії відводиться значна частина людині, 
бо через Ісуса бог наблизив людину до себе та таким чином виділив її серед інших. 
Тому людина (антропоцентризм) в християнській релігії відіграє визначальну роль. Саме 
справжня християнська мораль та дотримання її правил є одним із визначальних атри-
бутів євротрадиції.

Індукцію та дедукцію синтезував в єдину систему Ісаак Ньютон (чотири правила 
умовиводів у фізиці [2: 58]). Основи семіотики (науки про знаки) розробив Ламберт [2: 
56–59]. Математичний аналіз розробили Ісаак Ньютон та Вільгельм Ляйбніц. До речі, 
обидва підійшли до його створення із діаметрально протилежних позицій: перший – із 
індуктивної, а другий – із дедуктивної точки зору. Фундаментальні основи математичної 
логіки розробив також Вільгельм Ляйбніц (додав до формальної логіки правило достат-
нього обґрунтування). Найбільш загальну концепцію систем із філософської точки зору 
сформулював віконт Етьєн Бонно де Кондільяк [2: 56–58]. До речі системна концепція де 
Кондільяка значно ширша та продуктивніша за системну концепцію Людвіга фон Бер-
таланфі, який щоправда запропонував теорію ієрархічних систем, що наклало певний 
відбиток на розвиток науки ХХ-го століття.

Саме ці основні вчення і складають основу європейської традиції. Іншими словами, 
це антропоцентризм, дедукція, індукція, синтез, аналіз, семіотика та системність. По-
дальший поділ науки, мистецтва і культури можна звести до цих категорій із відхилен-
ням у ту чи іншу сторону [2: 59–61]. Так, наприклад, в європейську традицію гарно впи-
сується і філософія відомого канадського філософа ХХ-го століття Люра Холла, основне 
кредо якої може бути сформульоване таким чином «Усе що йде із голови – розумне».

Оптимальний же синтез наведених вище категорій привів до створення поліметрич-
ної методології (теорії змінної міри та ієрархії) [2: 59–61]. З сучасної точки зору ця теорія 
є оптимальним формалізованим синтезом методології Н.Р.Кемпбелла (вчення про пер-
винні та вторинні вимірювання) та поліфазної системної методології Еррола Харріса [6: 
46–50]. Поліметричний метод також представляє собою теорію європейської традиції. 
В ньому уперше показано, що існує скінчене число типів систем відносно процедури їх 
опису та формалізації. Саме завдяки цьому методу були розв’язані ряд проблем сучасної 
науки та культури. Зокрема розшифрована цивілізація VI–V ст. до нашої ери, яка була в 
1980–1984 рр. знайдена німецькими археологами на островах Середземного моря. Вис-
новок такий – такі міста могли побудувати піфагорійці, які врятувались після спалення 
Сіракуз. Водночас теорія гармонії, що створена на основі поліметричного методу може 
бути запропонована як варіант розшифрування езотеричної системи знань древнього 
Єгипту та її тотему – скрижалі бога Тота (бога Місяця та мудрості в єгипетському пан-
теоні богів). Ця ж теорія гармонії поєднує в єдину систему гармонії Сходу та Заходу, 
іудаїзму, християнства, мусульманства, буддизму, індуїзму та конфуціанства. Зокрема, в 
цю ж теорію гармонії гарно вписуються відомі системи знань, науки та культури. Слід 
відмітити, що з методологічної точки зору, це доволі старі проблеми, які складають ос-
нову євротрадиції. Однак, відхилення від них призводить до кризи в тій чи іншій об-
ласті знань. Як приклад можна проаналізувати основи математики. Відомо, що пред-
метом математики є формалізація, аналіз та синтез будь–якої області знань, включаючи 
й науку. Відхилення від цього правила, тобто зміщення акцентів в сторону будь-якої із 
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трьох вищенаведених категорій призводить до виникнення кризи [6: 47–48]. Особливо, 
це добре видно на програмі основ математики Расселла–Уайтхеда–Гільберта, коли в ос-
нови математики покладається лише математична логіка, або скажімо арифметика, які 
є самі по собі скінченими системами. Як результат, один із засновників цього напрямку 
А. Н.Уайтхед відмовився від цієї програми у 1946 році, хоча в дев’яностих роках мину-
лого століття інженерами-кібернетиками було засноване товариство основ математики, 
яке якраз і базується на програмі Расселла–Уайтхеда–Гільберта. Справа в тому, що в 
сучасній кібернетиці та інформатиці реалізується теза Люра Холла «Все що йде з голови 
– розумне», а не теза формалізованого диспуту (дискусії), що представляє собою, грубо 
кажучи, основу математичної логіки. Саме як метод побудови діалогів, які стали такими 
модними завдяки Сократу та його учню Платону, був написаний «Органон» Аристотеля 
[3: 80–192; 7: 3–35]. Нестандартні логіки базуються або на класичній логіці (польська 
школа) або ж на тезі Люра Холла (інтуїціоністська) [7: 3–35]. Останню особливо добре 
«впроваджував» як в логіку так і в кібернетику один із основних теоретиків–засновників 
сучасної інформатики Андрій Єршов. Слід відмітити, що обидві школи, польська, до 
речі, базується на логічному атомізмі Бертрана Рассела (була створена польськими про-
фесорами–емігрантами Генріком Лукашевичем та Анджеєм Мостовським у Великобри-
танії), та інтуїціоністська (А. А.Марков–молодший та його школа) не мають обмеження 
на число можливих логік. Логічні типи Рассела також не дозволяють отримати скінчене 
число типів систем та більш того формалізувати системи зі змінною ієрархією. Хоча про-
блема формалізації незнання і розглядається в сучасній логіці [8: 455–457]. Тому навіть 
езотерична скрижаль бога Тота є більш оптимальною системою знань з системної точки 
зору, як сучасна логіка.

Саме тому і виникла потреба в поліметричному методі, де є скінчене число типів 
систем, але нескінченне число конкретних реалізацій.

євротрадиція та проблема розвитку цивілізації
Перейдемо тепер до другої частини доповіді – процес становлення та відмирання 

цивілізацій. Якщо взяти цю проблему в контексті розвитку європейської традиції, то її 
також можна пов’язати з антропністю. Найбільшою державою, яка проіснувала близько 
десяти віків на території сучасної Європи, була Римська імперія. Ідея відтворення Рим-
ської імперії не давала спокою протягом віків як на заході Європи (Священна Римська 
імперія), так і на сході (відтворення Східної Римської імперії). І хтозна, якби не марксис-
ти, то така інтеграція могла б виникнути й після першої світової війни. Однак завдяки ви-
никненню крайньо радикальних марксистських держав інтернаціонального типу – СРСР 
(хоча насамперед це була спроба врятувати Російську імперію, помінявши трохи фасад) 
та національного типу (Італія й Німеччина), – ця проблема була відкладена на значно 
пізніший час [9: 308–319; 10: 27–30]. Саме в цих державах був зроблений крок назад від 
євротрадиції: людина в ній була ніщо, головне ідея, і не має значення яка, божевільна 
маячня про світову революцію, чи не менш божевільна про неповноцінність якоїсь нації 
чи раси, тільки із–за того, що представники цих націй створили теорію першої маячні та 
тим більше дозволили бути піддослідними кроликами в створенні Утопії згідно Т. Мора 
[10: 27–30]. Окрім того, досить могутніми в першій половині XX ст. були як англійсь-
ка імперія, так і французька республіка, яким невигідним була рівноправна інтеграція. 
Зіткнення двох марксистських крайностей (національної та інтернаціональної) призвело 
до другої світової війни [10: 27–30]. Ніякого ж «раю» для середнього класу, наявність 
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якого є визначальною для економічної стабільності цивілізації, створено не було. Нато-
мість диктатура пролетаріату, яку створювали вожді комунізму виродилась в небачену 
по масштабах корупційну систему, що відмітила в свої спогадах визначний діяч другого 
(соціалістичного) Інтернаціоналу, а також перший генеральний секретар третього (ко-
муністичного) Інтернаціоналу Анжела Балабанова [9: 308–319].

Після Другої світової війни потрібно було відновлювати Європу, яка до того ж була 
розколена на західний та східний регіони. Народи Європи переконались, яка система 
краща, абсолютистсько-тоталітарна (радянська) чи плюралістично-раціональна (захід-
на). План відновлення Західної Європи (план Маршалла [11: 69–71]), був настільки ефек-
тивним, що його і зараз розглядають як еталон у сенсі надання ефективної допомоги 
іншим державам під час виходу їх із кризи.

Після розвалу табору соціалізму суттєво змінились акценти і зовнішньої політики ос-
новних високорозвинених країн світу. Європа змушена була економічно об’єднуватись. 
Як не дивно, одним з основних ініціаторів цього об’єднання виступила Франція, а 
не Великобританія, яка після розвалу імперії, втратила значно більше, ніж Франція. 
Об’єднання обумовлено насамперед економічними мотивами. Розпочалося воно ще в 
сімдесятих роках минулого століття. З розвитком східних економічних гігантів: Японії, 
Кореї, Тайваню; США та країни Західної Європи почали втрачати ринок не тільки в 
нових видах продукції (електроніка та приладобудування), а й у тих галузях, які були 
споконвічно їхніми (машинобудування). Важко утримувати таку галузь виробництва, як 
сучасне літакобудування, навіть таким державам світу, як Франція та Великобританія, Як 
результат цього співробітництва з’явився проект «Конкорд».

Розширення Євросоюзу на Схід після розвалу СРСР обумовлено насамперед тим, 
що необхідно було збільшити як ринок збуту продукції, так і ринок робочої порівняно 
дешевої сили, а також утворити такий економічний союз, який з успіхом міг би займати й 
надалі провідне місце в світовій економіці, як у не такі вже далекі часи це місце займали 
Великобританія, Франція та Німеччина.

Але, окрім економічних чинників, існують іще правові, культурні і національні, що 
пов’язані з менталітетом тих народів, які об’єднуються. Згадаймо з історії Європи не, 
такі вже й далекі часи (XVIII ст.), коли на території Німеччини було більше князівств, 
графств та вільних міст як держав у сучасній Європі. Утворення нових держав в Європі 
триває і в нинішній час: це колишні республіки СРСР, Югославії, Чехословаччина. Це 
Схід Європи. Причини краху східної системи наступні. В першу чергу це економічні. 
Обумовлені вони тим, що був порушений головний принцип євротрадиції, система і де-
ржава для людей, а не люди, як худоба, для держави. Це співвідношення є визначальним 
для стабільності будь-якої соціально-економічної системи. Бюрократично-ієрахічна сис-
тема не здатна була, перетворивши народ в стадо рабів, побудувати конкурентоспромож-
не економічно стабільне суспільство. Звичайно, що при красі старої ідеології, яка була 
нібито з інтернаціональним відтінком та яка не змогла забезпечити нормальний еконо-
мічний розвиток, на зміну прийшли не стільки національні, як регіонально-корупційні 
клани, які все-таки прикриваються національною вивіскою. Те, що зараз твориться на 
терені колишнього табору соціалізму, а особливо СРСР, також не має, як правило, нія-
кого відношення до євротрадиції. Ні програм національного порятунку, ні орієнтації на 
формування та розвиток середнього класу в більшості пострадянських держав нема. Зате 
є велика програма перерозподілу власності, яка називається приватизацією. Якщо це ро-
биться, скажімо, у Великій Британії, то там підраховується наперед економічний виграш. 
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Тут же цього нема. Ще ні одна нація в світі не стала багатою від того, що все приватизу-
вала (в нашому випадку десь більш як на половину буде справедливо сказано – розікра-
ла) чи реприватизувала свої ресурси. Стара корупційна система зрослась із криміналіте-
том, хоча вона була й так кримінальна в міжнародному та національному масштабах, та 
продовжує перерозподіл «общака» і стає більш прямо тепер жити «по понятиям», а не по 
честі, якої, до речі, ніколи і не було в радянської бюрократії. В основному утворюються 
державні утворення колумбійського типу: поставщики дешевої сировини, напівфабри-
катів та робочої сили, а також зброї, по всіх регіонах світу.

Але разом із тим на Заході продовжується інтеграційний процес. Проходить він та-
кож по-всякому: де швидше, де повільніше. Згладжувати суперечності, які виникають 
під час інтеграції, мають Європарламент та законодавча система. Саме тому остання має 
бути, в основному, однаковою для всіх членів інтеграції. Слава Богу, тут є в певному 
сенсі аналоги – Сполучені Штати Америки та Індія. Як у США, так і в Індії, є суттєва 
різниця в законодавстві окремих штатів чи князівств, але ні в одному штаті чи князівстві 
немає в законодавстві статей, які б були причиною виникнення сепаратизму. Між цими 
двома країнами є суттєва різниця. Сполучені Штати Америки – це країна нащадків еміг-
рантів та емігрантів, яких доля закинула на американський континент. Серед них були 
як відчайдушні авантюристи, так і прості знедолені люди, які шукали кращого життя, а 
також дисиденти різних мастей. Індійська ж держава має більш глибокі історичні тради-
ції, та, окрім розмаїття національного й расового, зуміла зберегти палітру не лише своїх 
етнічних культур, а й стати місцем для збереження інших культур і релігій (прихильники 
вчення Зораастри – парси).

Можна розглядати як міні-євроінтегровану систему і Швейцарію. Швейцарська кон-
федерація може служити добрим прикладом для створення майбутньої Європи. Мож-
ливо, що вона саме тому успішна, що ніколи за часи свого існування не мала ніяких 
територіальних геополітичних амбіцій та не намагалася нав’язати свій стиль життя не те 
що всьому світові, а навіть і сусідам.

Із точки зору європейської традиції, для інтеграції Європи в єдиний Союз потрібно 
зробити «зсув» у сторону від антропності в сторону системності, і це конче потрібно 
зрозуміти всім, що для раціонального розвитку і виживання в сучасну епоху необхідно 
гармонійно узгодити національні інтереси зі своїми особистими та із загальнолюдсь-
кими. Для цього потрібно проводити більше досліджень типу «Римського Клубу» [6: 
46–47], які б дали змогу прогнозувати найбільш широкомасштабні напрями розвитку 
цивілізації.

Для стабільності розвитку сучасного світу необхідно знати й прогнозувати, на що 
можна розраховувати під час проведення чергового соціального експерименту не лише 
для себе та своїх ближніх, але й для наступних поколінь. Тому, наприклад, заява деяких 
лідерів сучасних пострадянських держав про те, що як добре їм зараз жити без усяких 
планів і програм, означає лише одне, що ці лідери або грають на публіку, або захищають 
в основному інтереси мафіозних кланів, які ще не доділили СРСР-івський «общак» між 
собою. Про який Євросоюз можна говорити в цьому разі? Тут якраз основним є чисто 
антропно-клановий принцип.

Наразі до інтеграції людства в єдине співтовариство «примушують» демографічні, 
технократичні та екологічні проблеми. До таких проблем відноситься контроль наро-
донаселення Землі, парниковий ефект та зв’язане з ним глобальне потепління на нашій 
планеті, освоєння Космосу та космічних технологій, в тому числі й розселення людства 
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по інших місцях Сонячної системи, включаючи створення штучних космічних поселень 
[12: 141–147], а також захист Землі від падінь астероїдів, комет та інших як космічних 
так і земних стихійних лих [12: 138–140]. Але для цього як ніколи потрібний на Землі 
злагода та спокій. А це може лише забезпечити система взаємовідносин між державами 
та народами, в основу якої буде покладена євротрадиція. Звичайно повної зрівнялівки 
ніколи не буде, інакше не буде ніякого поступу вперед. Однак, кожен народ чи нація, 
повинен поважати традиції іншого. Тільки в цьому разі можливий гармонійний розвиток 
людства як цілого. При такій інтеграції найкращий прикладом є Швейцарія, вона є не 
тільки пробразом можливого Євросоюзу, а й світової спільноти.

Висновки
1. Обґрунтовується та аналізується поняття євротрадиції.
2. Показано її вплив на розвиток культури та науки, зокрема проаналізовані живо-

пис, основи математики, логіка, лінгвістика.
3. Показаний зв’язок антропного принципу та євротрадиції.
4. Показаний зв’язок євротрадиції із проблемами виникнення, розвитку та існуван-

ня цивілізацій.
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пСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 811.324-7
Пеливан О. К.

(Одеса, Україна)

К ВОпРОСУ О МеСТе ТАКТА (КОРРеКТНОСТИ)  
В РечеВОй КОММУНИКАЦИИ

В статье предпринята попытка определить понятие такта (корректности) в ре-
чевом общении и установить, какая роль отводится такту (корректности) в учениях о 
языковой коммуникации, в лингвокультурологии, в социолингвистике, в антропологии. В 
проявлении тактичности наиболее ярко проявляется гуманистическая функция культу-
ры, которая признается ее главной функцией.

В результате изучения работ по лингвокультурологии выявлено, что тактичность 
(корректность) является неотъемлемым атрибутом культуры в целом и любой речевой 
коммуникации в частности.

Ключевые слова: такт, корректность, культура, коммуникация.

Язык, как известно, теснейшим образом связан с менталитетом, культурой, тради-
циями его носителей, поэтому многие процессы и явления, происходящие в обществе, 
находят отражение в системе языка.

Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, образу-
ющий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосозна-
ния данного речевого коллектива.

Среди специфических компонентов культуры особое, главное место занимает язык. 
Язык в первую очередь способствует тому, что культура может быть как средством обще-
ния, так и средством разобщения людей [7, 14].

Язык – это не только орудие познания, с помощью которого человек познает мир и 
культуру, но и орудие культуры: он формирует человека, определяет его поведение, образ 
жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию.

В настоящей статье предпринята попытка определить понятие такта (корректности) 
в речевом общении и установить, какая роль отводится такту (корректности) в учениях о 
языковой коммуникации, в лингвокультурологии, в социолингвистике, в антропологии.

Прежде чем перейти к освещению вопросов, затрагиваемых в данной статье, необхо-
димо остановиться на определениях терминов «культура» и «коммуникация». При этом 
следует оговорить, что из множества определений этих терминов, существующих в линг-
вистической и философской литературе, нами были отобраны лишь те, в которых (хоть и 
косвенно) нашли свое отражение интересующие нас проблемы тактичности (корректнос-
ти).

«Culture – the way of life, especially general customs and beliefs of a particular group of 
people at a particular time. (Youth / working-class / Russian / Roman / mass culture)» [10,58]. 
(«Культура – образ жизни, особенно общие обычаи (выделено нами – О. П.) и верования 
определенной группы людей в определенное время. (Молодежная / рабочая / русская / 
римская / массовая культура)»).
© Пеливан О. К.., 2008
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«Culture. 1) Culture or a culture consists of the ideas, customs, and art that are produced or 
shared by a particular society (e.g. He was a fervent admirer of Roman and Greek culture... the 
great cultures of Japan and China). 2) A culture is a particular society or civilization, especially 
one considered in relation to its ideas, its art, or its way of life (e.g. the rich history of African 
civilizations and cultures)» [11,72]. («Культура. 1) Культура состоит из идей, обычаев 
(выделено нами – О. П.), и искусства, которые распределены в определенном обществе 
(напр.: Он был пылким поклонником римской и греческой культуры... великие культуры 
Японии и Китая). 2) Культура – определенное общество или цивилизация, особенно та, 
которая воспринимается в связи с ее идеями, искусством, образом жизни (напр.: богатая 
история африканских цивилизаций и культур).

«Culture – the customs, civilization, and achievements of a particular time or people 
(studied Chinese culture)» [12,69]. («Культура – обычаи (выделено нами – О. П.), цивили-
зация и достижения определенной эпохи или народа (изучал китайскую культуру)».)

«Сulture – the customs, beliefs, art, music, and all the other products of human thought 
made by a particular group of people at a particular time (ancient Greek culture, a tribal culture, 
pop culture)» [13]. («Культура – обычаи (выделено нами – О. П.), верования, искусство, 
музыка и другие плоды человеческой мысли определенной группы людей в определен-
ное время (древнегреческая культура, племенная культура, поп-культура)»).

Как видно из приведенных выше определений, во всех повторяется слово customs 
– «обычаи, традиции», одним из компонентов которого, на наш взгляд, являются и при-
нятые в определенном культурном социуме поведенческие нормы, в которые, в свою 
очередь, включены как манеры поведения, так и стандартизированные нормы общения 
(включающие или исключающие определенные темы, явления и т.д. из процесса обще-
ния – в этом, на наш взгляд и заключается тактичность (корректность) в общении).

В философской литературе выделяется 7 функций культуры – аккумулятивная (на-
капливание родового опыта), гносеологическая (познавательная), информационная (фун-
кция исторического обмена, передачи социального опыта), коммуникативная (воспри-
ятие информации, заключенной в памятниках материальной и духовной культуры, при 
которой человек тем самым вступает в косвенное, опосредованное общение с людьми, 
создавшими эти памятники; средством общения выступает, прежде всего, язык), регуля-
тивная и нормативная (система норм и требований, предъявляемых моралью и правом), 
сигнификативная (ее способность создавать целостные, осмысленные представления о 
мире и самостоятельные философские и поэтические миры), функция «психологической 
разрядки» (закрепленные традицией формы разрядки – праздники и ритуалы), гуманис-
тическая (выделено нами – О. П.) функция. Именно эта, последняя функция признается 
главной функцией культуры.

«Культура облагораживает человека, делает его личностью, прививает культуру об-
щения, культуру восприятия, милосердие, альтруизм, такт (выделено нами – О. П.), лю-
бовь к другим людям. Культура выполняет свои функции, влияет на социальную жизнь 
разными путями: а) через социализацию, б) через создание и введение ценностей, в) че-
рез образцы поведения (выделено нами – О. П.), г) через создание моделей институтов 
и социальных систем» [7,12].

Термин «коммуникация» происходит от лат. сommunico – делаю общим, связываю, 
общаюсь. Он появился в научной литературе в начале 20-го века. Под коммуникацией в 
человеческом обществе подразумевают следующее: 1) средства связи любых объектов 
материального и духовного мира; 2) общение, передачу информации от человека к че-
ловеку (межличностная коммуникация); 3) общение и обмен информацией в обществе 
(социальная коммуникация).
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В лингвистической и справочной литературе существует множество определений 
этого термина, из которого мы также попытались выбрать несколько, наиболее тесно 
связанных с предметом нашего исследования.

«Коммуникация – акт общения, связь между двумя или более индивидами, осно-
ванная на взаимопонимании (выделено нами – О. П.); сообщение информации одним 
лицом другому или ряду лиц» [5,65].

«Communication are also the ways which people use to form relationships with each other 
and understand each other’s feelings) [10,118]. («Коммуникация – это также способы, с 
помощью которых люди строят отношения друг с другом и понимают чувства друг 
друга (выделено нами – О. П.)).

«Коммуникация – это жизнь с другими, которая осуществляется разными способа-
ми» [9, 269].

«Коммуникация – это частный момент целого, который мы называем обществом: 
общение с другими людьми или же общение через книгу, все это акты симпатии (выде-
лено нами – О. П.), но именно в тотальности таких актов и состоит общество» [2, 184].

Из приведенных выше определений явствует, что целью коммуникации является не 
только передача информации, но и достижение взаимопонимания, установление/подде-
ржание определенных, адекватных отношений и даже проявление симпатии к партнеру 
по коммуникации. На наш взгляд, выполнению этих не первоочередных (но и немало-
важных) целей коммуникации, в первую очередь, способствуют корректность, тактич-
ность в общении.

Советский Энциклопедический словарь определяет «корректность» (от лат. correctus 
– исправленный, улучшенный) как «тактичность в обращении с людьми, вежливость, 
учтивость» [6, 634]. В этом же справочнике дается и определение такта: «Такт – (от лат. 
– прикосновение, чувство, осязание) – чувство меры, подсказывающее правильное отно-
шение, подход к кому-либо; умение держать себя подобающим образом» [6, 1304].

Можно сказать, что тактичность в речевом общении – это умение своим поведением 
и высказыванием не напоминать о том в жизни человека, чем он может быть огорчен; 
внимание, глубокое уважение к внутреннему миру тех, с кем мы общаемся, желание и 
умение их понять, почувствовать, что может доставить им удовольствие, радость или 
наоборот, вызвать у них раздражение, досаду, обиду.

Тактичность – это и чувство меры, которую следует соблюдать в разговоре, уме-
ние чувствовать границу, за которой в результате наших слов у человека возникает не-
заслуженная обида, огорчение, а иногда и боль. Тактичный человек всегда учитывает 
конкретные обстоятельства: разницу возраста, пола, общественного положения, место 
разговора, наличие или отсутствие посторонних. Тактичность также подразумевает спо-
собность человека быстро и безошибочно определять реакцию собеседников на свое 
высказывание и потому тактичный человек никогда не будет назойливым, не утомит, не 
обидит, не пошутит некстати.

Таким образом, в проявлении тактичности наиболее ярко проявляется гуманисти-
ческая функция культуры, которая, как уже указывалось выше, признается ее главной 
функцией.

Говоря о корректности (тактичности) в речевом общении, нельзя не упомянуть о по-
лучившей широкое распространение в последнее время культурно-поведенческой и язы-
ковой тенденции, именуемой «политической корректностью» (Political correctness – PC).

Эта тенденция зародилась несколько десятилетий назад в США в связи с «восста-
нием» африканцев, возмущенных «расизмом английского языка» и потребовавших его 
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«дерасиализации» – «deracialization». Затем идеи политкорректности были подхвачены 
феминистскими организациями, борющимися за права женщин в современном мире.

Политическая корректность требует убрать из языка все те языковые единицы, кото-
рые задевают чувства, достоинство индивидуума, вернее, найти для них соответствую-
щие нейтральные или положительные эвфемизмы.

Многие ученые, занимаясь исследованием этого языкового и социального феномена, 
отмечают неудачность самого термина, так как он выходит далеко за рамки политические: 
«Сама идея – замечательная, ее можно только всячески поддерживать. Термин политичес-
кая корректность представляется неудачным из-за слова политическая, подчеркивающего 
рациональный выбор по политическим (а значит, неискренним) мотивам в противополож-
ность искренней заботе о человеческих чувствах, стремлении к тактичности, к языково-
му проявлению хорошего отношения к людям» [7, 214]. Были попытки предложить более 
адекватный термин для обозначения этого явления – «языковая корректность», «языковой 
такт», но они не имели успеха, так как «движение достигло мирового размаха, и термин 
стал привычным, устойчивым и заимствованным другими языками» [7, 215].

Политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы 
языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индиви-
дуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или 
прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состо-
яния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п. То есть, можно сказать, что 
экспансия политкорректности привела к определенным изменениям в языковом коде (на-
помним, что понятие языкового кода было введено американскими социолингвистами в 
1962 году). Р. Т. Белл полагал, что «имеются нормы поведения, которыми индивид дол-
жен в глазах окружающих в большей или меньшей степени следовать, причем некоторые 
из этих норм будут нормами языкового поведения – кодами соответствующего языка» [1, 
137]. Следовательно, явление политической корректности связано с изменением норм 
языкового поведения в современном английском языке.

Политически корректные идеи часто демонстрируются в смягченных выражениях. 
Именно поэтому одним из наиболее эффективных средств для создания политически 
корректной лексики является эвфемия.

Согласно А. М. Кацеву «эвфемизмы есть способствующие эффекту смягчения кос-
венные заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, вызываемые к 
жизни моральными или религиозными мотивами» [4, 5].

«Эвфемизм, – пишет В. И. Заботкина, возникает по ряду прагматических причин 
(вежливость, деликатность (выделено нами – О. П.), щепетильность, благопристой-
ность, стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действитель-
ности)» [3, 84].

В данной статье мы не преследовали своей целью давать оценку явлению политкоррек-
тности, однако некоторые крайние ее проявления (напр., замена house plants на botanical 
companions [домашние растения на компаньоны-растения], предметов неодушевленного 
мира – mineral companions [компаньоны-минералы], требование (к счастью, невыполнен-
ное) заменить history [история] на herstory, Manhattan на Personhattan), вызывают негатив-
ную реакцию, так как в результате таких языковых манипуляций эффект «корректности» 
снижается, иногда получается обратный, прямо противоположный.

В наиболее яркой и художественной форме негативная реакция на политкорректность, 
доведенную до абсурда, была выражена американским писателем Джеймсом Финном 
Гарднером, который создал сатиру на политкорректность, переписав самые популярные 
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сказки политически корректным языком («Politically Correct Bedtime Stories») [14]. В 
этих сказках политически «некорректные» слова, внушающие, например, расистскую 
идею или идею неравенства в социальном или материальном положении, заменяются 
политически корректным вариантом. Так, например, в сказке «Джек и бобовое дерево» 
вместо привычного very poor [очень бедный] в описании Джека и его матери читаем 
very excluded from the normal circles of economic activity [исключены из сфер обычной 
экономической активности]. В другой сказке вместо very poor приводится обычный по-
литически корректный вариант – very economically disadvantaged [экономически ущем-
ленный]. Некрасивые сестры Золушки были differently visaged [нестандартной внешнос-
ти], а красивая Белоснежка описана по законам «недооценки» – understatement: not at all 
unpleasant to look at [вовсе не неприятная на вид].

Известная русская писательница Т. Толстая также крайне негативно отнеслась к «пе-
регибам» в политкорректности: «Засилье (выделено нами – О. П.) политически коррект-
ного языка и соответственно выражаемых этим языком политически корректных мыслей 
и понятий захлестнуло современную американскую культуру. Идеология политической 
корректности требует, чтобы любое… высказывание и… поведение соответствовало 
нормам, в идеале, выражающим и отражающим равенство всего и вся»[8, 585].

Суммируя критические отзывы о политкорректности, можно сказать, что апологетам 
этого движения изменило чувство меры, тот самый такт и корректность, за которую они 
ратовали.

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что тактичность (корректность) яв-
ляется неотъемлемым атрибутом культуры в целом и любой речевой коммуникации в 
частности. Дальнейшее исследование проявлений такта в современном речевом обще-
нии должно стать не только интересным, но и весьма актуальным, так как представления 
о языковой норме, приличиях, речевом поведении претерпевают значительные измене-
ния в различных поколениях.
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ВЛИЯНИе СИТУАЦИИ ОБЩеНИЯ  
КАК ЭКСТРАЛИНГВИСТИчеСКОГО ФАКТОРА  

НА ВЫБОР ЯЗЫКОВЫХ СРеДСТВ В пРОЦеССе КОММУНИКАЦИИ

У статті досліджується взаємодія позамовних факторів з мовними засобами з 
метою надання певної визначеної інформації, що особливо актуально для ораторів під 
час публічних промов. Акт комунікації розглядається як такий, що проходить в умовах 
складної взаємодії багатьох екстралінгвістичних факторів.

Ключові слова: ситуація, комунікація, прагматика, мовні та позамовні засоби, пуб-
лічні промови.

The article deals with the analysis of the interrelation of the extralinguistic factors with 
linguistic means with the objective of rendering some definite specific information, which is of 
special importance for speakers at giving public speeches. The act of communication is viewed 
as taking place in conditions of complex correlation of many extralinguistic factors.

Key words: situation, communication, pragmatics, linguistic and extralinguistic factors, 
public speeches.

На протяжении нескольких последних десятилетий изучением связно оформленных 
высказываний и речевого воздействия в таких высказываний в процессе коммуникации 
занимаются не только лингвисты, но и исследователи в области психологии, психоанали-
за, психолингвистики, философии, логики, социологии, политологии. Понятно, что эти 
специалисты исследуют один и тот же объект с разных сторон. Лингвисты также по-раз-
ному исследуют функции речевого высказывания, его целенаправленность, социальное 
воздействие [1: 147-148].

Акт коммуникации происходит в условиях сложного взаимодействия многих экстра-
лингвистических факторов, влияющих на отбор языковых средств выражения опреде-
ленного содержания. Это совершенно естественно, поскольку все изменения в языке и 
речи обусловлены местом, временем и самими участниками общения, что отражается в 
характере речи, во взаимосвязанных элементах высказывания.

Лингвисты давно отметили, что смысл внутренне организованной структурной еди-
ницы языка (к такой структурной единице можно отнести любое высказывание, текст, 
предложение, фразу и даже отдельное слово), «не формируется вне ее, но одновременно 
с экстралингвистическим контекстом» [3: 32]. Последний подразумевает коммуника-
тивные факторы (сфера деятельности, социально-культурный тип участников общения, 
типизированная целевая установка), которые являются внешними признаками функци-
онального стиля, а также собственно лингвистические факторы (форма общения, стиле-
вая характеристика, тип речи) [4: 191-200].

Такие основные параметры речевой ситуации, как сфера и преобладающая функция 
общения, тема, форма общения и тип речи, способ общения (непосредственное и опос-
редованное), социальный статус коммуникантов и отношения между ними, языковая 
ситуация являлись предметом исследования многих лингвистов и психологов. Коммуни-
кативную ситуацию некоторые исследователи называли также «социальной ситуацией» 
[5: 337; 6: 61-62] или языковой ситуацией [7: 44], а особое внимание уделялось изучению 
социально-оценочной лексики.
© Сазыкина Т. П., Пуленко И. А., 2008Сазыкина Т. П., Пуленко И. А., 2008, 2008
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Прагмалингвисты рассматривают речевое воздействие высказывания как цель ком-
муникативного акта, средство достижения прагматической цели. Они учитывают и тот 
факт, что в результате воздействия речевого акта его восприятие адресатом не совпадает 
с целью высказывания адресанта. «Чтобы адресованная форма достигла своей прагмати-
ческой цели, необходимо, оценив психологический настрой, эмоциональное состояние 
адресата, … избрать наиболее эффективные обращения, соответствующие ситуации» 
[1:148-149].

 В идеале «… речь должна быть коммуникативно-оптимальной, т.е. наиболее удоб-
ной для сообщения, ческой, логически последовательной и сжатой. Для того чтобы 
быть правильно понятым, говорящий должен расчленять информацию, выбирая в ней 
наиболее важные составляющие» [2: 26]. Однако, «устная речь реализуется в разговоре, 
который не подвергается предварительной обработке, не рассчитан на фиксацию и зара-
нее не подготовлен» [3: 243-244]. В речи адресант стремится наиболее удачно передать 
важную для него мысль. При этом он выражает эту мысль более или менее экспрес-
сивно, произнося текст определенного коммуникативно-прагматического типа. Степень 
экспрессивности зависит от ситуации общения, контекста, а также от умения адресанта 
пользоваться средствами экспрессии.

Определенные лингвистические средства могут специализироваться на передаче 
внеязыковых явлений психологического порядка и в определенном контексте становятся 
экспрессивными. На уровне синтаксиса экспрессивность связана с коммуникативной це-
лью речевых актов, она передается структурными средствами языка.

В рамках настоящей статьи нам представляется нецелесообразным подробное ис-
следование категорий экспрессивности и эмоциональности. Критериям разграничения 
вышеупомянутых категорий посвящены многочисленные исследования. Нами принима-
ется понимание экспрессивности в смысле выразительности высказывания, служащей 
прагматической цели усиления коммуникативной направленности текста высказывания. 
Степень экспрессивности определяется ситуацией общения и, что особенно очевидно в 
публичных речах, может заранее программироваться адресантом.

Особый интерес представляют такие типы высказываний, как публичные высту-
пления. Внеязыковым фактором, влияющим на выбор языковых средств публичных 
речей, является ситуация официального общения которая уже сама по себе влияет на 
отбор языковых средств данного высказывания, а, следовательно, и на качественные 
характеристики текста. В ситуацию общения входит ролевое распределение партнеров 
коммуникации. Исследователями было замечено, что адресант, прежде чем вступить в 
общение, производит предречевую ориентировку, определяя свое отношение к адресату, 
а также к предмету речи, обращая внимание на то, как он должен построить свое выска-
зывание, чтобы добиться желаемого результата.

В ситуации публичной речи, при рассмотрении ролевой специфики участников 
коммуникации, важно учитывать отношение как адресанта, так и адресата к предмету 
высказывания, поскольку их психическое состояние в момент осуществления речи, пси-
хологические стереотипы, языковая одаренность и подготовленность адресанта непос-
редственно сказываются на выборе лингвистических средств.

Особенностью публичных выступлений, отличающих их от других жанров массовой 
коммуникации, является неравномерное предварительное распределение ролей между 
адресантом и адресатом: активна роль творца/ адресанта речи с заранее продуманными 
элементами языка; пассивна роль получателя/адресата, который не имеет возможности  
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влиять на языковый состав сообщения в процессе коммуникации. Непосредственная от-
ветная реакция адресата возможна в виде реплик, возгласов, неречевой поведенческой 
реакции.

С одной стороны, при создании высказывания оратор отбирает из всего лексического 
и структурного богатства языка необходимые коммуникативные средства для достиже-
ния определенной цели, что предполагает не только освещение определенных фактов, но 
и освещение их в речи определенным субъективным образом, Это влияет на организа-
цию высказывания (речи) и отбор языковых средств.

С другой стороны, целевая направленность высказывания оратора определяется экс-
тралингвистическими факторами: его отношением к содержанию высказывания с пред-
полагаемой позиции адресата, что, в свою очередь, требует анализа социального соста-
ва аудитории, эмоционального состояния, возраста, жизненного опыта, общего уровня 
культуры, осведомленности о предмете выступления.

Мы считаем публичные речи жанровой разновидностью публицистического стиля 
на основании исследования общих функций (убеждение, сообщение, воздействие), об-
щей целевой установки (воздействие на адресата с учетом заранее предусмотренного 
результата) и общего выбора средств выражения мысли.

Понятно, что одним из основных моментов при составлении публичных речей яв-
ляется адресная установка, что относит такие высказывания к области прагматики. Сле-
довательно, публичные речи следует рассматривать с точки зрения их прагматической 
направленности, т.е. выяснить, каким образом, с помощью каких языковых средств до-
стигается ожидаемый прагматический результат.

Как известно, «прагматические свойства и отношения не выразимы средствами са-
мой знаковой системы, служащей для передачи сообщений, а выявляются при ее вос-
приятии интерпретатором» [9: 338]. Исходя из этого, прагматические отношения были 
определены филологами как «отношения между знаками и теми, кто ими пользуется» 
[10: 325], что позволяет считать прагматику частью структурно-ситуативного единства 
[3: 4], которое предполагает, наряду со структурно-языковыми нормами, нормы комму-
никативного порядка [11: 30], «прагматический аспект языка есть не что иное, как его 
коммуникативная функция» [3: 149].

Одной из значимых сторон экстралингвистического фактора публичного выступле-
ния является социальный статус как адресанта, так и адресата. Речевое поведение орато-
ра во многом зависит от этой стороны и в значительной степени предопределяет выбор 
речевых форм. Эту особенность должны тщательно учитывать политтехнологи, а также 
организаторы пиар-акций. Чуть ли не ежедневные примеры из нашей бурной политичес-
кой жизни доказывают, что социальный статус оратора, выступающего с публичными 
политическими речами, несложно определить при грамотном ведении дискуссии. Иссле-
дователи поясняют, что понятие социального статуса не следует смешивать с понятием 
социальная и коммуникативная роли [12: 91].

Исходя из вышесказанного, мы придерживаемся той точки зрения, что уже в самом 
подборе лингвистических знаков перед или непосредственно в момент их реализации 
присутствует отношение к тому, кто их воспринимает. При отсутствии такого отношения 
не прослеживается необходимость в использовании этих знаков, следовательно, необ-
ходимость в использовании языковых средств отпадает. Организация текста публич-
ной речи ставит следующие основные задачи: при помощи обусловленного ситуацией 
целенаправленного подбора языкового материала передать определенное содержание,  
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которое является синтезом информации и субъективной оценки с преобладанием по-
следней. Этот синтез призван произвести желаемый прагматический эффект на адресата 
высказывания. Субъективная оценка при этом как бы накладывается на текст высказы-
вания и в определенной степени модифицирует и задает тот набор конкретных языковых 
средств, который реализует прагматический аспект речевого воздействия. Адресант це-
ленаправленно организует свое высказывание, программируя набор языковых единиц. 
Тем самым он преднамеренно ориентирует свою речь на необходимый прагматический 
эффект. При этом субъективными факторами являются духовные, социальные, этно-
культурные, а иногда (в зависимости от ситуации) религиозные, экономические и по-
литические представления, заложенные в сознание коммуниканта. Это означает, что с 
помощью языковых единиц разных уровней, объединенных общностью прагматической 
семы, адресант кодирует заданное содержание, а адресат, зная значение прагматических 
единиц, декодирует их. При декодировании также присутствует субъективный фактор, 
что неизбежно приводит к большей или меньшей степени искажения переданной и вос-
принимаемой информации.

Нам представляется важным изучение всех аспектов коммуникативных факторов вы-
сказывания как со стороны адресанта, так и со стороны адресата. Данную проблему ис-
следуют не только лингвисты, социолингвисты, психологи, психолингвисты, политологи, 
философы, и она, безусловно, найдет дальнейшее освещение в работах исследователей.
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МОВА СУчАСНОГО МИСТеЦТВА

УДК 81’373.2
Контозорова Н. А.

(Горловка, Украина)

«ТИпЫ пУТеШеСТВИй» В НАУчНОй ФАНТАСТИКе  
И жАНРОВЫе ОСОБеННОСТИ ИХ пОЭТОНИМОСФеРЫ

У статті мова йде про особливості поетонімосфери науково-фантастичних творів. 
Розглядаються поняття літературного жанру та хронотопа. Здійснена спроба виділи-
ти певні типи науково-фантастичних подорожей та проаналізувати характерні риси 
їх поетонімосфери. Проводиться теза про те, що власні назви є невід’ємною складовою 
жанру твору.

Ключові слова: жанр, поетонімосфера, поетонім, хронотоп, подорож.
The article deals with the peculiarities of poetonimosphere of science-fiction works of 

literature. Such notions as literary genre and chronotop are in the focus. The attempt to single 
out certain types of science-fiction traveling and to analyze characteristic features of their 
poetonimosphere is made. It is stated that proper names are integral parts of genre.

Key words: genre, poetonimosphere, poetonim, chronotop, traveling.

Имена собственные в произведениях художественной литературы играют исклю-
чительно важную роль, поэтому, особенно в последнее время, появляется все большее 
количество статей и исследований, посвященных анализу роли собственных имен в 
творчестве разных писателей. Объектом исследования ученых – ономастов становились 
произведения разных жанров, и научная фантастика не является исключением, ведь и в 
ней, наряду со многими другими средствами, «собственные имена различных типов вы-
ступают как неотъемлемый элемент художественной формы произведений» [1: 55], игра-
ют роль своеобразных координат, организующих время и пространство в произведении.

Закономерности функционирования собственных имен в фантастических произве-
дениях Р. Брэдбери изучали К. Б. Зайцева и Е. Ю. Карпенко, функции собственных имен 
в научно-фантастических произведениях И. А. Ефремова исследовала Е. Ю. Андреенко, 
диссертация С. А. Мусаевой посвящена собственным именам персонажей научной фан-
тастики на материале англоязычной литературы. Существует также ряд работ, связанных 
с исследованием топонимов в научной фантастике – среди них можно выделить работы 
В. И. Быкановой и В. Туманова, который занимался изучением топонимии в фантастике 
В. В. Иванова.

В статье мы попытались выделить основные «типы» научно-фантастических путе-
шествий и проанализировать жанровые особенности поэтонимосферы каждого из них. 
Материалом исследования послужили научно-фантастические произведения П. Андер-
сона, Ф. Х. Фармера, Д. Уиндема, С. Лема, И. Ефремова.

Прежде чем говорить о жанровых характеристиках поэтонимосферы научно-фан-
тастических произведений, поразмышляем о жанре в научной фантастике вообще.  

© Контозорова Н. А., 2008
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В литературоведении жанр – понятие абстрактное – определяется как совокупность 
определенных признаков, складывающихся в группе произведений на протяжении дли-
тельного времени и дающих основание объединять произведения разных эпох под об-
щим названием. Это дает нам основание говорить о существовании жанра научно-фан-
тастического путешествия, обладающем определенными признаками и устойчивыми 
художественными традициями, в рамках более широкого понятия научной фантастики 
как литературного вида.

Что же такое путешествие? В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. В. Шведовой на-
ходим такое определение: путешествие – поездка или передвижение пешком по каким-н. 
местам, странам (обычно для ознакомления или отдыха). В словаре В.И. Даля путешест-
вовать – значит «быть в пути, идти или ехать вдаль, в отъезд». То есть, когда мы говорим 
«путешествие», мы всегда имеем в виду перемещение в пространстве – по земле, по 
воде или по воздуху. Но в научно-фантастической литературе это слово обретает более 
широкое значение, которое мы и попытаемся раскрыть. Итак, рассмотрим I тип – можно 
даже назвать его классическим – путешествие в пространстве.

Тема путешествия широко распространена в литературе: это и «Сентиментальное 
путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна, и «Записки русского путешествен-
ника» Н. М. Карамзина, и «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и т. д. 
Кроме того, существует огромное количество произведений, в которых к теме путешес-
твия добавляется авантюрный сюжет – это различные приключенческие романы. Одним 
из первых художественных произведений (если не брать во внимание мифологию), в 
котором тема путешествия переплетается с приключенческой, вероятно, можно считать 
«Одиссею» Гомера. Приключения и препятствия, характерные для древнегреческого ро-
мана, были затем успешно усвоены приключенческой литературой. Кроме древнегре-
ческого романа, будущая приключенческая литература немало заимствовала и у романа 
рыцарского.

Классическими образцами приключенческого романа-путешествия можно считать 
«Путешествие Гулливера» Дж. Свифта, «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона, «Плуто-
ния» и «Земля Санникова» Владимира Обручева, романы Жюля Верна «Пять недель на 
воздушном шаре», «Путешествие к центру Земли», «Двадцать тысяч лье под водой», 
«Таинственный остров». Кроме того, следует упомянуть произведения таких классиков 
мировой литературы, как Луи Буссенар, Редьярд Киплинг, Майн Рид, Фенимор Купер, 
Джек Лондон, Генри Хаггард, Пьер Бенуа и др.

Таким образом, научная фантастика ничего не изобретает – она просто добавляет не-
что новое к уже сложившемуся жанру. Во-первых, это космос со всеми его галактиками, 
планетами и звездными скоплениями, достичь которых стремится человек. В литературе 
появляется новый тип путешествия (второй по нашей классификации) – космическое 
путешествие. Артур Кларк, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Роберт Шекли, Альфред Ван 
Вогт, Вильям Гибсон, Станислав Лем, Франсис Карсак, Александр Беляев, Алексей Тол-
стой, Иван Ефремов, братья Стругацкие – вот лишь небольшая часть писателей, кото-
рые работали в этом направлении. Поэтонимосфера таких произведений, как правило, 
отличается большим количеством космо- и астропоэтонимов – как реальных, так и вы-
мышленных. При этом их соотношение в различных произведениях варьирует в зависи-
мости от замысла автора: это либо полное отсутствие вымышленных поэтонимов, как 
у С. Лема в «Магеллановом облаке» («Oblok Mаgellana»), либо сочетание реальных и 
вымышленных поэтонимов (например, выдуманные планеты Зирда, Альграб, и реальные 
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созвездия Лебедя, Лиры) у Ефремова в «Туманности Андромеды», либо полное отсутс-
твие реальных поэтонимов как, например, у Ф. Карсака в романе «Пришельцы ниотку-
да» («Ceux de nulle part»).

Третий тип – путешествие во времени, причем это может быть либо перемещение 
в будущее (например, «Машина времени» Герберта Уэллса, «Конец вечности», Айзе-
ка Азимова, «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких), либо в прошлое (Джек Финней 
«Меж двух времен», Роберт Силверберг «Наковальня времен», Майкл Суэнвик «Кости 
Земли»). Однако тема путешествия во времени не является прерогативой научной фан-
тастики. Задолго до формирования научной фантастики как жанра, в древних эпических 
произведениях встречаются темы и сюжеты, которые затем стали использоваться и авто-
рами научно-фантастических произведений. Например, одно из первых произведений, в 
котором описывается перемещение во времени – ирландская сага «Плавание Брана сына 
Фебала». Главный герой отправляется в морское путешествие и попадает в Страну Жен-
щин – фантастический идеальный край, где каждый день ему и его спутникам предлага-
лись чудесные нескончаемые яства, где не было болезней и горестей, никто не старел и 
не умирал. Брану кажется, что они пробыли там всего год, а в действительности прошло 
много лет. Когда по желанию спутников Брана корабль возвращается к родным берегам, 
один из них спрыгивает на землю и тут же рассыпается в прах.

Как правило, «чистых» типов путешествий практически не встречается, и перемеще-
ние во времени всегда сопровождается перемещением в пространстве. Иными словами, 
путешествие хронотопично. Понятие хронотопа М. М. Бахтин определяет как сущест-
венную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно осво-
енных в литературе. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время 
здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же ин-
тенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. Приметы времени 
раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» 
[2: 235]. По М. М. Бахтину, хронотоп в литературе имеет жанровое значение. Жанр и 
жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем ведущим началом 
в хронотопе является время. Хронотопы «являются организационными центрами основ-
ных сюжетных событий романа» [2: 282] и имена собственные играют важную роль в их 
формировании.

Так, в романе Пола Андерсона «Танцовщица из Атлантиды» главный герой, америка-
нец Дункан Рейд из 1970 года случайно переносится во времена заката крито-микенской 
культуры. Для создания поэтонимосферы романа, отвечающей свойствам хронотопа, ав-
тор использует многочисленные топопоэтонимы (Пелопоннес, Кнос, Трезена, Аттика, 
Фракия, Родос, Наксос, Аргос) и мифопоэтонимы (Эгей, царь Афинский, его сын Тезей, 
Минотавр, Ариадна).

В повести Пола Андерсона «Печаль гота Одина» («The Sorrow of Odin the Goth») 
путешественник во времени, отправившись в прошлое изучать исландские саги, сам не-
вольно становится одним из главных персонажей этих саг, Одином (Воданом). Произ-
ведение насыщено мифопоэтонимами из «Песни о Нибелунгах», «Саге о Вольсунгах» 
и Старшей и Младшей «Эдд»: Зигфрид, Кримхильда и Брюнхильда, Дитрих Бернский, 
Хильдебранд, Эрманарих, Сванхильд и т.д.

Четвертый тип – путешествия в другие миры, параллельные измерения или альтер-
нативные реальности. Здесь текстовыми средствами координации действия относительно 
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времени и места чаще всего служат топопоэтонимы. В романе американского писателя-
фантаста Филиппа Хосе Фармера «Врата Времени» («The Gate of Time») герои попадают 
в мир, параллельный Земле, на Землю-2. Автор дает детальное описание топографии вы-
мышленной Земли-2 в сравнении с реальной – почти все города и страны имеют другие 
названия. Так, Англия здесь называется Блодландией (Кровавой Страной), Шотландия 
– Норландией, Нормандия – Треттироландией, Скандинавия носит название Дронтхайм, 
Греция – Хатти, Швеция – Тирслэнд.

Иногда автор объясняет то или иное название: Восточная Румыния и Украина объ-
единены в государство под названием Готинозония – «на языке ирокезов это звучит 
как Кстхизанки, что означает «строитель домов»… Днестр здесь называется Ох’хиджо 
– прекрасная река, как наше Огайо…» – говорит Роджер Тухокс, главный герой [3: 34]. 
Область, включающая в себя Данию, Нидерланды, Германию, Польшу и часть Чехос-
ловакии, называется здесь Перкунией – «это слово похоже на производное от литовско-
го слова Перкунис. Перкунис был главным богом древних литовцев…» [3: 35]. В этом 
мире также есть города Комаи (столица Перкунии), Бамму – прототип Лондона (столица 
Блодландии), Ульфсталь, Лефсвик, Эстоква, Сальдус, Толкинхэм, Геррвог; страны Инс-
капинтик, Иберия, Паннония, арабская страна Иквань. Румынский город Плоешти здесь 
называется Дарес, Бристоль – Энт, а «цепь островов, составляющая одно целое с зато-
нувшим Северо-американским континентом» [3: 103] имеет название Хивика.

Несмотря на столь странно звучащие для славянского (да, пожалуй, и американско-
го) читателя названия, здесь тоже можно провести некоторые параллели с реальными 
топонимами. Например, Иберия – это древнее название Восточной Грузии, а Паннония 
– римская провинция, занимавшая территорию современной Западной Венгрии, вос-
точной Австрии и частично Словакии. Хатти – это одна из древнейших цивилизаций, 
которая в период наибольшего могущества (середина II тысячелетия до нашей эры) за-
нимала почти всю Малую Азию и контролировала территорию прилегающего Ближнего 
Востока. Вероятно, одним из источников, из которого автор черпал идеи для обозначения 
топопоэтонимов, послужили названия древних государств и цивилизаций.

В повести Пола Андерсона «Delenda Est» из цикла повестей и рассказов о Патруле 
Времени герои путешествуют в будущее и попадают в параллельный мир, который об-
разовался в результате изменения истории нашего, реального мира. Это другая мировая 
линия, мир, где «главную роль стали играть кельты, а народы германского происхожде-
ния сведены до положения небольших этнических групп…» [4: 130] и топография этого 
мира, как и у Фармера, отличается от реально существующей.

Северная Америка до Колумбии называлась Инис ир Афаллон, по всей видимости 
– одна страна, разделенная на штаты. Группа островов в Айсенийском океане под назва-
нием Инис ир Лионнах соответствовала Гавайям в нашем мире, там был также остров 
Инис Лланголен, который соответствует острову Нантакет в Атлантическом океане. Судя 
по объяснениям автора, частица «инис» добавляется к названиям островов: «Кельты от-
крыли Северный Афаллон, думая, что это остров, – отсюда частица «инис» » [4: 148].

Так же, как и у Фармера, здесь прослеживается связь с реальной топонимией: «Юж-
ная Америка была большим государством, Хай Бразил» [4: 146] – Бразилия. «Афганистан 
и остальная Индия назывались Пенджабом» [4: 146] – Пенджаб или Панджаб (по-перс. 
«Пятиречие», англ. Punjab) – это северо-западная часть британской Индии, а также на-
звание штата на северо-западе Индии и провинции на северо-востоке Пакистана.

Британские острова назывались Бриттис – т. е. Британия, Франция и Нидерланды 
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– Галлис (как известно, Галлия – это историческая область Европы.). «Посередине Скан-
динавии проходила граница: Свеа на севере и Готланд на юге» [4: 146]. Топопоэтоним 
Свеа, по-видимому, связан с названием германского племени свеев – предков шведов, 
– населявших Скандинавию.

«Северная Африка, очевидно, была конфедерацией от Сенегала до Суэца, подходи-
ла почти к самому экватору и называлась Карфагалан южная часть континента была 
разделена на более мелкие страны, имевшие в большинстве своем чисто африканские 
названия. Ближний Восток состоял из Парфии и Аравии» [4: 146]. Карфагалан, вероят-
но, производное от Карфаген – древний город и государство, существовавшее в 7-2 вв. 
до н.э. в западном Средиземноморье. Парфия – древнее государство, возникшее около 
250 до н.э. к югу и юго-востоку от Каспийского моря и подчинившее в период расцвета 
своей власти и политическому влиянию обширные области от Месопотамии до границ 
Индии. Аравия – это другое название Аравийского полуострова, который расположен в 
юго-западной Азии.

В этих произведениях мы имеем дело с явлением, когда топонимическая система 
более тесно связана с содержанием, нежели система антропонимов. Именно благодаря 
топонимам создается необходимый фантастический антураж, они служат средствами 
адеквации действия относительно места и времени.

Однако не всегда для описания параллельной реальности автор использует подобный 
прием. Например, герой рассказа «Поиски наугад» английского фантаста Джона Уинде-
ма в результате неудавшегося эксперимента обнаруживает себя в теле своего двойника 
в альтернативной реальности. Этот мир несколько отличается от нашего, в нем «Гитлер 
не пришел к власти, не было второй мировой войны и это задержало осуществление рас-
щепления ядра» [5: 256]. Однако, в этой реальности героя окружают знакомые топопоэ-
тонимы и урбапоэтонимы: Риджент-стрит, Пикадилли, Гэмпстед, Уотфорд, Пол-Мол, 
Гайд-парк, Кембридж.

Таким образом, анализ структуры и состава поэтонимосферы научно-фантастичес-
ких путешествий позволяет условно разделить их на следующие типы:

I тип – путешествия в пространстве одной планеты;
II тип – космические путешествия к далеким планетам и галактикам;
III тип – путешествия во времени;
IV тип – путешествия в другие измерения, параллельные миры;
В чистом виде каждый из этих типов – редкое явление в научно-фантастической 

литературе. Фактически любое значительное произведение научной фантастики пред-
ставляет собой талантливый синтез нескольких типов путешествий. Каждое из этих про-
изведений имеет свои особенности и характерные черты, их онимия частично или пол-
ностью вымышлена, «она моделирует ономастическое пространство художественного 
мира, созданного автором, и несет большую эстетическую нагрузку» [6: 54].
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Мудрова Н. В.

(Горловка, Украина)

РУССКИй «НАЦИОНАЛЬНЫй КОСТЮМ»  
В АНГЛИйСКОй ЯЗЫКОВОй СРеДе

На матеріалі творів М.С. Лєскова досліджуються засоби збереження та передачі 
національної своєрідності художнього тексту, створеної за допомогою поетонімікону 
твору. Розглядаються шляхи передачі на англійську мову «стилістично нейтральних» 
та стилістично маркірованих антропоетонімів, що виконують ролі «національних мі-
ток», російського «національного костюму».

In N.S. Leskov’s stories the national originality is often created by means of poetonyms 
of the texts. The «stylistically neutral» and stylistically marked antropoetonyms can act as 
«national labels», Russian «national costume». So the ways of translation of the poetonyms of 
the texts into English and the preservation and transfer of the national originality of a literary 
work are investigated.

Знакомство с культурой другого народа обычно происходит посредством изучения 
его литературы в оригинале или, чаще всего, в переводе. Имя персонажа художествен-
ного текста неразрывно связано с произведением в целом, равно как и с языком и с на-
циональной культурой, «бесчисленными нитями-корешками, которые нужно тщательно 
беречь при пересаживании его в почву другого языка» [1: 298]. При «пересадке» ан-
тропонимов следует обязательно учитывать их национальный колорит и пытаться по 
возможности сохранить его, поскольку именно собственные имена наряду с другими 
реалиями создают национальное и историческое своеобразие художественного произве-
дения. По определению С. Влахова и С. Флорина, колорит – «это та окрашенность сло-
ва, которую оно приобретает благодаря принадлежности его референта <…> к данному 
народу, определенной стране или местности, конкретной исторической эпохе» [1:116], 
поскольку этот референт «характерен для культуры, быта, традиции <…>, особенностей 
действительности в данной стране или данном регионе, в данную историческую эпоху, в 
отличие от других стран, народов, эпох» [там же].

Собственные имена «в подавляющем большинстве случаев обладают национально-
языковой принадлежностью» [2:20], являются «носителями национального колорита» 
[1:269]. Такими русскими «национальными метками»1, выступают, например, отчество 
– особая форма именования по отцу, свойственная в Европе лишь нескольким славянс-
ким языкам, a также многочисленные именования с суффиксами субъективной оценки.

Все антропоэтонимы в творческом наследии Н. С. Лескова условно можно разделить  
 
1  Термин «национальная метка» принадлежит А. А. Реформатскому.
© Мудрова Н. В., 2008
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на «стилистически нейтральные» и стилистически маркированные. «Стилистически 
нейтральными» мы называем любые поэтонимы, употребленные в художественном 
тексте для создания реалистического фона описываемых событий. Как правило, для 
переноса в иноязычную среду антропонимов, генетически восходящих к именам реальных 
людей, применяется транскрипция, или, реже, транслитерация: Катерина Львовна 
Измайлова – Katerina Lvovna Izmailova, Аксинья – Aksinya, Федор Лямин – Fyodor Lyamin, 
Александра Николаевна – Alexandra Nikolayevna и т. п. В случаях, когда речь идет о 
библейских и исторических персонажах, переводчики используют транспозицию: Св. 
Николай – St. Nicholas, святой Феодор – saint Theodore, преподобный Сергий – St. Sergius 
и т. п.

Итак, передача «стилистически нейтральных» антропонимов на другой язык не 
представляет особых трудностей. Гораздо больше проблем возникает при переводе 
имен, несущих в тексте художественного произведения определенную стилистическую 
нагрузку, исполняющих роль национально-исторических «меток», «национального кос-
тюма»2 персонажей. В таком качестве традиционно выступают личные имена с суффик-
сами субъективной оценки и отчества.

В русском языке личные имена обладают большой способностью к образованию де-
риватов: субъективно-оценочных имяформ – диминутивов (уменьшительно-ласкатель-
ных именований) и пейоративов (именований с «ярко выраженной экспрессивностью с 
широкой гаммой оттенков сниженного стиля – от обиходно-разговорного до вульгарно-
просторечного» [3: 108]).

В тексте художественного произведения различные имяформы одного героя опос-
редованно передают отношение к нему других персонажей произведения. Например, в 
очерке Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского Уезда» приказчик назван шестью форма-
ми имени: Сергей, Сережа, Сереженька, Сережечка, Сережка, Серега. Только одна из 
них стилистически нейтральна; остальные пять образованы с использованием суффик-
сов субъективной оценки и передают как положительные, так и отрицательные конно-
тации. В переводе, выполненном Дж. Ханна, употреблена единственная форма – Sergei, 
поскольку «в английском языке за человеком закрепляется преимущественно одна какая-
нибудь форма» [2: 43], и «в пределах одного функционального стиля шансы на варьиро-
вание имени чрезвычайно малы» [там же]. Маловероятно, чтобы английский читатель 
догадался об эмоциональных оттенках, которые придают имени суффиксы, поэтому 
при переводе используется прием компенсации: суффиксальные образования «разъяс-
няются» добавлением подходящих по смыслу определений и эпитетов: little Sonya; little 
Grusha; Katya, darling; dear Sergei; her Sergei; handsome Sergei; damned Sergei и т. п.

Отчества представляют coбoй особую проблему для переводчиков c pyccкoгo нa 
английский язык. Эта проблема прежде вceгo кyльтypнo-пcиxoлoгичecкaя, поскольку 
иностранцам «cам фaкт иx yпoтpeблeния пpeдcтaвляeтcя <…> чeм-тo экзoтичecким и 
мaлooбocнoвaнным» [2: 55]. Таким образом, переводчики на английский язык сталки-
ваются с дилеммой: 1) следуя оригиналу, сохранить все имеющиеся варианты или 2) 
повинуясь английской традиции, оставить одну из имеющихся имяформ и пожертвовать 
стилевым своеобразием исходного текста, ведь именование «по батюшке» – принадлеж-
ность русского «национального костюма»? Д. И. Ермолович отмечает, что в литератур-
ных произведениях отчество персонажа как элемент xyдoжecтвeннoгo текста имеет по-
вышенную ценность, оно «может выполнять не только смысловую, но и многие другие 
2  Термин С. Влахова и С. Флорина.
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функции (например, ассоциативную, звукоритмическую, эстетическую и т.д.), следова-
тельно, им нельзя жертвовать в пepeвoдe без весьма серьёзных причин» [2: 58].

Употребление отчества в России ХІХ века имело, прежде всего, социальные корни, и 
как следствие – свидетельствовало о социальном статусе человека. Следующие примеры 
позволяют отметить типичные стилистические функции употребления отчеств в произ-
ведениях Н. С. Лескова:

1. Поскольку по имени-отчеству называли представителей дворянства и купечества, 
а простой люд довольствовался только личным именем, изменение формы именования 
с одночленной (имя) на двухчленную (имя + отчество) указывало на повышение соци-
ального статуса героя: после убийства свекра и мужа Катерины Львовны ее любовника 
приказчика «Серегу по ней уже Сергеем Филипычем стали звать» [4:122]. – «Sergei was 
called Sergei Filippich on account of her».

2. Употребление этой же двухчленной формы имени героем, говорящим о самом себе 
в третьем лице, создает иронический эффект: «Вот сейчас <…>, благослови господи, 
муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор 
к музыкантам» [4:110]. – «The first thing that’s going to happen, the Lord be praised, is your 
husband will be back and then it’s all up with Sergei Filippich. He’ll have to go back to the 
yard with the musicians».

3. По правилам русского речевого этикета обращение по имени-отчеству предпола-
гает использование местоимения 2-го лица мн. числа вы: «Да ведь, Катерина Ильвовна! 
Свет ты мой ясный! – заговорил он» [4:110]. – «How can you, Katerina Lvovna!» began 
Sergei. «You are everything to me».

4. Оттeнoк пpocтopeчнocти и фaмильяpнocти c дaвниx пop нocит обpaщeниe к кoмy-
либo толькo пo oтчecтвy: «Ильвовна! – позвал он ее на привале. – Выдь ты нонче ко мне 
на минуточку ночью: дело есть» [4:136]. – «Lvovna,» called Sergei to her during a halt. 
«Come out to me tonight. There’s something I want to talk about».

Итак, поступаясь английской традиции использовать для одного персонажа единс-
твенную форму именования, переводчик последовал за оригиналом и сохранил все име-
ющиеся варианты, сохранив национальное своеобразие именований, но коннотации, 
заключенные в онимах оригинала, к сожалению, оказались утраченными.

Подводя итог, повторим еще раз слова В. М. Калинкина: онимия любого художест-
венного произведения «выдумана, сконструирована, она моделирует ономастическое 
пространство художественного мира, сотворенного автором, и несет большую эстети-
ческую нагрузку»3 [5:110]. Поэтому деление поэтонимов на «стилистически нейтраль-
ные» и стилистически маркированные условно, поскольку все они выполняют в произ-
ведении определенные стилистические функции и являются носителями национального 
колорита. В качестве «национальных меток», «национального костюма» персонажей 
произведений Н.С. Лескова выступают личные имена и отчества. Передача «стилис-
тически нейтральных» поэтонимов на английский язык осуществляется, как правило, 
путем транскрипции, транслитерации, транспозиции и употребления единичных соот-
ветствий, имеющихся в языке перевода.

Трудности при переводе экспрессивно «нагруженных» поэтонимов возникают, пре-
жде всего, из-за тонкости нюансировки и отсутствии соответствующих средств выраже-
ния в английском языке. Значения уменьшительных, увеличительных, уничижительных, 
ласкательных, пренебрежительных форм, выраженных в русском языке при помощи суф-
3  Аксиома знаковости поэтонима В. М. Калинкина.
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фиксов субъективной оценки, передаются в переводе на основе компенсации (то есть 
путем добавления эпитетов, использования оценочно-экcпpeccивнoй лексики) или до-
полнительного разъяснения их в комментариях.

С. Влахов и С. Флорин отмечают, что национальная и историческая окрашенность 
имени «подлежит переводу наравне с семантическим содержанием слова. Если этого сде-
лать не удалось, если переводчик сумел передать лишь «голую» семантику лексической 
единицы, то для читателя перевода утрата колорита выражается в неполноте восприятия 
образа, т. е., по существу, в его искажении» [1:121]. Таким образом, справедливым пред-
ставляется мнение, что «в интересах передачи национального колорита нельзя пренеб-
регать даже минимальной возможностью бережно хранить подлинное звучание имени в 
любом языке, в какой бы текст оно ни попало» [1:273-274].
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СРеДА ОБИТАНИЯ И СУДЬБЫ пОЭТОНИМОВ

У статті висвітлені деякі проблеми функціонування імені в чужому мовному се-
редовищі. На матеріалі поетичного перекладу «Colas Breugnon» Р.Роллана, виконано-
го В.Набоковим, показані можливості передачі семантичної аури французьких власних 
імен і збереження національної своєрідності засобами російської мови.

The article discloses the problems of name functioning in foreign linguistic environment. 
The observations are based on the poetic translation of R.Rollan’s novel «Colas Breugnon» 
made by V.Nabokov. The possibilities of transmission of semantic aura of the French proper 
names and saving the national originality in the Russian language are shown.

Вопрос о возможностях передачи собственных имен на другой язык тесно связан 
с проблемой сохранения национального своеобразия оригинального текста. Трудность 
заключается в том, что литературное произведение отображает в художественных об-
разах действительность, связанную с жизнью конкретного народа, язык которого дает 
возможность для ее выражения. Разрешение этой проблемы возможно на основе единс-
тва содержания и формы произведения в его национальной обусловленности и языка, 
воплощающего образы и придающего им специфическую окраску.
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Национальное своеобразие подлинного текста, которое доступно читателю на род-
ном языке, не является привычным для восприятия иностранного читателя. «Потреби-
тель» переведенного текста не только иноязычный, но и, в первую очередь, инокультур-
ный читатель. Отсюда вытекают две сложности для переводчика: 1)либо сохранить на-
циональную специфику произведения, привнося эффект экзотики и «дикого» ощущения, 
2) либо заменить национальный колорит спецификой языка перевода. А это порождает, 
в свою очередь, вопрос о переводимости вообще, насколько то или иное произведение 
подлежит адекватному, конгениальному переводу.

Переложение Владимиром Набоковым «Кола Брюньона» Р. Роллана осуществлено 
в какой-то степени двумя путями: с одной стороны, русифицикация имен собственных 
позволяет избежать экзотичности национальной специфики, с другой стороны, сохра-
нение историко-культурного компонента текста дает возможность читателю ощутить 
французский дух романа.

«Николка Персик» появился 22 ноября 1922 года в результате пари с отцом писателя, 
Владимиром Дмитриевичем, и никогда впоследствии автором не вспоминался. Возмож-
но, Набоков считал эту работу «безделкой или грехом своей литературной юности» [1, 
94]. Набоков-старший полагал, что текст Ромена Роллана «Colas Breugnon», усыпанный 
народными шутками, поговорками, прибаутками, каламбурами, невозможно передать 
никаким другим языком: «То – Везувий слов, извержение старофранцузского лексикона 
<…> непрерывная игра ритмическими фигурами, ассонансами и внутренними рифмами, 
цепи аллитераций, ряды синонимов». [2, 210] Набоков-младший, решив доказать обрат-
ное, взялся за работу над переложением романа Р. Роллана на русский язык.

По мнению Зверева, в процессе работы над «Кола Брюньоном» Набокова «привлекла 
изобретательность словесной игры, которой в его переводе подчинено все, вплоть до 
смысловой точности, – перелагатель не видит причин ею пожертвовать, если подобаю-
щий русский эквивалент грозит нарушением повествовательного ритма. В счастливые 
минуты ритм и внутренние рифмы оригинала удается передать по-русски, сохранив не 
только лад, но смысл. Тогда перо Набокова непринужденно выводит что-нибудь вроде: 
«Осада осадой. А я как сяду, засяду и зада со стула не сдвину»» [1, 94]. Того же мнения 
придерживается и известнейший набоковский библиограф Брайан Бойд «Он (Набоков 
– О.О) не был высокого мнения о Роллане как о писателе, и в этой работе его привлек-
ла лишь сама сложность задачи, возможность испытать себя». [2, 210]. Появившийся 
в печати, перевод не вызвал никаких толков, кроме единственной рецензии в газете 
«Руль»: «В жестокое время кровавой вражды, когда жизнь потеряла всякую ценность, 
– вышла удивительная книга, утверждающая смысл существования, призывающая к 
жизни и принимающая ее целиком, без оговорок – дурная ли она или хорошая – какая 
есть. <…> Радостная книга о Николае Персике, и радостен, свеж перевод ее; на русский 
язык особенно трудно, казалось бы, перевести всю эту игру слов, подчас рифмованную; 
весь характер этого старческого болтливого говорка. Дух повести хорошо, сочно сохра-
нен Вл. Сириным, иные словечки удачно заменены соответственно найденными мало 
употребляющимися русскими. Но все же порою возникает недоумение: зачем, например, 
такая притянутая, упорная русификация в именах <…> иногда тяжеловата расстановка 
слов <…> – но, думается, все эти недостатки только досадные обмолвки. Стиль и дух 
книги переданы, повторяю, очень удачно, местами – блестяще» [3, 767].

Набоков создает свой перевод как русский. Учитывая потребности своего читателя, 
он понимает, что ему будет интересно воспринимать «свои» имена, а не слепую трансли-
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терацию с французского языка, которая не принесет ему никаких ассоциаций. Онимное 
пространство любого произведения достаточно сильно проецирует сознание читателя на 
восприятие того, где и с кем он будет иметь дело при прочтении текста. Художественная 
задача перевода диктует свои условия автору: не могут ономастические системы сущес-
твовать в других языковых средах, не искажаясь. В своей изначальной языковой стихии 
имена обладают сложной смысловой структурой, уникальными особенностями формы 
и этимологии, многочисленными связями с другими единицами и категориями языка, а 
также особой семантической аурой, которую под час так трудно уловить переводчику. По 
сути, проблема перевода имени связана с проблемой передачей его культурного ореола. 
Набоков, «приспосабливая» имена собственные под мышление русского читателя, доби-
вается адекватного восприятия текста.

В «Николке Персике» удачно передан галльский дух сказки: на это работают сохра-
нение реальных топонимов, французских поговорок, обычаев, обрядов, праздников. По-
этическое переложение не теряет сочного французского колорита. Удивительная плав-
ность, легкость возвышенно-народной речи сохранена в переводе: «Вакх же отчетливый, 
ощутимый бог, достойный уважения, – бог из древнего рода французского... – что гово-
рю? – христианского, дорогие братья: разве Иисус не бывает изображен на некоторых 
старинных картинах в виде Вакха, попирающего грозди? Выпьем же, други, за него, за 
Искупителя нашего, христианского Вакха, смеющегося Иисуса, чья пурпурная чудная 
кровь струится под зеленью наших холмов, вносит благоухание в виноградники наши, 
в душу и в речь, и льется и льется – сладчайшая, льется через ясную Францию... Да 
здравствует радость и разум!» [4, 224-225] Национальная окраска переложения выра-
жена достаточно ярко, при его прочтении создается впечатление истинно французско-
го романа. Она проявляется в образах героев, которые своим характером, поступками 
непосредственно отражают менталитет, материальную обстановку, социальные условия 
жизни французского народа XVI века. Помимо переложение насыщено национальной 
идиоматикой: французскими пословицами, поговорками, присказками и прочим. В со-
став некоторых входят собственные имена, по возможности, сохраненные Набоковым.

Работая над «Colas Breugon», Набоков передает старофранцузскую лексику русскими 
архаизмами, выискивая их в «Словаре живого великорусского языка» В. Даля: просадь, 
гюльтай, бзырять, вередить, вершник, паричник, миндальник и т.д. Стараясь сохранить 
обилие рифм оригинала, Набоков поэтизирует и ритмизирует текст переложения: «…он, 
Николка Персик, добрый малый, да бургундец, круглый нравом и брюшком, – и хоть 
юности не первой (что таить – шестой десяток!) – крепче дуба, целы зубы, взор – что 
свежая плотва, – и, седея потихоньку, не лысеет голова» [2, 188].

Набоков старается последовательно погрузить славянского читателя во французс-
кую культурно-историческую среду. Заменяя старофранцузские архаизмы, автор пере-
ложения не переиначивает всего того, что относится к историческому фону эпохи. Так, 
топонимия романа существует в русском тексте без изменения (земли Бретань, Лота-
рингия, Шампань; города Дориси, Клямси, Беян, Везлэ; деревня Армс; реки Ионна, Бев-
рон, Басвильские скалы); агионимы присутствуют в оригинальном виде (Иисус, Богоро-
дица, святой Никола, святая Анна); а имена верхушки власти сохранены и кириллически 
трансформированы (герцог де Невер, Гви Кокиль, Жиль Коррозе, Генрих, господин Сюл-
ли, Катон, Буше и другие). Возможно, последние остаются неизменными именно пото-
му, что именуемые ими персонажи не являются центральными действующими лицами. 
А имена собственные простого люда, к которым именно и относится Николка Персик, 
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обыгрываются Набоковым неоднократно: дед Хлебоед, Петр Пуляха, Глаша. Но имя од-
ного персонажа, принадлежащего к власть имущим, не сохраняет своего фонетического 
облика – Иоанн Безземельный. Этот английский король, младший сын Генриха II, в отли-
чие от старших братьев не получил владений во Франции из-за того, что потерял часть 
английских земель на континенте в результате войн с Францией и был низложен Римским 
Папой Иннокентием III. Набоков не мог не прокомментировать историю с потерей земель 
в фамилии этого героя. Оставить его под фамилией Лэкленд (по-англ. Lackland), транс-
литерируя ее с английского языка, значило ничего не сказать славянскому читателю, в 
должной мере не знакомому с английским языком.

С оставшимися именами собственными Набоков играет, пользуясь различными 
средствами языковой выразительности. Работая над антропонимами французского ро-
мана, Набоков ищет для них паронимические соответствия в русском языке. Так, Фиакр 
Болакр превращается в Якоря Балакиря, монсеньер де Раньи становится господином Раг-
ни (кстати, в данном случае в русифицированном антропониме явно проявляется отри-
цательная фоносемантика, [р] и [г] являются одними из неприятнейших звуков русского 
языка. Возможно, таким образом Набоков хотел подчеркнуть, что этот персонаж – не-
приятель жителей городка Клямси: «Господин Рагни, неприятельский вождь, приказал, 
чтоб ребенка не трогали…» [4, 210]). Улавливая фонетическое сходство с корневой осно-
вой русских слов «гад», «гадкий», «гаденыш», автор превращает одного из двух закадыч-
ных друзей-жителей городка Клямси Гадена в Гадюку, а второй друг Тренке становится 
Треской. А тот факт, что друзья каждый свой день начинали с того, «что глядели на про-
текающую воду» местной реки, объясняет выбор автором морской тематики в переиме-
новании данных персонажей. Во французской фамилии Делаво при передаче на русский 
язык максимально сохраняется фонетическая сторона антропонима, при этом превращая 
его в средство прямой характеристики персонажа – Делововой, возможно, намекая при 
этом на разносторонность деятельности действующего лица. Носителем этой фамилии 
является юрист и делопроизводитель, нотариус и маклер города Клямси.

Повествователем и центром повествования является главный герой романа Никол-
ка Персик (Colas Breugnon). Думается, что фамилия Breugnon у Роллана появляется не 
случайно. Дело в том, что Ромен Роллан родился на юго-востоке Франции, в городке 
Кламси, недалеко от которого есть населенный пункт под названием Бреанон (Breugnon). 
А в послесловии к роману Роллан вспоминает о том, что это имя «до сих пор живо в ок-
рестностях Кламси, и я совсем случайно чуть было не купил домишко одного из внуков 
Кола» [5]. Наделяя своего персонажа именем Кола, Роллан также опирается на реальный 
топоним Colas, название французского городка рядом с Бревеком, в котором родился его 
прадед по отцовской линии Боньяр. Кстати, многими чертами характера Кола Брюньон 
обязан именно ему.

Николка (Colas) – просторечный русифицированный вариант французского имени 
Никола (Николя) используется Набоковым в качестве приема характеристики персона-
жа, для передачи балагурного характера и веселого нрава далеко немолодого главного ге-
роя, привыкшего шутить не только с жизнью, но и со смертью. Фамилию Breugnon Набо-
ков передает как Персик, воспользовавшись подсказкой Р.Роллана, который утверждал, 
что brugnon – это «название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса» 
[3, 767]. И это, пожалуй, все, что удается автору переложения сохранить в русскоязыч-
ном варианте. Именование Персик является скорее всего фамилией, а не прозвищем, 
т.к. наличие в русском ономастиконе фамилий Носик, Лучик, Козлик, Пузик позволяют 
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это предположить. Но фамилия явно «говрящая», нрав героя добр и прост, покладист 
и «покат», совсем как сочный спелый плод персика: ««Что за радость, что за гордость 
родом быть из Клямси». Хороший город, да иначе и быть не могло – он ведь создал меня. 
В нем растенье разумное вольно живет, соком обильное, без шипов и беззлобное, разве 
что злой у него язычок» [4, 240-241]. Социальное происхождение персонажа также обыг-
рано фамилией: «Тут они все напали на меня, насмехаясь, говоря, что вкус мой известен, 
называя меня Персиком вечно вертящимся, паломником, бродягой, Персиком пыльным, 
как придорожник..». [4, 239].

Набоков разными способами эксплицирует поведение, повадки, пороки героев в их 
именах. Например, кюре Шамай, друг Николки, в русифицированном переложении ста-
новится попом Шумилой. Автор добивается в некотором роде юмористического эффекта, 
иронизируя с помощью антропоэтонима: поп, и вдруг Шумила. Этот персонаж, громог-
ласный и шумный, большой любитель выпить, обладает довольно веселым нравом и от-
личается нестандартным поведением для служителя церкви: «Мой старый друг, поп Шу-
мила, приехавший из деревни своей, чтобы попировать у архиерея…» [4, 204], «…гудит 
Шумила, тыча палкой ему в зад…» [4, 204]. В имени Пузо-Пузак (в оригинале Гено из 
Пуссо) аллитерационное созвучие «пуз-пуз» служит созданию особого звукового образа, 
который перекликается со зрительным «толстый»: «…толстый Пузо-Пузак, охмелев, по-
желал пройтись по самой стене со стаканом в руке…» [4 207]. В сочетании эти два образа 
создают впечатление очень толстого, огромного, невероятно объемного мужчины.

Подчас в некоторых набоковских именах не трудно увидеть семантическую мотиви-
ровку. Здесь происходит обнажение внутренней формы имен, за счет которой передается 
смеховая культура произведения. Так, роллановский мэтр Этьен Луазо (l’oiseau в пе-
реводе с фр. – птица, а в переносном значении – важная птица, птица высокого полета) 
превращается в Ефима Пташкина, который, несомненно, является «важной птицей», 
выполняя функции доктора в городке Клямси. Набоков добивается восприятия допол-
нительного подобраза в этом поэтониме. Для француза фамилия Луазо (птица) не дает 
такой живости восприятия, как Пташкин для русского читателя. Помимо обязательных 
ассоциаций для перевода, Набоков привносит свои, характерные нашей ментальности и 
употребляет не Птицын, не Птичкин, а отаппелятивное образование от птах, пташка 
явно с иронически-уничижительным эффектом. Этот доктор решил, что маска, пропи-
танная целебной мазью, убережет его от чумы. Он носил ее и днем, и ночью, продолжая 
лечить больных, что, конечно же, не спасло его от смерти: «Впрочем, и Пташкин, кото-
рый верил в личину свою (и даже на ночь ее не снимал), помер с таким же успехом» [4, 
273]. Его коллега мэтр Фильбер де Во (veau с фр. – теленок) у Набокова присутствует 
под именем Филипп Телькин. Он оказался умнее своего соратника-эскулапа, несмотря на 
фамилию: «…один только выскочил Телькин – самый догадливый: он бросил не свой 
нос (имеется в виду маску – О.О.), а службу» [4, 273] и остался жив.

Трактирщица Бэзле у Набокова носит имя Целуйка. Французское имя Бэзле (Baiselat) 
созвучно с повелительной формой глагола baise-la – «поцелуй ее». И в этом случае На-
боков иронизирует: «трактирщица…отмеченная именем нежным (имя то: Целуйка. Она 
впрочем, еще дальше пошла» [4, 239].

Среди имен простого люда в «Николке Персике» встречается высокопарное имено-
вание Флоридор. Обладаетль его – зять Николки, пекарь, сторонящийся своих собратьев 
по социальному статусу: «Он в нашем обществе никогда не чувствует себя свободным. 
Сырые словечки, полнокровные галльские шутки коробят его, оскорбляют в нем чувство 
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достоинства. Он не может понять жизнерадостных» [4, 230]. Вся высокопарность исчеза-
ет, когда мы представляем убогость и комизм этого персонажа, который «сам … малень-
кий, бледненький, худенький, хмурый; … любит жаловаться по всякому поводу» [4, 230]. 
Набоков при передаче имени этого персонажа наверняка предполагал его значение как 
апеллятивного комплекса Fleur et d’or ‘цветок и золото’. У Роллана этот персонаж зовется 
Флоримоном – ‘моим цветком’ (фр. fleur et mon). Автор переложения попытался придать 
этому французскому имени некоторое сходство с русскими Фёдор, Сидор, добавив к кор-
невой основе окончание –дор. При этом удачное сочетание ударения на последнем слоге и 
апеллятивной подосновы придает ему сходство с истинно французским именем.

Таким образом, наблюдения над возможностями передачи семантической ауры фран-
цузского имени позволяют сделать следующие выводы. Набокову как талантливому и 
компетентному переводчику в некоторой степени удается сохранить культурно-семанти-
ческий ореол антропоэтонимов, благодаря чему произведение сохраняет историческую 
и национальную самобытность. В тех случаях, когда это невозможно, переводчик адап-
тирует имя под русского читателя, порой привнося дополнительно комический элемент 
в его восприятие.
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ЛеКСИКО-СИНТАКСИчНІ ТА СТИЛІСТИчНІ ФУНКЦІї чАСТОК
(на прикладі творчості Лесі Українки)

У статті розкрито суть сучасного погляду на частку як аналітичну синтаксичну 
морфему; на прикладі поетичних творів Лесі Українки з’ясовано лексико-синтаксичні й 
стилістичні функції цієї мовної форми; на конкретних прикладах показано, як майстер-
не вживання часток впливає на підвищення художнього рівня поетичного твору.

Ключові слова: фразова частка, тема та рема; комунікативний синтаксис; модаль-
не слово.

The article deals with the problem of modern approach to the particle as analytical and 
syntactical morpheme lexica-syntactical and stylistic suctions of this lanpnage morpheme are 
determined on the base of Lesya Ukrainka’s poetic works. The Particular examples shon the 
influence of professional usage of the particle on increasing the poetic works level/

Key words: phrase particle, theme, syntax, modal verbs.

Ознакою будь-якого художнього твору є його експресивність, яка створюється взає-
модією мовних одиниць різних рівнів, мистецьки реалізованих в авторському мовленні.

Українська мова пропонує багатий арсенал засобів створення емоційно-оцінних 
суджень, починаючи від фонетичного рівня й аж до синтаксичного. Мовні засоби бе-
руть участь у створенні синтетичного художнього образу, організовуючись при цьому 
відповідно до прагматичної настанови тексту, авторських інтенцій, особливостей його 
світобаченння.

Леся Українка, пишучи драматичні поеми, ліричні твори на тему давньої історії, 
життя східних народів тощо, моделювала життєві ситуації, у яких звучала жива українсь-
ка мова. Ця мова не тільки не відривала її твори від народного коріння, а, навпаки, дала 
змогу письменниці нагромадити мовно-культурний потенціал нації, вивести українську 
літературу й українську мову на світовий рівень.

Природньо, що для цього треба було вміло використовувати багатющій засоби з на-
родної криниці, модифіковуючи їх, «кувати» нові слова, словосполучення, формувати 
комунікативний синтаксис, тобто створювати індивідуальний стиль. «Індивідуальний 
стиль – це така системність виразових засобів мови окремого письменника, яка вирізняє, 
виділяє його мову серед інших мовців... Письменник не тільки вибирає мовні засоби, 
він мислить та переживає ними тому здатен відтворювати в своїй уяві і викликати в уяві 
читачів індивідуальні художні образи або їх художні риси» [8: 164].

Серед різних засобів асоціативно-поетичної мови Лесі Українки – різноманітної тропі-
ки, бурхливоо ритму, напруженості, геніальної образності й водночас простоти думки – ми 
хочемо зосередити увагу на одному з них – мистецькому використанні різноманітних  
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часток в комунікативних ситуаціях переважно в діалогічному чи полілогічному мовленні.
Частка, як відомо, це службова частина мови, яка надає додаткових семантичних відтін-

ків певному слову або реченню в цілому. Таких підходів можемо назвати принаймні два.
1. Більшість мовознавців ставить частки в один ряд з іншими службовими частинами 

мови, тому що вони так само не мають власного лексичного значення і виконують тільки 
синтаксичні функції.

2. Частина вчених (Шведова Н. Ю., Кисельов І. А., Ніколаєва Т. М.) протиставляє 
частки іншим службовим частинам мови на тій підставі, що вони, надаючи реальним 
значенням самостійних слів додаткових семантичних відтінків, виконують семантичну, 
а не синтаксичну функцію.

Останнім часом мовознавці, передусім І. Вихованець, кваліфікують частку як аналі-
тичну синтаксичну морфему [2:16]. Погоджуючись із цією думкою, спробуємо про-
аналізувати роль цих слів у творах великої поетеси. Статус морфеми синтаксичної сфери 
частки дістали тому, що вони, подібно до синтаксичних морфем, не мають лексичного 
значення, але, на відміну від них, функціонують не в складі морфологічного слова, а 
обслуговують здебільшого сферу синтаксичної одиниці – речення, виділяючи та під-
креслюючи тему або рему при членуванні речення або створюючи тип реченя за метою 
висловлювання, що й свідчить про суто синтаксичне призначення часток [1: 316].

Залежно від комунікативної мети, речення поділяються на розповідні, питальні, спо-
нукальні, окличні. У створенні цих комунікативних типів речення беруть участь фразові 
частки [9: 502].

У розповідному реченні, наприклад, за допомогою часток реалізуються два основні 
комунікативні (модальні) завдання: виражається констатація (повідомлення, підтверд-
ження, розуміння, згода з думкою співрозмовника чи незгода тощо) й заперечення. Кон-
статуючу модальність створюють частки так, авжеж, аякже, атож, отож, егеж, що 
ж, то-то, а-а, ще б пак, от-от, овва, гаразд, дарма та ін. Деякі з цих часток розріз-
няються сферами функціонально-стильового використання, як наприклад, частка так 
є найбільш стилістично нейтральною, інші в своїй більшості вказують на харакер від-
повіді та становлення до сказаного. Наприклад, частка авжеж підсилює ствердження; 
атож вживається переважно в діалогах як стверджувальна відповідь; синонімом атож 
є частка отож, яка часто має відтінок висновковості; частка аякже менш поширена, ви-
конує стверджувальну функцію з відтінком запевнення. У цих часток практично завжди 
фіксоване місце в структурі речення: вони стоять на його початку. Наприклад:

1. – Ти знов була сьогодні в катакомбах?
– Так, я була сьогодні в катакомбах і завтра знов піду(«Руфін і Прісцілла»).
2. – Еге ж, обридло хліви, шпиталі й тюрми будувати («Осіння казка»).
3. – Ну що ж, се правда, я й не казав сих слів, та се тому, що… й сонце перший про-

мінь комусь одному завжди віддає, найпершому, що стрінеться («Айша та Мохаммед»).
4.Молодий хлопець: – Я к на вершечку станем, застромимо наш цеховий значок, на 

диво людям, а собі на славу! 1-ий мастер: – Овва! Таж ми його не маєм тута! («Осіння 
казка»).

Виділена частка вказує не тільки на згоду співрозмовника, а має й інший відтінок 
– захоплено-застережливий («бач чого захотів!»).

5.Гелена: – Так ти того прийшла до мене, щоб дорікати? Що ж, печи, картай, вам 
тільки й радість, коли я плачу. («Кассандра»). (Частка що ж, означає згоду мовця, але 
вимушену, не добровільну).
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6. Жінка: – Я, власне, сказать хотіла, що вечерять час, бо вже й сонечко заходить, а 
ви ж таки давно, як від обіду! Жирондист: – А, ви про се…(«Три хвилини»). (Частка а є 
підтвердженням того, що співрозмовника зрозуміли правильно).

Досить часто в діалогічній мові вказанні частки є відповіддю, що відображає у скон-
денсованій формі ціле речення. Їх називають у синтаксисі нечленованими структурами, 
або словами-реченнями [3: 100]. Наприклад:

1. – Значить, царство боже настати може в кожен день і час? – Так. («В катаком-
бах»).

2. – А що, принесла книжку? – зустріла вона мене. – Принесла. – Яку? – Тургенєва. 
–А-а… («Приязнь»).

3. – Кассандра: – …Нащо ж потрібно удавати віщуна? Хіба корисно то, хіба почесно? 
Гелен: – Авжеж! («Кассандра»).

4. Кассандра: – Прошу тебе, сестрице Поліксено, пошли свою рабиню по Гелена. 
Поліксена: – Гаразд («Кассандра»).

При констатації вимушеної згоди за умови виконання певних забов’язань поетеса 
використовує частку хіба що так:

Деїфоб: – Хвалився він, що піде в бій сьогодні, і всіх своїх лідійців поведе, і що не 
зайде сонце, я вже буде розбите впень усе вороже військо. «Коли се правда, – ми сказали, 
– завтра ти поведеш Кассандру до намету! Кассандра: – Хіба що так! Коли се правда... 
(«Кассандра»).

Слід сказати, що стверджувальні частки часто вживаються у ролі заперечних, тобто 
переносно, іронічно:

Федон: – По щирості, я радив би піти. Антей: – Та вже ж! Волам у парі охвітніше 
ярмо носити(«Оргія»).

Заперечне значення розповідних речень створюється за додопомогою часток ні, 
не. Перша, подібно до стверджувальних, має фіксоване місце в структурі речення або 
ж уживається як заперечна відповідь на запитання, у якій конденсується ціле речення, 
наприклад:

1. – Нащадку злий єхидни, скрийся в нору, з якої виліз на погибель душам! – Ні, 
ти мене не смієш проганяти, бо я сюди прийшов по твому слову, повіривши обітниці 
лукавій...(«В катакомбах»).

2. – Ти, сину мій, зо мною підеш. – Ні.
3. – З ним Афродіта розмовляє! – Ні! Він раб її, з рабом нема розмови. Вона велить, 

він слухає, та й годі! («Кассандра»).
4. – А тепер? Хіба й у свято не можна? –Ні.
У частки не місце також фіксоване, але інше, ніж у частки ні, вона вживається 

здебільшого у препозиції до дієслова і не може виступати словом-реченням, наприклад:
1. – Чого ти, сестро? Що тебе вразило? Чи я тебе образив прикрим словом? Повір 

мені, я не хотів того... – Ні, брате, ... не образив («Кассандра»).
2. – Поліксено! Не придивляйся до моїх очей. Не говори до мене, не питай нічого-

нічогісінько («Кассандра»).
У питальних реченнях, як відомо, той, хто висловлює думку, ставить собі за мету 

запитати про щось, спонукаючи тим самим співбесідника до відповіді. Комунікативне 
завдання спитати про щось реалізують питальні частки чи, хіба, невже, га, ну, нащо та 
інші. Питальні частки завжди стоять на початку речення, при чому частки хіба, невже, 
як надають реченням ще додаткових відтінків (сумніву, недовір’я, здивування) [4: 15].
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1. – От шмаття перебратись вам на старця, все ж буде ліпше, ніж тюремне рам’я, та 
й може, хто побачить – не пізнає, подумає, що старець. Але краще, якби ніхто ніде вас не 
побачив. – Ніхто ніде? Хіба я йду на той світ? («Кассандра»).

2. Антей: – Чи, може, то тобі якраз до мислі, що буде на позорищі стояти твоя подоба 
в домі переможця? («Оргія»).

3. Хілон: – Ну, все ж тепер латинське... Антей: – Як? Я, і ти, і наша рідна мова латинсь-
кими вже стали? («Оргія»). (Риторично-питальна частка як виражає гнів, обурення мовця.

Частку ну вживає поетеса передусім на початку питальних речень, як спонукання до 
відповіді, що супроводжується інтонацією зацікавлення чим-набудь, очікування, нетер-
піння, вимоги, наприклад: Вмерла наша королева. Король не встиг жалоби доносити, а 
вже посватався до неї... Ну?! Се, може, так вона пускає чутку? Либонь, не справа сватав-
ся, а зліва.

Але найчастіше частка ну вживається, як стверджувальна, що констатує закінченість 
розмови, завершеність якоїсь дії або спонукання.

1. Монтаньяр: – Ну, я скінчив. Я щиро говорив, а ти подумай щиро, без котурнів, без 
пафосу фальшивого («Три хвилини»).

2. Лицар: – Ну, на гору злізем – аж потім прийде влада, може, й військо, і нас приму-
сить злісти знов у діл («Осіння казка»).

3. Служебка: – Ну, де ти тут ? Виходь! Принесла страву! («Осіння казка»).
Питальна частка ну що, яка теж уживається на початку речення, замінює інколи вис-

лови типу «як у вас справи?», «чи все тут у порядку?» тощо, наприклад: Ну що? Вартує-
те? Брат Деїфоб мене прислав наглянути («Кассандра»).

Відзайменникова питальна частка що часто замінює речення, у яких висловлюється 
обурення, зневага, здивування, захоплення... Наприклад: Антей: – Що-о? Ліпше нам са-
мим те все стоптати, щоб ворогам не завдавати праці? («Оргія»).

Тип окремих речень виражає радість, задоволення, захоплення, піднесення, зди-
вування, заклики, смуток, жаль, страх, погрозу, застереження. Ці різновиди емоційно-
експресивних та модальних значень при відповідній окличній інтонації Леся Українка 
створює за допомогою часток що за, хай, нехай, овва, бодай, як же так, пробі, цур, 
так, отак, гай-гай, от ще, а також похідних (відіменникових, відзайменникових, від-
дієслівних) о боже, боже правий, ой лихо, от журба, отакої, от так штука, іще чого, 
стривай, чувай, гляди мені, подумаєш та багатьох інших:

1. – Очиці, наче блискавиці. Так і грають з-попід брівок темних. Що за погляд в цеї 
чарівниці! («Лісова пісня») (Частка що за виражає захоплення).

2. – Отак? Про мене ж, хай воно й ніколи те царство Боже не приходить! («В ката-
комбах»). (Відчутний відтінок глибокого розчарування).

3. Кассандра: – Пробі, вартові!... Гей, хто живий? Гей, хто живий? Троянці! («Кассан-
дра») (Переляк, розгубленість, безвихідь).

4. Круста: – Гай-гай, се необачно, любий друже! До жінки ока треба, мура й кия 
(«Руфін і Прісцілла») (Відтінок незгоди й попередження).

5. Принцеса: – Боже правий! І нащо йдуть вони? Чого бажають? («Осіння казка») 
(Розпач, розгубленість).

6. Круста: – Хто там? Голоси: – Раби, господні. Круста: – От так штука! («Руфін і 
Прісцілла») (Розгубленість через несподіванку).

7. Служебка: – Не любо, то не слухай. От журба! Піду собі. Однак не маю часу 
(«Осіння казка») (Частка вжита в значенні «мені байдуже»).
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8. Лицар: – Ой лихо! Дубнуть, мліють руки(«Осіння казка») (Переляк, розпач).
9. Меценат: – ... Як Антей уже почне співати, я знак подам, тоді хай танцівниці сюди 

увійдуть. Тільки ж не раніше. Гляди ж мені! («Оргія»). (Попередження про покарання, 
залякування).

10. Кассандра: – Не руште! Я під захистом святині! Аякс: – Іще чого! («Кассандра»). 
(Незгода супроводжується викликом і презирством).

Частки хай, нехай, бодай, входячи до складу аналітичних форм наказового способу, 
оформлюють також окличні речення, що вживаються як заклики або побажання:

1. – «Хай згине цар!» («Напис в руїні»).
2. Андромаха: – Зловіснице! Бодай ти заніміла! («Кассандра»). (Частка бодай у біль-

шій мірі, ніж інші, передає негативне побажання).
Спонукальні речення виражають спонукання до дії через різні волевиявлення. Цей 

тип модальнго значення має розгалуджену систему засобів вираження: наказову форму 
дієслова, неозначну форму дієслова, вигуки та частки. Щодо часток, то для реалізації 
спонукальної модальності вживаються такі: хай, нехай, бодай, б, би, (у складі граматич-
них форм дієслова), а також інші: ну, ану, та ну, нумо, годі, на, зась, цур.

1. Ономай: – ... Ну, та годі змагатися словами, час іти, щоб заслужити ділом нагороду 
(«Кассандра»).

Цікаво зазначити, що частка годі може бути не тільки спонукальною, а й стверджу-
вально-уточнювально-підсилювальною, як наприклад: Довго й лицар слухав пісню, далі 
мовив на відході: «Що за дивна сила слова! Ворожбит якийсь та й годі!»

2. Служебка: – Честь чи не честь – тобі до стайні зась («Осіння казка»).
Крім зазначених вище спонукальних часток, Леся Українка широко вживає такі як 

геть, гетьте, цить, цитьте, на, нате, які за визначенням І. Качуровського є рудимен-
тарними словами [6:81], оскільки мають однинну та множинну форми:

1. Голос: – Благаю, цитьте! Все пропаде, і ми обоє згинем. Ні пари з уст! («Осіння 
казка»).

2. Вартовий: – Цить! Паріс іде! («Кассандра»)
3. Гелена: – Геть! Чого ти смерть на мене накликаєш? («Кассандра»).
4. Кассандра: – Гетьте! Гетьте! Се ви його убили!... Ні, се я... («Кассандра»).
Вище поданий аналіз семантико-синтаксичних функцій головним чином первинних 

часток. Як уже зазначалося, серед цієї категорії слів є так звані вторинні або похідні час-
тки, тобто ті, що зберігають структурно-семантичний зв’язок зі словами інших класів: 
іменників, прикметників, сполучників. Порівняйте:

1. – Невже тобі не каже в серці голос: «Так буде, так! Так буде, не інакше!» («Кас-
сандра»).

2. – Я мусила, сестрице, дати слово. – Так ти дала? Так, значить то не правда? («Кас-
сандра»).

Або:
1. Кассандра: – Ти певен, що воно тобі належить? («Кассандра»).
2. Поліксена: – Прости, воно не личить до справ громадських дівчині втручатись... 

(«Кассандра»).
Похідні частки буває дуже важко відрізнити від первинних слів і модальних. На-

приклад:
1. – Над всіх старших найстарша Правда, брате. (Виділене слово є іменником).
2. – Так, правда, годі, нащо сі благання? (Підсилювальна частка).
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3. – Так що Пентезілея! Все ж то жінка! – не жінці врятувати Іліон. – Се правда, бра-
те, отже й не Кассандрі (Стверджувальна частка).

4. – Не еллінка вона та й не троянка. Так, як і ти. Ти, правда, і не жінка. («Кассанд-
ра»). (Модальне слово).

Виділення того, що є новим для слухача про тему, тобто реми, досягається різними 
способами. Це – інтонація, порядок слів. Але важлива роль у виділенні теми та реми, як 
уже зазначалося, належить часткам. Комунікативну функцію увиразнення реми викону-
ють здебільшого частки тільки, лише, навіть, хоч, саме, якраз, і, таки, ж (же) та ін. 
У переважної більшості часток цієї групи фіксовані позиції щодо реми: частки лише, 
саме, якраз стоять у препозиції, а частки таки, ж (же) – у препозиції. Наведеними 
нижче реченнями можна проілюструвати, як зміна місця виділеної частки або вилучення 
її змінює зміст сказаного:

1. Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий («Дим»).
2. Тільки нашого поета пан забувся запросити («Давня казка»).
3. Ще, може зійде сонце і для тебе («Одержима»).
Кожна частка стилістично важлива, бо надає висловлюванню якогось додаткового 

семантико-стилістичного відтінку. Наприклад, у реченні «Мов пожежа на небі горить, 
Землю ж темнії тіні вкривають...»частка ж увиразнює антитезу, отже, посилює худож-
ність вірша.

Стилістична функція кожної частки посилюється за умови її кількаразового вико-
ристання (повторювання), як наприклад, у такій поетичній строфі: Чи тільки терни на 
шляху знайду, Чи стріну, може, де і квіт барвистий? Чи до мети я певної дійду, Чи без 
пори скінчу свій шлях тернистий, – Бажаю так скінчити я той шлях, Як починала: з спі-
вом на устах! («Мій шлях»).

Або: Осоружне нам се місто! Хай їй цур, такій облозі! Хай їй цур, самій тій славі! 
Хай їй цур, тій перемозі! («Давня казка»).

Часткова анафора (кількаразове повторення) часток чи, хай їй цур надає строфі ми-
лозвучності, виразності, змістової й мовленнєвої оригінальності. Відсутність цих пов-
торів призвела б до помітної зміни емоційної тональності, меншого логічного виділення 
думки кожного рядка. Такі прийоми є однією з ознак поетичного мовлення Лесі Україн-
ки, яка у своїй любові до рідної мови досягла неперевершених висот власного таланту. 
Кожне слово поетеси – значуще, містке, вагоме і привабливе.

Таким чином, частки – це переважно елементи розмовного і художнього мовлення. 
Вони пожвавлюють мову, роблять її експресивнішою, уточнюють смислову вагу само-
стійних слів у контексті, полегшують розуміння фрази. Стилістичні функції часток роз-
ширюються завдяки тому, що вони часто, об’єднуючись попарно, взаємно впливають 
одна на одну і в результаті якісно видозмінюються.
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КУЛЬТУРОЛОГІчНИй АСпеКТ пОЛІТИчНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена сучасним проблемам формування політичного дискурсу та 
культурологічним особливостям його актуалізації на прикладі мовленнєвих форм виразу 
у публічних виступах та через мас-медіа.

Ключові слова: політичний дискурс, соціокультурний аспект, мовленнєва компетен-
тність.

This article is devoted to the modern problems of political discourse creation as also its 
cultural features realized in political speeches and in mass-media language.

Key-words: political discourse, sociocultural aspect, speech competence.

Політичний дискурс, як науковий феномен привертає увагу представників різних 
професій та наукових дисциплін. Спостерігаючи за подіями, які відбуваються в українсь-
кому політичному просторі, звертає на себе увагу культурологічний аспект спілкування, 
який потребує наукового обґрунтування та визначення основних якісних характеристик, 
а також вироблення механізмів формування культурного політичного середовища, в яко-
му сформована мовленнєва компетенція займе важливе місце.

Соціокультурний аспект, прихильниками якого є Т. Агапова, В. Андрущенко, С. Бань-
ковська, І. Бестужев-Лада, Т. Іванова, М. Коган, Н. Крилова та ін., характеризує як віднос-
ну стабільність, традиційність, так і інокультурні впливи, динаміку соціальної стратифі-
кації суспільства, культурну орієнтацію його громадян, позитивну соціальну мотивацію 
людини тощо. Все це загалом посилює збереження культурологічної лінії в акті політич-
ного дискурсу.

На наш погляд, підходи науковців до реальної картини формування професіоналізму 
майбутнього чи дійсного політика з чіткою орієнтацією на важливість мовлення у цьому 
процесі є незаперечним фактом. Аналіз представлених елементів дискурсу свідчить, що 
вони є не стільки альтернативними, скільки взаємодоповнюючими, і дають можливість 
змоделювати культурологічну модель мовленнєвої компетенції.

У сучасному мовознавстві під терміном «дискурс» розуміють не просто акт мовлен-
ня, а й ту конкретну ситуацію, той позамовний контекст, ті прямо не висловлені цілі та 
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наміри, які цей акт мовлення супроводжують. Іншими словами, дискурс входить не до 
простору мови, а до реалізації мовної компетенції у практиці мовлення.

Вирішальним фактором успішної діяльності в будь-якій сфері, зокрема в політичній, 
є характер – «багатомірна властивість особистості, не спадкова і не природна; вона ви-
ховується впродовж життя людини та втілюється у стилі стосунків людини та її поведін-
ці» [1: 121]. Характер, як відомо, тісно пов’язаний із темпераментом, здібностями, рівнем 
освіченості та світоглядом особистості. Від темпераменту залежить динаміка психічних 
процесів, реакцій, включаючи прийняття рішень в усіх сферах діяльності, зокрема в полі-
тичній.

Культурно-мовленнєва поведінка у політичному дискурсі, яка не відповідає норма-
тивним очікуванням може значно зменшити ефективність впливу на аудиторію або різко 
збільшити її – коли вона перевищує очікування слухачів.

Компоненти процессу політичного дискурсу:
– зміст мовлення (новизна, актуальність, конкретність, цільова спрямованість);
– структура мовлення (тривалість звучання, використання мовленнєвих засобів);
– комунікативні ознаки (інформативність, логіка, точність, чистота);
– звукове оформлення (орфоепічні норми, морфологічні норми, синтаксичні норми, 

ритміко-інтонаційна виразність);
– практична спрямованість (привертати увагу слухачів до потрібної інформації, утри-

мувати інтерес до неї, переконувати, спонукати до дії, здійснювати корекцію позиції);
– імідж мовця (ставлення до слухачів, ерудованість, емоційність, стиль)
Мовленнєва діяльність – це об’єктивний процес, оскільки він стосується носіїв мови 

і водночас – це суб’єктивний процес, який реалізується завдяки мовленню суб’єкта, має 
свою мисленнєву базу, особистісні голосові та емоційні прояви, особистий інструмен-
тарій впливу на співрозмовника залежно від конкретної мети. Окрім того, це одна із умов 
особистісного самовираження, самореалізації. А звідси ми можемо говорити про акту-
алізацію політичного дискурсу, як про мовленнєву діяльність, важливими складниками 
якої виступають і процес, і результат дії [2: 45].

Сучасне українське суспільство на загал не відзначається високою культурою і ети-
кою мовного спілкування ні українською, ні російською мовами. Елітні прошарки сус-
пільства – інтелігенція, різночинне владне чиновництво – не тільки не переймаються 
суспільними й державними проблемами мови, а й часто шокують громадян своїм сур-
жиковим, до карикатурності звульгаризованим мовленням. Аргументовано дискутувати, 
природно, не відчувати браку слів, вести полеміку, цікаву бесіду, ненав’язливо підтриму-
вати розмову або непомітно чи невимушено вийти з неї, достойно виголосити політичну 
промову чи ювілейне привітання, побудувати розгорнутий монолог і приємно його оз-
вучити – цього часто не вистачає нашим публічним мовцям. Мало хто уміє висловитися 
так, щоб донести до аудиторії свої думки, переконати її у своїй правоті, вплинути на 
почуття слухачів і спонукати їх до будь-яких дій.

Відомо, що знецінення мови знецінює її носіїв-мовців, знецінює націю і її духовну 
культуру. Мова моделює і вчинки людини, вона показує світові, які ми є. Висока культура 
мови полягає не тільки у дотриманні норм мови, а й умінням говорити не тільки по напи-
саному. Останнім часом на політичній сцені з’явилося живе слово, в якому важливо вміти 
знайти точний засіб для вираження своєї думки, вибрати найбільш дохідливий і доречний 
вислів, яскравий, обазний, можливо метафоричний, напр.: «Знаємо ми ваше уміння тягати 
м’ясо з борщу» (про корупційні дії високо посадовців у процесі приватизації) [5: 12].
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Політичний дискурс у формі публічного виступу. впливає на слухачів у тому випадку, 
коли думка викладається коротко і чітко, без зайвих слів, якщо вона зрозуміла кожному, 
якщо передається яскраво, емоційно і справляє саме таке враження, якого хоче оратор.

Мовлення, а конкретно політично спрямоване висловлювання, яскраво характеризує 
соціальний стан оратора та констатує належність особистості до тієї чи іншої касти. «Да, 
я бы мог... ВПРИПРЫЖКУ ЗВОНИТЬ, КАК ЗАЙЧИК, по всем службам, и организовы-
вать чего-то такое необычное, но я считаю себя солидным человеком, поэтому я никуда 
не звонил» (про організацію дострокових виборів) [8].

Загально відомо, що знання та шанобливе ставлення до державної мови – ознака 
поваги до себе як громадянина, відтак – поважаємо себе. тож і заслуговуємо поваги від 
інших. Мовних проблем стало б значно менше якби рівень культури людей, які уособлю-
ють націю наблизився до рівня середньоєвропейського громадянина, який вільно володіє 
кількома мовами: рідною та мовами сусідів з найближчих країн. «Нам не потрібна двог-
лава прокуратура» (про обіймання посади генпрокурора одразу двома особами) [6: 22].

Російськомовні українці, які не адаптувалися до українського мовного спілкування, 
а також ті, хто не має достатньої освіти і мовного виховання, реагують на українську 
мову часом роздратовано, не рідко навіть агресивно. Такі люди відчувають дискомфорт, 
протестують проти української мови, яка ні в чому не винна. Протестують замість того, 
щоб вивчати мову народу, серед якого вони живуть.

Дедалі частіше порушується межа між мовною культурою народу і злочинного сві-
ту. Жаргонізми і нецензурна лексика агресивно входять у побут. Дивує нині прагнення 
наших, таких законослухняних громадян «доторкнутися» до злочинного світу, романти-
зувати його. Наприклад, останніми роками з’явилося слово «тусовка». Це слово розтлу-
мачено лише у словнику тюремного жаргону: «Тусувати – бити, скандалити, сварити-
ся в компанії бомжів, повій, наркоманів»[4: 426]. Нині в періодиці з’явилося ще й таке 
словосполучення: «політична тусовка», – сленгове слово підвищили у рангу, зробили 
загальновживаним. Ми вже не помічаємо як кримінал поступово входить у наш побут 
та у лексикон, як мовою зеків заговорили телебачення та радіо, як змінилася полярність 
суспільної поведінки і забулися вікові заповіти та табу, яки були вироблені нашим наро-
дом для самозахисту [7: 14]. Пом’якшення культурної норми та допуск у мовленнєвий 
обіг таких засобів, які ще донедавна вважалися приналежністю до не кодифікованих під-
систем національної мови характеризує і політичний дискур с.

Мова – інтелектуальний портрет людини. І якщо зовнішній портрет можна змінити 
за допомогою одягу, макіяжу, то з мовним – набагато складніше.

Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Вона свідчить про загальний роз-
виток особистості, про ступінь прилучення її до духовних багатств рідного народу й над-
бань усього людства. «По моему мнению, женщина-политик – это извращение. Такое же, 
как балет на льду или хоккей на траве» (думка одного з нардепів про колег-жінок) [8].

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих 
літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтак-
сичними і стилістичними засобами мови. Мовлення має бути не тільки правильним, а й 
лексичне багатим, синтаксично різноманітним. Культура мовлення тісно пов’язана з куль-
турою мислення. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І 
навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє або не 
знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне, захаращене зайвими словами, непотрібни-
ми красивостями. Мовлення тоді гарне, коли воно якнайповніше і якнайточніше передає 
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думки чи малює образи і легко сприймається, зрозуміле. «Никаких указаний правоохрани-
тельным органам нельзя давать – кого задерживать, на кого возбуждать уголовные дела, а 
на кого не возбуждать уголовные дела» [8].

Грамотне, багате мовлення – не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття ду-
мок та образів. Це вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю 
мову. «Не берите бабки, когда вы идете на выборы «(порада несвідомим виборцям) [8].

Інтонаційні особливісті політичного стилю мовлення характеризуються, як і будь-
яке публічне мовлення розмаїттям ритміко-мелодійних варіацій, та не одноманітністю. 
На лексично-фразеологічному рівні політичного мовлення слід відзначити велику кіль-
кість експресивних та емоційно-оцінних слів і зворотів. Використовуються й просторіч-
ні елементи – несвідомо (при недостатньому опануванні норм літературної мови) або 
свідомо (як певний стилістичний засіб).

З синтаксичного погляду політичне мовлення характеризується широким вико-
ристанням неповних речень, наявністю стереотипних конструкцій. Розмовне мовлення 
здебільшого спонтанне, тобто безпосереднє, непідготовлене. Компонентами його є по-
замовні елементи – міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об’єкта 
мовлення.

Сучасне політичне життя в Україні актуалізувало значення політичного слова. Це 
істотно змінює систему вимог до політика, до кожного члена суспільства та ситуації за-
галом. Політик мусить вміти зрозуміло висловлювати свою думку, а також політичну 
волю спільноти, лідером якої він виступає. Незрозумілий політик не має жодних шансів. 
Це стає нормою у ситуації політичного дискурсу, яка вимагає відкритості – завдяки слову 
– раніше прихованих для думки сфер. Оскільки примусове обмеження обрію мислен-
ня мало ідеологічні підстави, то гласність призвела до політизації всього життя. Слово 
стало тим променем світла, яке відкриває нам затемнені сторони нашого буття. У цьому 
полягає просвітницька роль політичного дискурсу.

Така роль слова в політиці стала історичною очевидністю. Але слово не можна звес-
ти лише до засобу, яким слід навчитися добре володіти, бо саме політичний дискурс 
визначає не тільки межі політичного мислення, а й реальність політичної дії.

Глибинне значення політичного дискурсу розкривається відтоді, коли стає зрозумі-
лим, що слово несе не просто суму фактів та доведення позицій, адже у мовному дис-
курсі зустрічаються різні людські воління, бажання, устремління, тобто зустрічаються 
різні «факти» життя, різнобічні практичні спрямування, йде зіставлення різних форм 
людського буття. Усе те, що ми сприймаємо за факти, вже є нашим витлумаченням дов-
кілля. Наша мова, надто ж політична, завжди включає інтерпретацію світу та приховані 
(а також і явні) оцінки реальних та можливих політичних явищ. Політичні ідеї та владні 
відносини фіксуються в мові. Тому політичний дискурс задає можливі форми політичної 
практики.

Деґрадація політичного режиму й колапс ідеологій відбувається через деґрадацію 
мови. Ідеологічні концепції впливають на наше життя через дискурс. Вплив совєтського 
«новоязу» відчувається й досі.

Мова визначає претензії політиків і водночас окреслює обрії того воління, що вони 
репрезентують через власну участь у дискурсі. Але старої мови не можна позбутися 
 механічно. Її слід зужити дискурсивно. Ідеологічні конструкції совєтського «новоязу» 
мають вмерти у посткомуністичному дискурсі як непридатні для відкритого суспільс-
тва.
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Особливості політичного дискурсу в сучасній Україні:
1. Сакральний (священний) характер мовних повідомлень влади;
2. Закритий характер дискурсної практики;
3. Агресивний характер дискурсної влади;
4. Метафоричність мовлення;
5. Монологізм.
Політичний дискурс все ще відбувається як містично-сакральне дійство. Це вносить 

стійкий ірраціональний елемент у політику. Наведений вище приклад є типовим для 
української політики. І це стає дуже небезпечним, коли особистісні стосунки, дружба чи 
ворожнеча стають найвищим арґументом у політиці, а інтимні порухи душі вирішують 
долю держави та її громадян.

У цій ситуації вчителем виступає саме політичне життя. Багато чому навчає досвід 
виборів. Вони засвідчили, що довіри до політичних партій (інституцій) та їхніх лідерів, 
які претендують на охоплення значного політичного спектра, явно недостатньо. Уявлен-
ня про те, що інтереси виборців виражає партія, а її, своєю чергою, представляє лідер, 
похитнулося. Політична боротьба розгортається у політичному дискурсі, який дуже 
втрачає, якщо не враховувати специфіку політичного слухача та не розумітися на його 
інтересах.

Відродження повноцінного культурного та публічного життя, становлення грома-
дянського суспільства – ось що визначає політичне життя країн, які прагнуть позбутися 
тоталітарної спадщини. Політичне майбутнє набуде реальних окреслень не в разі спиран-
ня на міфологеми, «німий» «ґрунт», а від того, наскільки у просторі соціальних та куль-
турних трансформацій зможе конституюватися «культурно-резонуюча публічність» (Ха-
бермас). Поступ залежить від того, наскільки політична влада стане владою дискурсу.

Аналізуючи політичний дискурс, слід звернутися і до мови сучасних мульти-медій-
них джерел, в яких висвітлюються політичні реалії сьогодення. У сучасних підходах до 
вивчення мови масової комунікації домінують, мабуть, дві парадигми. Перша формує так 
звану постмодерністську перспективу, друга – комунікативну.

У першому випадку соціальні прагнення щодо мас-медіа концентруються навколо 
уявлень про нову форму соціального контролю – так званого «контролю через зваблю-
вання» публіки, шляхом творення особливої, чуттєвої, знакової реальності. У другому ви-
падку такі соціальні наслідки зв’язуються з можливістю і надією на появу якоїсь справж-
ньої соціальної інтеґрації, що грунтувалася б на інтерсуб’єктивних за своєю природою 
діях людей. Вже сама собою можливість якимось чином орієнтуватися на ці парадигми 
радує, оскільки дає змогу Україні (поки що теоретично) вписатися в загальносвітовий 
культурний рух, хоча, правду кажучи, особливості й перспективи нашої комунікативної 
ситуації досить непривабливі.

Звідси виникає ситуація неаргументованості, різкості та грубощів в оцінках, що не-
рідко сприймається як еквівалент змісту. Наші мас-медіа перетворюються на слухняних 
творців скоростиглих імен та символів. Цілісний зміст вивітрюється з цих символів, вони 
швидко струшують свою значущість. Хоча при цьому постійно обмовлюється з приво-
ду деяких первісних значень, але такі обмовки нелегко буває почути. Ну, скажімо, «де-
мократизація», що швидко ввійшла в риторику мас-медіа– слово-символ, який успішно 
замінює нам такий більш точний вираз, як «рух до демократії». Таким чином, тривалий 
рух до ідеалу, складний процес його реалізації одним словом «демократизація» може або 
довільно скорочуватися, або, навпаки, подовжуватися до безкінечності (відштовхуючи 
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туди й сам ідеал), або не артикулювати складність демократичного руху зовсім («ми за 
демократизацію» може означати, що ми вже зараз «справжні демократи» або що «ми в 
принципі також за демократію») і т. ін. «Я не могу сказать, что в совершенстве овладел 
наукой о демократии. Я еще учусь и не скрываю этого. Пребывание в оппозиции очень 
помогло мне увидеть и понять много вещей» (про власні університети) [7:21].

Але все-таки сьогоднішні мас-медіа в змозі сприяти появі та становленню раціональ-
ного дискурсу в Україні. Адже вони вже окреслюють простір публічного дискурсу, його 
привселюдну, публічну сферу.

Таким чином, в українських мас-медіа існують певні важливі ознаки сучасної куль-
тури – культури дискурсу. Крім того, поки що, на жаль, не зникає «надзвичайна» колиш-
ня функція мас-медіа – функція ідеологічного контролю, хоч і не в такому тотальному, 
як колись, значенні.

На порозі XXI століття чи не найістотнішими проблемами сучасного мислення у 
посткомуністичному світі є проблема мови і проблема влади. Катастрофічні наслідки ма-
сового оглуплення, спричиненого довготривалим пануванням жарґону офіційної ідеоло-
гії, раз у раз нагадують про себе. Достатньо прислухатись до риторики сесій Верховної 
Ради України, де й нині можна зустріти суміш словесних штампів старої номенклатури. 
«Указ получился такой, что президент до сегодняшнего дня не понимает, что подписал! 
А Юля – понимает. Сейчас – ее время: тусня, возня, майданы, выступления, речи, фор-
мирование, обещания: «Ребята, вот сейчас мы точно придем во власть, и кто хотел быть 
министром, все будут министрами. Ну, не сразу, постепенно, по очереди». Она – моло-
дец, как лохов их разводит!» (про сучасні політтехнології) [8].

Невизначеність, що вирує сьогодні у невтомних пошуках прийнятної форми звертан-
ня, відповідного духові часу, – «товариш»? «пан»? «добродій»? «товариство»? – також 
ознака кризи комунікацій у цілому та кризи взаєморозуміння між політичною елітою та 
звичайними громадянами зокрема. Адже звертання «товариш» у семіотичному просторі 
суспільства мало симулювати комунальну рівність сторін у діалозі, до того ж привноси-
ло у комунікацію елемент «інтиму» – враження, що всі буцімто причетні до загальної 
справи. У сучасному історичному суспільстві воно більше не актуально.

Висновки
1. Мова сучасного політичного дискурсу характеризується значною жаргонізацією, а 

також недоречним вживанням фразеології, але ця тенденція тільки відображає сьогоден-
ний характер мовленнєвого спілкування, яке безцензурно звучить у публічних виступах, 
на радіо, з екранів телебачення, в інших мас-медіа.

2. Окремі слова та вирази соціально позначені і походять з мови злочинного світу, з 
мови партократіїї, бюрократії, військових, тощо. Мають місце і явища компресії тексту 
та зміни у синтаксичному порядку висловлень, а саме: використання прийменника «по» 
(«договориться по долгу, по его реструктуризации» і т. і.), та «на» («на кого возбуждать 
уголовные дела»), а також керування дієслова «заказать» з переносам значення дії на 
істоту («банкира заказали» і т. і.).

3. Політичне мовлення характеризується широким використанням неповних речень, 
наявністю стереотипних конструкцій. Розмовне мовлення здебільшого спонтанне, тоб-
то безпосереднє, непідготовлене важливими компонентами його є позамовні елементи 
– міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об’єкта мовлення.
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УДК 811.133.1’373.23
Кучма З. В.

(Львів, Україна)

АНТРОпОНІМИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ пІСеННОМУ ТеКСТІ

Статтю присвячено дослідженню антропонів у фольклорних жанрах, зокрема у 
французькому пісенному тексті. Охарактеризовано та проаналізовано вживання імен, 
прізвищ та прізвиськ у народних пісенних текстах та в піснях сьогодення. Зроблено вис-
новок про особливості та значення функціонування онімів у французькій пісні.

Ключові слова: жанри пісенного тексту, фразеологічні одиниці, антропоніми у піс-
нях, вплив ритму, темпу та мелодії на текст.

Статья посвящается исследованию антропонимов в фольклорных жанрах, а имен-
но во французском песенном тексте. Проанализировано употребление имлн, фамилий и 
прозвищ в народных и современных песенных текстах. Сделано выводы об особенностях 
и значении функционирования онимов во французской песне.

Ключевые слова: жанры песенного текста, фразеологические единицы,антропонимы 
в песнях, влияние ритма, темпа и мелодии на текст.

The article is devoted to the investigation of anthroponyms in the folk-lore genre within the 
frame of French songs. The problem of using names, surnames and nicknames in the folk and 
modern songs is investigated. The conclusion about the peculiarities of onyms functioning in 
the French song has been made.

Key words: the song-genre, phraseological units, anthroponyms in songs, the influence of 
rythme, pace and melody for the song.

Даючи оцінку тому чи іншому народу, завжди виникає питання про місце, яке в його 
духовному житті посідають поезія, пісня, музика, здатність творити духовні цінності. 
«Судячи про творчу індивідуальність народу, про те, що в нього найпотаємнішого, най-
ціннішого, то найкраще можна досягнути цього, вивчивши його народні пісні». Так пи-
сав визначний французький письменник Ромен Ролан [1:41].

© Кучма З. В., 2008
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Характерною особливістю французької народної пісні є відображення серед інших 
тем образів людей. Щодо французьких пісенних жанрів, то їх можна поділити на роз-
повідні та історичні, жартівливі, пісні про кохання, танцювальні, ремісницькі, військові, 
святкові, в тому числі різдвяні, колискові, застільні, релігійні, національні та патріотичні. 
У створенні таких пісень важливу роль відігравала уява, бо у них часто переплітались 
історія та вигади.

Серед розповідних пісень слід виділити епічні і релігійні. Починаючи з XI століття 
з’являються нові пісенні форми: як ось кантилена, яка пізніше перетворюється в поему, 
а згодом набуває назви «пісня жестів». IX – X століття – у піснях часто возвеличували 
життя святих та страждання Христа, звідки з’являються пісні-жалоби, які складались 
латинською мовою. Це були насамперед розповіді на сумні та серйозні теми. Поступово 
ці пісні втратили свій музичний характер та, вийшовши з ужитку, повністю зникли в наш 
час [1: 9].

На відміну від сумних пісень-жалоб, існували і збереглись дотепер сатиричні та 
анекдотичні пісні: веселі, бадьорі та жваві. Зазвичай це були пісні про сімейні чвари 
та подружні злорадства. Окремо слід виділити групу пісень «Момаріє» («Maumariées» 
– mal mariée), що в перекладі з французької означає – «та, що нещасливо вийшла заміж». 
Ці пісні набули великої популярності у Середньовіччі. В них розповідалось про жінок, 
нещасливих в сімейному житті чи насильно виданих заміж [1: 56]. Призначення серед-
ньовічних пісень полягало в тому, щоб розважити пісняра чи слухача. Це були пісні, в 
яких про справжні почуття не згадувалось. Слово «кохання» там було відсутнє.

В результаті розповсюдження розповідних і анекдотичних пісень сформувались піс-
ні жестів, роман, фабльо. В XI столітті поети-піснярі (трубадури, трувери) створюють 
поему, в якій розповідалось про цілком нові почуття, які наповнювали людські серця. 
Жінка, яка недавно перебувала в цілковитій залежності та покорі, тепер, у новому сус-
пільстві, проявляла свою безмежну владу [1: 61]. Найбільшої популярності пісні про ко-
хання здобули в XV та XVІ століттях.

Піснями, в яких важливу роль відіграє ритм, є ремісницькі та танцювальні пісні. 
Велику цікавість викликають робочі пісні, де ритм мелодії співпадає з ритмом праці, 
для якої вони призначені [1: 130]. Наприклад, стійкий ритм пісень моряків, породжений 
рухом весел, коливанням човна чи хвиль.

Окрему групу пісень складають військові або солдатські пісні, в яких розповідається 
про битви, буденне життя солдат, їх вдачу та негаразди. Французам довелось багато во-
ювати і далеко не всі війни були історично необхідними та в потребах нації. Пісень про 
війну в той час створювалось дуже багато, однією з них є відома пісня «Malbrough s’en 
va-t’en guerre». Насправді Мальбрук, про якого згадується в пісні, є англійський генерал 
Джон Черчіль, герцог Мальборо (Malborough), який відзначився у війнах (XVI століття) 
проти Людовіка XIV. Французькі солдати, будучи впевненими у смерті ворожого генера-
ла, склали насмішливу пісню про нього, деформувавши його ім’я [4: 16].

Дійшли до нас ліричні мелодії традиційних святкових пісень, що виконувались під 
час колядкових обходів «Аґіланеф» (свято відоме з XVI століття, пов’язане з обрядом 
зривання омели, в перекладі з французької «Au gui l’an neuf» означає «щасливого Нового 
року!» [1: 173]), під час різноманітних карнавалів, але особливу увагу слід приділити 
святкуванню Різдва, з нагоди якого народом, священнослужителями, органістами чи по-
етами створювались «Ноелі». Найбільшої популярності набули «Ноелі» з XVI по XVIII 
століття. Але не можна забувати й те, що різдвяні пісні належать до народного мистецтва 
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так само, як і інші вищезгадані народні пісні, бо однією з ознак народності є – анонім-
ність [1: 220].

Напрочуд веселими та жартівливими є застільні пісні, які виконувались під час свят-
кувань в невеликих кабаках, за столом, з чарками в руках. Популярними вони були у 
XVIІ – XVIII століттях, створювались навіть цілі збірники застільних пісень, які переви-
давались кожні три місяці [1: 202].

Загалом французька пісня відома з XII століття [1:10]. Тривалий час вона не харак-
теризувалась народною, а зливалась з поезією. Більшість потрапивших до нас французь-
ких народних пісень створювались в XVII столітті, згодом вони доопрацьовувались, змі-
нювалась їх строфічна будова, замінювались слова, які вийшли з ужитку, на сучасні.

Сьогодні французька пісня – це справжнє мистецтво, зображене такими творцями, 
як: Шарль Трене, Жорж Брасенс, Жак Брель, аторами, композиторами та перекладачами, 
такими, як зокрема Едіт Піаф, Жульєт Ґреко, відомими у всьому світі.

На особливу увагу заслуговує питання застосування антропонімів у французьких 
фольклорних текстах, зокрема у французькій пісні. Імена у фольклорі поліфункціональ-
ні, хоча первісно у переважній більшості жанрів виконували номінативну функцію.

Характеризуючи антропоніми у французькому пісенному тексті, можна їх розділи-
ти на кілька категорій: особові імена, прізвища, імена історичних діячів, міфологічних, 
біблійних та літературних персонажів, прізвиська. Дослідження проведено на матеріалі 
народних пісенних збірок XІІ – XІX століть, а також пісень XIX-XX століть, які викону-
вались відомими співаками та авторами, як наприклад: Жульєт Ґреко, Жак Брель, Шарль 
Азнавур, Ів Монтан, Жорж Брасенс, Джо Дасен, Едіт Піаф, Селін Діон та інших. Слід за-
уважити, що розглядаючи різновиди антропонімів у піснях, більшість французьких імен 
є єврейського, грецького або латинського походження.

Дослідивши вживання особових імен у французьких піснях, як народних так і су-
часних, можна дійти висновку, що чоловічі та жіночі імена згадуються рівноцінно. Най-
частіше зустрічаються такі чоловічі імена як Pierre, Jean, Nicolas: 

«Quand Pierre partit pour la guerre
Sept ans demeurer,
A laissé sa mie à Grenoble,
Qui fait que pleurer…» [4: 106].
Pierre – ім’я грецького походження, яке носили, окрім біблійних персонажів, десятки 

європейських королів, зокрема французьких.
Більшість жіночих імен утворюються на основі чоловічих, як наприклад, часто вжи-

вані в пісенних текстах Pierrette, Jeanne, Nicole. Jeanne – ім’я єврейського походження, 
відоме серед королівської знаті у XII-XVI століттях [5: 1072]: 

«La cane 
De Jeanne
Est morte au gui l’an neuf,
Elle avait fait, la veille,
Merveille !
 Un œuf !» [6: 71].
Частотним явищем є також застосування пестливо-зменшувальних суфіксів (Janot, 

Suzon), аферези чи апокопи (Colin від Nicolas, Goton від Marguerite). Пестливі форми 
чоловічих імен утворюються зазвичай за допомогою додавання суфіксів (-et, -ot, -on, -in, 
-on) або впливу людської фантазії: 
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«Lulu vendait ces toiles
Jacquot plongeait dans un bistro
 Dédé goûtait les vins…» [7].
Lulu – «lumière», ім’я латинського походження, що означає «світло», пестлива форма 

імені Lucien [10:75; 11]; Jacquot, похідне ім’я від Jacques, що у Середньовіччі вживалось 
в значенні imbécile, ignorant» – тупий, несвідомий [8:3] ; Dédé, ім’я над яким «попрацю-
вала» людська уява, утворене від André (грецького походження) [10:75].

Щодо пестливих форм жіночих імен, вони утворюються за допомогою додавання 
суфіксів: -ette, -otte, -ot, -ile, -elle, -ine, -enne, -eline [8:1]:

«L’autre matin, dedans le bois
J’ai rencontrй belle Lisette…
L’autre matin, dedans le bois
J’ai rencontré belle Nanette…» [9: 100].
Скорочені та пестливі форми імен, які перейшли з дитячої розмови в стандартні осо-

бові імена, з часом втрачають ласкаве значення і стають офіційно вживаними [8:2]. На-
приклад, Lisette частіше вживається, аніж Louise, від якого воно було утворене. Щодо 
Nanette, яке вперше згадується в 1917 році і походження якого мало відоме. За одним 
твердженням – це ім’я героїні твору Еміля Золя, за іншим – утворене від Antoinette 
[12:183].

Інколи можливе чергування двох суфіксів одного імені, наприклад Marguerite (грець-
кого походження). Чимало французьких королев та принцес були названі цим іменем, 
починаючи з XIII століття [11]:

«Margoton la jeune bergère
Trouvant dans l’herbe un petit chat
Qui venait de perdre sa mère l’adopta…
Emue, Margot le laissa faire
Brav’ Margot» [6: 66].
У текстах народних пісень пестливі форми особових імен зустічаються частіше, аніж 

в сучасних піснях. Характерною особливістю особового імені є те, що воно часто змінює 
свою структуру, тобто виступає у різних варіантах. Якщо звернути увагу на наступні два 
уривки з пісень, то тут присутнє явище аферези [10: 75]. Вказані жіночі імена є одноко-
реневими з чоловічим іменем Pierre:

«Av’vous point vu la Péronnelle [4: 76],
та 
«La Pernette se lève
Tra la la la la la
La la la la
La Pernette se lève
Trois heur’ avant le jour» [4: 56].
В даному уривку жіноче ім’я Pernette викликане сюжетом пісні, в якому дівчина опла-

кувала свого нареченого, на ім’я Pierre.
У французьких пісенних текстах зустрічається також чисельна кількість подвоєних 

чоловічих та жіночих імен. Різноманітність їх утворення переконує нас у важливості 
цього феномену. Можлива найрізноманітніша комбінація, але серед чоловічих найпопу-
лярнішим залишається Jean, а жіночим – Marie. Зазвичай автор пісні обирає комбінацію, 
вигідну для римування [8:3]:
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«Puis elle nous dit qu’elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes
Ce matin Marie-Jeanne Guillaume s’est jetée du pont de la Garonne» [7].
Прізвища у французькій мові використовуються не для характеристики якостей пер-

сонажа, а для позначення його належності до різних верств суспільства або для створен-
ня загально картини епохи. Порівнюючи застосування особових імен і прізвищ, кількість 
останніх у фольклорних текстах значно менша:

«Ecoutez, bonnes gens, la cruelle
Et douloureuse histoire des frиres Dalton…» [7]
чи 
«Il avait nom Corne d’Aurochs, au gué, qu gué
Tout l’ mond’ peut pas s’app’ler Durand, au gué, qu gué» [6:54].
Інколи прізвища у пісенних текстах вживаються із допоміжними лексичними засо-

бами індивідуалізації осіб (титули, лексеми, які вказують на соціальне походження, рід 
занять чи ступінь родинних зв’язків):

«C’était Anne de Bretagne, duchesse en sabots
Revenant de ses domaines» [4:20],
де мова йде про одруження у 1491 році короля Карла VIII з герцогинею Анною Бри-

танською, або у наступній сатиричній пісні XVIII століття, де розповідається про короля 
меровінгів Дагобера та його міністра Святого Елуа:

«Le bon roi Dagobert
A mis sa culotte à l’envers.
Le grand Saint Eloi
Lui dit: – O mon Roi,
Votre Majesté
Est mal culotté». [4:150].
Знаменита пісня про «bon roi Dagobert» пов’язана з французькою революцією, в якій 

висміюється королівство тих часів.
У французьких піснях зафіксовані імена видатних історичних діячів та персонажів, з 

натяком на їх якості, відомі вчинки та заслуги. Вони відносяться до різних сфер людської 
діяльності: політика, мистецтво, наука. Наведемо уривки з кількох пісень:

«A l’encontre du vieil Homère
Je déclarais tout de suit’
Moi mon colon cell’ que j’préfère
C’est la guerr’ de quatorz’dix-huit…,
 Que les grognards de Bonaparte
Tiraient pas leur poudre aux moineaux…» [6:165],
або «Elle aimait la musique surtout
Schumann et puis Mozart» [7],
чи наступний «Mon voisin du dessus un certain Blaise Pascal
M’a gentiment donné un conseil amical…» [7].
Малочисельною є група антропонімів, що позначає прізвиська. Найчастіше в якості 

прізвиськ виступають оказіональні та діалектні утворення, вигадані автором, продикто-
вані ритмом та римою поетичного тексту, а їх семантичну основу складає вказування на 
характерну рису особи [13:8]. Прізвиська, дані французьким народом королеві Марії Ан-
туанетті та королю Людовіку XVI, в зв’язку з тим, що король мав право накладати вето на 
рішення, прийняті Асамблеєю, можна побачити в народній пісні, «La carmagnole» [14]:
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«Madam’ Veto avait promis
De faire égorger tout Paris…
Monsieur Veto avait promis
D’être fidèle à son pays…» [9:23].
У французьких пісенних текстах, окрім історичних імен часто зустрічаються імена 

літературних персонажів:
«Qu’elle me raconte des histoires
De Jane et de Tarzan…
J’veux traverser des océans
Et devenir Monte-Cristo» [7],
міфологічних: 
«A sa montre
Oncle Archibald, coquin de sort
Fit de sa Majesté la Mort» [6:100],
та біблійних: 
«Petits enfants qui dormez l à
Je suis le grand Saint Nicolas» [4:58],
«Quand la Mer Roug’ apparut
A la troue noire,
Aussitôt Pharaon crut
Qu’il n’avait qu’à boire.
Mais Moïse fut plus fin
Voyant que ce n’était vin…» [4:42],
«J’lui ai dit: «De la Madone
Tu es le portrait»
Le bon Dieu me le pardonne
C’était un peu vrai...» [6:82].
Зазвичай вони вживаються у порівняльних конструкціях, стилістичних фігурах та в 

ролі означень.
Як ми вже згадували, фольклорним творам притаманне застосування фразеологічних 

виразів, які включають особові імена. Зокрема в народних піснях можна зустріти деякі 
з них:

«Près d’elle un joli tendron
Pleurait comme un’ Madeleine» [4:34],
де «pleurer comme une Madeleine» означає сильно плакати.
Щодо назв та імен тварин, то їх також автори пісень не залишають осторонь. В на-

ступному пісенному уривку мова йде про кошеня Minou:
«Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi, Minou,
L’averse est pour nous, l’averse est pour nous!
Sauve-toi, Minou, Minou!» [9:67].
Отож, на нашу думку, антропоніми є лексичною складовою фольклорного тексту, в 

тому числі пісенного. Їхній вибір залежить від традицій народу, жанрового різновиду 
твору, сюжету. Багато імен у пісні вживаються для дотримання семантичних, граматич-
них, фонетичних особливостей, а також інтонування та ритмомелодики. Зазвичай осо-
бові імена в народному пісенному тексті часто виконують не стільки номінативну функ-
цію, бо давно вже втратили зв’язок з конкретною особою, а позначають безвідносно до 
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якогось конкретного чоловіка чи жінки абстрактну людину. Інколи власна назва не конк-
ретизує особу, а набуває здатності узагальнювати. Антропоніми у французьких піснях є 
ознакою збереження єдино історичної традиції французького народу. Вони є стильовою 
рисою французьких пісенних текстів.
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Статтю присвячено порівняльному аналізові лінгвокультурного концепту «успіх» 
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концептуальні метафори, які складають структуру досліджуваного концепту в порів-
нюваних мовах.

Ключові слова: концепт, культурний концепт, структура концепту, семантичні 
примітиви, концептуальна метафора, порівняльний аналіз.

© Сніжко А. М., 2008



80

Статья посвящена сравнительному анализу лингвокультурного концепта «успех» в 
украинском и английском языках. Проанализированы когнитивная модель, сферы реали-
зации и концептуальные метафоры, входящие в структуру исследуемого концепта.

Ключевые слова: концепт, культурный концепт, структура концепта, семантичес-
кие примитивы, концептуальная метафора, сравнительный анализ.

The article presents the contrastive analysis of the structure of the concept ‘success’ in 
the Ukrainian and English languages. We discuss the peculiarities of the cognitive model, 
verbalization and conceptual metaphors that constitute the concept ‘success’ in the languages 
under investigation.

Key words: concept, cultural concept, the structure of concept, semantic primitives, 
conceptual metaphor, contrastive analysis

Сучасному етапу розвитку мовознавства притаманне розширення сфери застосуван-
ня когнітивного підходу до вивчення мови. Представники цього підходу розглядають 
мову крізь призму людського сприйняття, у центрі уваги дослідників постають проблеми 
мови й свідомості, мови й культури

(Ю. Д. Апресян, Г. Вежбицька, В. З. Дем’янков, В. В. Жайворонок, З. Д. Попова, 
О.  А. Корнілов, О. Т. Крівоносов, І. А. Стернін та ін.). Значну кількість праць присвяче-
но особливостям мовної картини світу (Г.  Вежбицька, О. А. Корнілов, І. О. Голубовська, 
В. В. Жайворонок, Г. В. Колшанський, Г. В. Межжеріна, Ж. П. Соколовська, О. Д. Шме-
льов та ін.), опису національної концептосфери, що складається з окремих концептів 
(Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачьов, С. А. Жаботинська, В. І. Карасик, В. І. Кононенко, 
В. В. Красних, Ю. С. Степанов, Г. М. Яворська та ін.). Однак на мапі української когніто-
логії ще залишилися «білі плями». Одна з них – культурний концепт успіх, який ще не 
був об’єктом серйозних лінгвістичних розвідок українських мовознавців. Мета нашої 
статті – здійснити спробу моделювання семантичної структури цього концепту.

Протягом останнього десятиліття набула актуальності нова галузь мовознавства 
– лінгвокультурологія. Так, В. Маслова подає таке визначення цього терміна: «Лінг-
вокультурологія – це наука, що виникла на перетині лінгвістики та культурології і яка 
досліджує вияви культури народу, відображені та закріплені у мові» [1: 8]. Головним 
завданням лінгвокультурології дослідниця вважає експлікувати культурну значимість 
мовної одиниці (тобто «культурні знання») на основі зіставлення прототипної ситуації 
фразеологізму чи іншої мовної одиниці, його символьного прочитання з тими «кодами» 
культури, які відомі чи можуть бути запропоновані носію мови лінгвістом [1:10–11].

Одиниця дослідження лінгвокультурології – концепт. Термін «концепт» немає уста-
леного формулювання, існують різні наукові погляди на цю проблему. Наведемо кілька 
тлумачень концепту: оперативна змістова одиниця памяті, ментального лексикону, кон-
цептуальної системи та мови мозку (О. С. Кубрякова); одиниця когнітивної семантики 
(Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булигіна, О. Д. Шмельов); багатомірне смислове утворення, у 
якому виділяються ціннісна, образна й поняттєва сторони (В. І. Карасик); одиниця ко-
лективного знання / свідомості (що скеровує до вищих духовних цінностей), має мовне 
вираження і відзначена етнокультурною специфікою (С. Г. Воркачьов). Ми підтримуємо 
точку зору Ю. С. Степанова і під концептом розуміємо квант структурованого знання, 
який існує у вигляді понять, знань, асоціацій, переживань у свідомості людини; основні 
ділянки/осередки культури в ментальному світі індивідуума [2: 42].

Розглядаємо успіх як одне з «ключових слів культури», тобто «тієї унікальної для 
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кожної культури лексики, через яку етнос само ідентифікується як колектив носіїв націо-
нальної мови, що певним чином відчуває, мислить, сприймає та оцінює навколишню дій-
сність» [3: 92]. Зіставний аналіз культурного концепту успіх дозволить нам наблизитися 
до розкриття специфіки світосприйняття носіїв української і американського варіанта 
англійської мови. Концепт реалізується в мові за допомогою лексем, фразеологічних 
одиниць, словосполучень. Під час аналізу етноспецифічних мовних елементів виникає 
ризик суб’єктивної оцінки та недостатньо обґрунтованих висновків. Щоб спробувати 
запобігти виникненню цих ризиків, наше дослідження передбачає застосування різних 
методів концептуального аналізу. «У фокус уваги вчених, що практикують концептуаль-
ний аналіз як засіб дослідження культурно детермінованих понять, потрапляють деякі 
уявлення, які сформувалися у певній культурі щодо тієї чи іншої нематеріальної сут-
ності... Концептуальний аналіз виходить із припущення про цілісність репрезентації об-
разу предмета чи явища в усіх його численних зв’язках з іншими предметами і явищами 
в свідомості людини» [3: 90].

Застосуємо метод семантичних примітивів Г. Вежбицької [4] для аналізу досліджува-
ного концепту. Семантичні примітиви – це лексичні універсалії, за допомогою яких мож-
на описувати та зіставляти різні мови й культури. Якщо використати метамову семантич-
ного опису, концепт успіх можна представити у вигляді такої когнітивної моделі: ХТОСЬ 
отримує ЩОСЬ, що є БАЖАНИМ (очікуваним, позитивним). Цей бажаний результат 
стосується переважно матеріальної, але може реалізовуватися і в духовній сфері.

Досягнення успіху можливе в соціальній та особистісній сферах, які можна поділити 
на такі підсфери:

1) соціальна (зовнішня):
а) фінанси (економіка): З одного боку, успіхи в банківській діяльності, на посаді 

прем’єра свідчать про Ющенка як про людину успіху (Оглядач. 07.05.2006. http://www.
obozrevatel.com.ua/news/2006/5/6/111216.htm); There’s always been a debate in the business 
world about whether the skills that make a successful entrepreneur are inborn or can actually 
be learned (U.S. News and World report December 12, 2005. Р.60); It’s where the only 
opportunity for massive financial success can be found. (News Max. December 2005. Vol. 7. 
№ 12. Р.72);

б) політика: Успіх ультра-правих у Європі: сенсація чи закономірність? (Спец-
кор. http://spetskor.dnepr.info/art_009.php); Кучма пропонує розпустити Верховну Раду 
і прогнозує успіх Партії регіонів (Кореспондент. 14.07.2006 http://ua.korrespondent.net/
main/53695); Ailes was back in 1988, as one of the architects of the Vice President H.W. Bush’s 
vicious – and ultimately successful- campaign against Democrat Michael Dukakis (U.S. News 
and World report October 31, 2005. Р.57); Аs he was on the cusp of his greatest political 
triumph... (U.S. News and World report January 16, 2006. Р.72);

в) кар’єра: Здібність до письмового викладення думок – ще не гарантія професій-
ного успіху (Краля. журнал для жінок. http://www.kralya.com.ua/vip/80/); Успішна 
бізнес-леді Маргарита Січкарь із задоволенням розповідає про свою сім’ю (Краля. жур-
нал для жінок. http://www.kralya.com.ua/vip/80/); To many, Rice’s Olympian career rise 
already offers a heady role model of leadership. (U.S. News and World report October 31, 
2005. Р.90); She credits her international experience for her meteoric rise frоm corporate 
finance manager in Alcon, to treasurer in Nestle, to the CFO of Swissair (U.S. News and World 
report March 20, 2006 Р.52);

г) спорт: Вони повторили торішній успіх, коли на континентальній першості 
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в Турині змогли піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани (Рівненська газета. 
23.01.2006 http://www.gazeta.rv.ua/); Успіх українця перекреслили «Дияволи» [командна 
НХЛ] (Кореспондент. 13.10.2006. http://ua.korrespondent.net/main/58672); Fraser, who was 
referred to by the web-based Legends of Hockey database as «one of the most underrated 
power forwards in the NHL,» is hoping that if he can lead his new team to success, it will earn 
him recognition and opportunities back at home (Kyiv Post. Feb 08 2007. http://www.kyivpost.
com/nation/26062/);

ґ) культура (література, театр, кіно та ін.): Історії про ведмежа і його друзів мали 
великий успіх і вже в жовтні 1926 року Мілн випустив першу збірку оповідань «Вінні 
Пух». (Рівненська газета. 26.12.2005 http://www.gazeta.rv.ua/); До початку церемонії біль-
шість критиків пророкували успіх стрічці «Горбата гора» і не помилилися з прогноза-
ми (Рівненська газета. 20.01.2006 http://www.gazeta.rv.ua/ ); Вистави за пєсою «Лазня» 
в обох російських столицях не мали успіху (Київ.№ 3 2005, С. 115); Щиро радий, що 
«Ніка» стала першим кроком на шляху до успіху нашої картини [Фільм Кіри Муратової 
«Два в одному»] (Києве мій. 28.03.- 05.04.2007. С.8.); What most people would consider 
unbelievably good fortune- writing a runaway bestseller- created a unique set of challenges for 
Warren and his family: how to handle instant fame and wealth. (U.S. News and World report 
October 31, 2005. Р.52); The show, on ABC, has never been a smash hit, but it has a solid run 
since its debut in 2002 (TIME. August 22, 2005. Р.45); Gibson’s run of extraordinary cinema 
success continues unabated (News Max. December 2005. Vol. 7, № 12. Р.13);

д) шоу-бізнес, телебачення: Як відомо, на хвилі успіху всіма улюбленого російського 
«Брейн-рингу», в Україні було створено безліч аматорських молодіжних клубів, у яких 
відповіді на складні запитання теж шукали методом «мозкового штурму»(Хрещатик. 
28.09.2006. С.5.); телепередача «Технологія успіху» (5 канал);

е) медицина: ЮНІСЕФ відзначив успіхи України і Росії в боротьбі зі СНІДом (Ко-
респондент. 17. 01.2007 http://ua.korrespondent.net/main/64330); Але дані про успішне 
лікування злоякісних пухлин тоді вважали, мабуть, військовою таємницею. Хоч ліки 
універсальні: надаються для зцілення і тварин, і людей, і птахів, навіть комах – ска-
жімо, є досить схвальні відгуки та публікації про успішне застосування ізатизону в 
бджільництві (Київ. № 7-8 2005,С. 41); Hedy Weinberg, who successfully finished treatment 
[from hepatitis C] six years ago, says she would nearly fall asleep during daily activities 
(U.S. News and World report March 13, 2006. Р.61); Farmer and his staff enjoyed mounting 
success in treating infectious diseases, spending $150 to $200 to cure TB patients in their 
homes compared with $15,000 to $ 20,000 in a U.S. hospital setting (U.S. News and World 
report. October 31, 2005. Р.62);

2) особистісна (внутрішня): психологічні, моральні, фізичні характеристики, попу-
лярність серед осіб протилежної статі:

Йдеться про зрілих людей, які досягли успішних результатів на обраному ними 
терні. І такі ідеї вже витають у повітрі, втілюючись у понятті успіху, зокрема 
особистого успіху як запоруки успіху своєї країни (День. 14.10.2005. С.5); It isn’t hard 
[marriage] if you really want the prize – successful love. Later in life, people tend to have a 
better handle on what works for them, and a more facile ability to negotiate relationships that 
succeed – despite blending families and sagging bodies. (Newsweek. March 6, 2006. Р.18) 
Another was a personal triumph.(U.S. News and World report. October 31, 2005. Р.32).

Порівняльний аналіз показав, що концепт успіх має схожу структуру в українській 
і англійській мовах, зокрема збігаються сфери мовної реалізації цього концепту. Також 
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подібними є механізми метафоричного перенесення. За допомогою концептуальних ме-
тафор абстрактне поняття успіх метафорично переосмислюється в конкретних образах:

1) руху вгору: естрадний олімп, досягти вершин успіху, Olympian career rise, riding 
on the crest of the wave, at the peak of the career, scaling the highest peaks, to reach the 
pinnacle of success;

2) їжі (страви): смак успіху, фільм з ароматом успіху, влити ложку дьогтю до успіхів 
колег, taste success, recipe for leadership success, an important ingredient to the success;

3) певного вмістилища, яке можна відкрити: ключ до досягнення мети; key to success;
4) агенса (діяча): сила успіху, успіх посміхнувся, на крилах успіху / оn the wings of 

success, success comes;
5) структури: механізм успіху, складові частини успіху, грані успіху, левова частка 

успіху, a crucial part if his success, moving up the ladder of success;
6) шляху: ланцюжок, котрий привів до успіху, наблизить до успіху, крок на шляху до 

успіху, lead to success, so close to success, find a way to triumph.
Отже, лінгвокультурологія, зокрема зіставне дослідження культурних концептів 

– актуальний та перспективний напрям розвитку сучасного мовознавства. «Перед лін-
гвокультурологією сьогодні стоїть важливе завдання – вивчити принципи вербалізації 
ментальних одиниць – концептів та їхнього функціонування в метатексті методом зістав-
лення з аналогічними одиницями інших мов з метою виявлення культурно значимої ін-
формації і культурно значимих концептів певної мови, що у результаті повинно привести 
до вичерпного опису мовної картини світу та її специфіки» [5]. Цікавими нам видають-
ся подальші дослідження культурного концепту успіх і розкриття особливостей цього 
фрагменту мовної картини світу українців і американців, а також залучення даних про 
вербалізацію цього концепту в інших мовах.
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Рима?» визначено систему топонімів у поетичних текстах та їх функціональні особ-
ливості, узагальнено й виявлено принципи, за якими інтерпретуються автором власні 
назви, та встановлено їх семантичні групи.

Ключові слова: ономастика, топоніми, гідроніми, антропоніми, Дмитро Білоус, по-
етичний текст, ідіостиль.

В статье на основании исследования сборника Дмитрия Белоуса «Ромен разве не 
родственник Рима?» определено систему топонимов в поэтических текстах и их фун-
кциональные особенности, обобщено и выявлено принципы интерпретации автором 
собственных названий и определено их семантические группы.

Ключевые слова: ономастика, топонимы, гидронимы, антропонимы, Дмитрий Бе-
лоус, поэтический текст, идиостиль.

The article defines toponymic system and its functional particularities in poetic texts by 
Dmitro Bilous. The poetic collection «Isn’t Romen a relative of Rome?» is studied; principles 
according to which the author interprets toponyms are discovered and classified into semantic 
groups.

Key words: onomastics, toponyms, hydronyms, anthroponyms, Dmitro Bilous, poetic text, 
individual style.

Ономастичний матеріал в історико-географічних межах мови, у її письмових 
пам’ятках становить своєрідний шар лексики, що відрізняється від усіх інших шарів 
своєю екстралінгвістичною функцією, тобто функцією індивідуального знаку. Відповід-
но до класифікації власних імен ономастика має кілька розділів: топоніміку, антропонімі-
ку, астроніміку, теоніміку, зооніміку та ін.

Ономастична термінологія вливається в загальну лінгвістичну термінологію, части-
ною якої вона є, і вживається з урахуванням практики, доцільності й традиції. У створен-
ні і введенні ономастичних термінів значну роль відіграли праці А. Білецького, К. Гала-
са, Ю. Карпенка, І. Ковалика, Ю. Редька, О. Стрижака, К. Цілуйка, П. Чучки.

Літературна ономастика – це спосіб художнього відображення світу шляхом найме-
нування, одна зі складових проблем художності. Власні імена й назви є невід’ємним еле-
ментом форми художнього твору, складовою стилю письменника.

Збірка Дмитра Білоуса «Ромен хіба не родич Рима?» утверджує оригінальний жанр 
віршів про вітчизняну топоніміку, розкриває походження назв урочищ, сіл і міст Слобо-
жанського краю.

Топоніми ніколи не були застиглими номінативними знаками географічних об’єктів. 
Як важлива частина загальної мовної системи етносу топоніми України не існують ізо-
льовано, вони зазнають семантичних зрушень основ, постійно відбуваються номінативні 
зміни об’єктів, відчутними є міжмовні та міждіалектні впливи.

Метою даної статті є дослідження ономастичного матеріалу збірки Дмитра Білоуса 
«Ромен хіба не родич Рима?», визначення обсягу й змісту ономастичного простору, ві-
дображення в текстах функціональних особливостей топонімів та їх зв’язок з інформа-
ційним масивом твору.

Дмитро Білоус – поет, перекладач, сатирик, літературознавець, мовознавець – у своїх 
авторських розробках поєднав науково-педагогічний аспект вивчення мови з художньо-
емоційною образністю. Його вірші розкривають лексико-семантичну універсальність 
нашої мови, поняттєвий апарат лінгвістики, пояснюють мовні явища.
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Збірка Д. Білоуса «Ромен хіба не родич Рима?» орієнтована на відображення спе-
цифіки онімів, переважно топонімів Сумщини – рідного краю письменника.

До власних назв, наявних у збірці, належать імена людей (Григорій, Данило, Дмит-
ро, Кузьма, Лодимар, Маруся, Павло, Тихін); прізвища (Білоус, Гаркуша, Калнишевський, 
Капельгородський, Мокренко, Осадчий, Сковорода); імена по батькові (Григорій Мико-
лайович, Яків Максимович. Микола Кузьмич, Григорій Савич); прізвиська (Петруха-роз-
пинатель, Путило); псевдоніми (Хлібороб – П. Капельгородський, Хвильовий – М. Фіті-
льов, Остап Вишня – П. Губенко, Ключина – П. Ключник); назви міст, сіл, селищ, хуторів 
(Липова Долина, Недригайлів, Путивль, Ромен, Суми, Курмани, Хоружівка, Муховатий); 
назви річок, рік, озер (Буг, Вільшанка, Ворскла, Десна, Псел, Сейм, Сула, Сумка, Хорол, 
Лебедине); назви лісів, ярів, урочищ (лісок Шамрай, Молодецький Яр, урочище Свячене, 
Левада, Мочар, Овече); назви зірок, космічних об’єктів (Чумацький Шлях); назви країн 
(Україна, Росія, Болгарія, Німеччина, Польща, Литва, Індія); назви окремих частин тери-
торії України (Слобожанщина, Правобережжя, Лівобережжя, Запоріжжя, Січ); назви 
художніх творів та творів мистецтва («Кобзар», «Запорозький марш», «Історія Русів», 
Лаврентіївський літопис, «Великий льох», «Чорна рада», картина «Клуня»); назви істо-
ричних подій та свят (Люблінська унія, Переяславська рада, Водохреща); назви вулиць 
(Полтавська, Коржівська, Леоніда Полтави, Круглоуніверситетська); назви пам’яток 
культури (Свято-Духівський собор, Олександрівська церква).

Найбільш поширеними у збірці «Ромен хіба не родич Рима?» є топоніми, що знайом-
лять з особливостями географічного положення місцевості, рослинного й тваринного 
світу, з життям і побутом народу, його господарською діяльністю, історичними подіями 
тощо.

Топоніміка, включаючи й мікротопоніміку, охоплює назви полів, лугів, долин, лісів, 
населених пунктів – сіл, містечок, міст і адміністративно-територіальних одиниць різ-
ного розміру.

Граматично всі топоніми поділяються на морфологічні й синтаксичні. До мор-
фологічного типу належать однослівні прості (з одним коренем) (Грунь, Лебедин, Бу-
ринь, Овлаші, Коржі) і складні (з декількома коренями) топоніми (Конотоп, Миропілля, 
Дубовя’зівка, Пустовійтівка). До синтаксичного типу належать двослівні, побудовані за 
зразком синтаксичних словосполучень (Липова Долина, Велика Писарівка, Красна Сло-
бода, Середина-Буда, Гострий Шпиль).

Слова-топоніми й топонімічні словосполучення в мові виконують номінативну фун-
кцію, у реченні займають позицію іменника, мають його категоріальні значення предмет-
ності й тому наділені відповідними морфологічними ознаками – категорією роду, числа 
й відмінка.

Генетично за формою топоніми поділяються на субстантивні й ад’єктивні. Субстан-
тивні за формою і змістом є іменниками (Коровинці, Краснопілля, Грабці, Будилка, Трос-
тянець). Ад’єктивні – мають зміст іменників, але зберігають форму того прикметника 
(якісного, відносного чи присвійного), від якого вони утворилися (Вехове, Хмелів, Кузе-
мин, Муховатий).

Будучи складовою частиною лексики мови, топонімічні назви, як і особові імена 
людей, мають разом з тим ряд істотних відмінностей від усіх інших лексичних груп. То-
понімічні назви завжди гранично локалізовані, тобто прив’язані до території, називаючи 
певні об’єкти певної місцевості.
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Указування на об’єкт – природна функція топоніма, але окрім цього, в багатьох най-
менуваннях простежуються додаткові значення, пов’язані з характеристикою об’єкта та 
авторською інтерпретацією.

З багатьма топонімами протягом довгого часу відбулися фонетичні та морфологічні 
зміни, внаслідок чого важко, а то й неможливо пояснити етимологію цілого ряду геогра-
фічних назв.

Формування назв населених пунктів Д. Білоус пов’язує зі словами іншомовного по-
ходження (Та в праглибінь зирни ген-ген – // о Рим, maxima verum Roma, // хіба не родич 
твій Ромен? [1: 7]; «Курмани» ж, слівце цікаве, // будить спогади живі. // В тюркських 
мовах це – застави, // це – пости сторожові [1:12]; Ямпіль... тюркське ям лежить в 
основі. // ... Ям – поселення, де можна // помінять дорожніх коней [1: 75]); з етимологією 
слів (Курмани... од курман, а це те саме, // що вірьовка, чи курмей... [1: 13]; ...І зветься 
те село – Кімличка. //...Кімлик – те саме, що калмик, // кімличка – те, що і калмичка [1: 
47]); з історичними даними (Чом звешся так, Хоружівко? // Мабуть, край лісу тут // 
хорунжі і хорунженки // тримали свій редут [1: 48]; Коней, воїнів немало // погибало ско-
пом. // Тому місто наше стало // зватись Конотопом [1: 80]); з природно-географічни-
ми умовами місцевості (Мочар – мокра місцина, болітце, // тож і назва урочища звідси. 
// І в Чаплині – все ясно до краплі, // це колись тут водилися чаплі. // А Левада – місцина, 
де трави, // в низовині – зелені отави... [1: 20]; То, напевне, на болотах // рясно веху тут 
росло, // коли Веховим назвали // мальовниче це село [1: 61]; А що місто на роздоріжжі 
– // чи Путивль не від слова «путь»? [1: 68];...Що через глухі ліси навколо // Глухів назву 
Глухова дістав [1: 70]); з характером діяльності людей (...І Овече – звичайно, де вівці // 
випасали колись курманівці [1: 20]; Велика Писарівка... Тут колись грамотіями // хуто-
ри відзначалися... // Тим-то й писарське селище // поставало Великим [1: 100]); з особли-
востями культури (На Водохреща воду святили, // і не тільки світило учене // скаже нам, 
що від цього – Свячене [1: 20]); із грою слів (– Та звідси ж мент єдиний ходу, // тому й 
зоветься Ходумент [1: 64]; Й сама Будилка – від будить – // не може бути сплюхи. // 
Ніхто тут не дріма, не спить – // ні Грабці, ні Дремлюги [1: 87]).

Збірка Д. Білоуса є тим художнім контекстом, коли у творі актуалізується внутрішня 
форма (реальна етимологія) того розряду власних назв, які звичайно не етимологізують-
ся і ця актуалізація перетворюється у важливий фактор текстотворення, вираження ідей-
ного змісту твору. Як зазначає В. Михайлов, «організуюча роль ономастичного простору 
в структурі художнього тексту зумовлюється системністю цього простору: групуванням 
власних назв за лексичними розрядами залежно від семантичної функції, особливостей 
їх світобудови, стилістичною приналежністю, відношенням до категорії узуальності, 
мірою експресивності і т. п.» [2: 106].

В окрему групу можна виділити походження назв населених пунктів від гідронімів: 
А звідсіль цікава думка, // що від Сумки й Суми йдуть [1: 52]; ...Вільшана походить од 
Вільшанки, // ріки, що у долині // болотяній текла [1: 62]; ...Тиха річка просто Терном // 
зветься у народі. // ...Наші предки і Тернами // слободу назвали [1: 66]; ...Чом же Шост-
ка, спробуй поясни. // Дуже просто: // це притока шоста // чарівної, тихої Десни [1: 72]; 
...Місто це народ нарік // за рікою Ворожбою, // що текла неподалік [1: 82]. Гідроніми, 
як і топоніми, відбивають історико-географічні особливості тієї чи іншої території.

Твори Д. Білоуса доводять, що існують топоніми, які утворилися від антропонімів. 
Села й міста, як і всі інші об’єкти місцевості, нерідко називали іменами перших посе-
ленців, засновників населених пунктів: Його Коровинцем назвали // за той «коров’ячий» 
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маршрут! // А від Коровинця потому // уже й Коровинці пішли [1: 30]; ...Воїн хоробрий 
на прізвище Рак, // першим був тут поселенцем. // ...І заснували тут Ракову Січ – // знак 
січового братерства [1: 32]; Чи не з нащадків Хмеля // сюди козак прийшов? // – А чий 
це хутір? – Хмелів! – // а звідси – і Хмелів [1: 46]; Вороніж... є ім’я прадавнє Воронег 
– // від нього ця назва пішла [1: 73]; ...Історики наші й лінгвісти понині // вважають, 
що Бурий – засновник Бурині [1: 103]. Топоніми антропонімічного походження певною 
мірою засвідчують історію, соціальні події, економічний і культурний розвиток та зміни 
того чи іншого краю.

Досліджуючи з лінгвістичного погляду низку так званих «неофіційних» антро-
понімів, Д. Білоус знаходить пояснення назвам деяких населених пунктів: Тимченки 
– Тимофій, Тимко, Тимоха, Тимошко, Тимочко, Тиміш (Став Тимофій, Тимко, Тимоха 
// засновником цього села. // …Ото й почав хазяйнувати // Тимошко, Тимочко, Тиміш [1: 
64]); Куземин – Кузьма, Кузема (Тут, – каже, – в тому суть, // що в нас Кузьму в Кузе-
мині // Куземою ще звуть…[1: 97]).

Вірш «Томашівка» Д. Білоус розпочинає риторичним запитанням, заохочуючи чита-
чів до лінгвістичних пошуків: Коли сказать, що Томашівка // пішла від імені Хома, – // де 
на споріднення вказівка? [1: 65]. Автор наголошує, що назва села утворилася на основі 
зміни власного імені: Федось, Ходось, Тодось, Хома, Тома, Томаш, Томашівка.

Дмитро Білоус у збірці «Ромен хіба не родич Рима?» 17 разів називає Україну. Інші 
ж країни або їхні території поет згадує побіжно й пов’язує з долею України та українців: 
Чим Кубань, Кавказ Північний вабить? // Менше там репресій? Менше драм? // Думав 
же Капельгородський, мабуть, // про ментальність українця й там [1: 59]; Хоч працю-
вав задля Росії // і, не шкодуючи зусиль, // про рідний край плекав він мрії… [1: 31].

Опис населених пунктів та пояснення їхніх власних назв автор пов’язує з персоналія-
ми історії, політики, науки, культури, мистецтва: Земля моя не без’язика // і не безславна. 
У Ромні // родивсь Григорій Политика, // зростав у нашій стороні [1: 30]; Коли я читаю 
твори // Олександра Потебні, // молодим його я бачу // у Гаврилівні й Ромні [1: 43]; Зеле-
ний, тихий слобідський Вороніж, // де вперше небо вздрів Панько Куліш [1: 74]; Грунь 
– це село Остапа Вишні. // І має Грунь своє лице [1: 95]. З особливою гордістю Дмит-
ро Білоус зображує своїх славетних земляків, а також тих видатних людей, чиї імена 
пов’язані з Сумщиною.

Конкретизуючи художній простір збірки, створюючи образ рідної землі, її масштаби, 
автор близько ста разів використовує власні назви населених пунктів, кожного разу по-
вертаючи новою гранню мовну семантику того чи іншого топоніма.

Стилістична різноманітність власних назв у художній літературі загалом пояснюєть-
ся стилістичним багатством ономастики в житті. Власні імена й назви можуть нести 
яскраво виражене змістове навантаження, володіти прихованим асоціативним фоном і 
мати особливе звукове оформлення. Вони здатні передавати національний і місцевий ко-
лорит, відображати історичну епоху, володіти соціальною характеристикою.

Топонімічні назви населених пунктів, репрезентовані у збірці Д. Білоуса «Ромен хіба 
не родич Рима?», пов’язані з природними умовами та особливостями місцевості, з ма-
теріальною культурою, суспільним життям. Отже, можна виділити підгрупи топонімів: 
назви, що відображають певні властивості ґрунту, рельєфу, місце розташування населе-
ного пункту; утворені від назв рослинності; відбивають особливості матеріальної куль-
тури та суспільного життя; відображають історичне минуле; утворені від власних назв 
осіб; пов’язані із власними назвами водних об’єктів певної території.
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Топоніми різняться за морфологічною та синтаксичною структурою, числовими й 
родовими ознаками та ознаками відмінювання.

У поезіях Дмитра Білоуса нейтральні власні назви набувають великої виразності, 
стають експресивно напруженими, значущість онімів істотно посилюється порівняно з 
їх ужитком за межами текстів.

Перспективним уважаємо дослідження й аналіз ономастичного простору, його на-
повнення та функціонування в усіх поетичних творах Дмитра Білоуса.
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МеТАФОРИчНИй КОНЦепТ  
ЯК ОДИНИЦЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІчНОї ІНТеРпРеТАЦІї  

ХУДОжНЬОГО ТеКСТУ

У статті йдеться про метафоричний концепт як найбільш продуктивний термін 
для експлікації етнокультурної інформації. Метафоричний концепт визначається як мо-
дельована взаємодія концептів на аналогічній основі. Система метафоричних концеп-
тів у поетичному тексті тісно пов’язана з мовною і, ширше, культурною традиціями 
народу, специфікою його мислення, принципами кодування етнокультурної інформації.

Ключові слова: концепт, концептуальна метафора, метафоричний концепт, мета-
форична мережа, метафоричне поле.

The article deals with the notion of metaphorical concept used for the explication of 
ethnocultural information. The metaphorical concept is defined as modal interaction of 
two concepts based upon the analogy. The system of metaphorical concepts in fiction texts 
(including poetical) is closely connected with language and cultural traditions of certain 
nation, specificity of its mind, principles of ethnocultural information coding.

Key words: concept, conceptual metaphor, metaphorical concept, metaphorical network, 
metaphorical field.

Статья посвящается исследованию метафорического концепта, определяемого как 
моделированное взаимодействие концептов на аналогической основе. Система метафо-
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рических концептов тесно связана с языковой и, шире, культурной традициями опреде-
ленного народа, принципами кодирования этнокультурной информации.

Ключевые слова: концепт, концептуальная метафора, метафорический концепт, 
метафорическая сеть, метафорическое поле.

Одним із базових постулатів лінгвокультурологічного підходу до вивчення метафори 
можна вважати думку Н. Д. Арутюнової про те, що «в метафорі почали вбачати ключ 
до розуміння основ мислення і процесів створення національно-специфічного бачення 
світу» [1: 6]. Це положення дозволяє розглядати метафору як особливий концептуальний 
носій етнокультурних стереотипів [2; 3]. «Мова метафоричних образів являє собою пер-
винний мовний код, а метафора виступає як інструмент первинної когнітивної функції 
свідомості, що визначає так зване раціональне мислення і формування концептуальних 
уявлень», – підкреслює О. І. Глазунова [4: 116].

Лінгвокультурологічний підхід дозволяє виявити подвійну природу метафоричного 
переносу. З одного боку, метафора інтернаціональна, оскільки визначає формування в 
мовах різної будови однакових конотативних образів для передачі інформації ознакового 
характеру. З іншого боку, метафори – це «глибоко національні за своїм значенням струк-
тури», основу яких складає індивідуальна для кожної мови (окремої культури) «система 
духовних цінностей, вироблених колективною свідомістю у процесі суспільного розвит-
ку» [4: 175].

Основний потік лінгвістичних досліджень пов’язаний із вивченням ролі метафори 
у процесах смислоутворення. За М. Мінським, зв’язок двох понять у мисленнєвому або 
мовленнєвому акті відбувається у процесі заміщення одного фрейму чи сценарію іншим, 
оскільки метафора слугує засобом позначення того, що не має назви [5]. Іншу точку зору 
представляє В. Н. Телія: «Метафора – це синтез образних полів, «духовний» акт взаємно-
го зчеплення двох смислових регіонів» [6]. В. А. Маслова породження метафори пов’язує 
з концептуальною системою носіїв мови, з їхніми стандартними уявленнями про світ, із 
системою оцінок, які існують у світі самі по собі й тільки вербалізуються у мові [7: 89].

На думку А. Вежбицької мова антропоцентрична, адже вона належить людині й вся 
мовна категоризація об’єктів і явищ зовнішнього світу орієнтована на неї. Це спільна 
риса всіх мов. Проте кожна мова, наголошує дослідниця, національно специфічна, до 
того ж у мові відображаються не тільки особливості природних умов чи культури, але 
й своєрідність національного характеру її носіїв [8: 21]. Метафора за своєю природою 
антропометрична, оскільки вона з успіхом виконує роль призми, крізь яку людина бачить 
світ, відштовхуючись від системи культурно-національних цінностей, в якій людина є 
мірою всіх речей. За словами О. О. Опаріної, метафора є «неминучим» елементом мови й 
мислення, без якого неможливо обійтись, бо вона уможливлює особливий спосіб «охоп-
лення» світу. Важливість метафори, на думку вченої, закладена в її природі: по-перше, 
креативність метафори дозволяє формувати нові поняття і смисли з уже наявних у мові 
смислів; по-друге, метафора демонструє важливий зв’язок індивідуального досвіду з до-
свідом культурно-мовної спільноти [9: 186-187]. Відтак, вивчення метафори проводиться 
у комплексі проблем взаємозв’язку мови і культури, адже «образні основи переосмисле-
них мовних одиниць акумулюють специфіку світогляду народу» [9: 200].

Всупереч безкінечній множинності метафоричних утворень, кількість метафор, що 
знаходяться в обороті певної лінгвокультурної спільноти, є обмеженою. Н. Куін пояснює 
цей факт культурною обумовленістю метафори, оскільки «в мові живуть і розвиваються 
тільки такі образи, які вкорінені у культурній традиції і свідомості носіїв мови» [10: 63].
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В аспекті висвітлення лінгвофілософією та етнолінгвістикою метафора виступає ког-
нітивним процесом, способом світобачення, моделювання світу й створення його мовних 
картин. У сучасних дослідженнях базові положення когнітивної лінгвістики згруповані 
у три категорії:

1) принципова метафоричність, творчість і художність мислення людини;
2) осмислення (концептуалізація) дійсності з опорою на тілесний, сенсомоторний 

досвід, пропущений крізь культурологічний фільтр;
3) схемна, переважно образна, структурованість мислення людини на рівні свідо-

мості й підсвідомості [11: 19].
В описанні взаємодії культури і мовної свідомості лінгвокультурологи спираються 

на понятійний апарат когнітивної лінгвістики. Однак низка категорій цієї галузі знань 
(концепт, сцена, сценарій, фрейм, когнітивна / концептуальна метафора) до сьогодні за-
лишаються термінологічно неоднозначними.

Метою цієї статті є розкриття змісту метафоричного концепту як одиниці лінг-
вокультурологічної інтерпретації художнього тексту, що органічно поєднує особливості 
авторської мови, мислення й національної культури.

Серед багатьох досліджень, присвячених мисленнєвій природі метафоричних пере-
носів, уперше вагома спроба описати конкретні асоціативні зв’язки в англійській мові 
була здійснена Дж. Лакоффом і М. Джонсоном у їхній спільній праці «Метафори, якими 
ми живемо» (1980). Для позначення понять, що уможливлюють осмислення явищ од-
ного роду в термінах явищ іншого роду, вчені вводять термін «метафоричний концепт» 
(metaphorical concept) і вважають, що такі структури здатні породжувати необмежену 
кількість метафоричних висловлювань. «Метафори як мовні вираження стають можли-
вими саме тому, що існують метафори у понятійній системі людини»[12: 402]. Учені вва-
жають, що низка висловлювань, які ми часто вживаємо, відносяться до концептуальних 
уявлень, основу яких складають метафори. Хрестоматійним став наведений авторами 
праці аналіз метафоричного концепту «ARGUMENT IS WAR» (СПІР – ЦЕ ВІЙНА). Роз-
глядаючи мову як «набір фактів», які дозволяють розкрити основні принципи сприйнят-
тя дійсності розумом (general principles of understanding), учені наголошують на тому, 
що ці принципи часто є метафоричними за своєю природою, оскільки містять розуміння 
результатів нашого досвіду [12: 410]. Дослідники прагнуть пояснити принципи, за яки-
ми може проходити встановлення метафоричних відношень між окремими поняттями. 
З цією метою вони вводять термін «ланцюгова метафора»(the great chain metaphor), за 
допомогою якого поєднують низку понять у метафоричні парадигми. Ці парадигми пе-
ребувають в ієрархічних відношеннях, закріплених у свідомості носіїв мови. При пору-
шенні стійких парадигм виникають індивідуальні метафори (unconventional metaphors), 
що реалізуються у мові за принципом інваріантності (the invariance principle). Цей при-
нцип передбачає «об’єднання метафоризуючого і метафоризованого елементів в одну 
категорію завдяки виявленню у метафоризованого елемента тих самих властивостей, що 
і в метафоризуючого, на підставі наявності в нашій свідомості матричних структур, за-
кріплених в онтологічному досвіді» [13: 125-126].

Спочатку терміни «метафоричний концепт» і «концептуальна метафора» вводяться в 
науку як синоніми (Дж. Лакофф і М. Джонсон). Однак, такі вчені як І. В. Толочін, О. Г. Бє-
ляєвська та М. В. Нікітін, досліджуючи проблеми англійської мовної традиції, сприя-
ють утвердженню в лінгвістиці поняття «метафоричний концепт». Відтак, як найбільш 
продуктивний для експлікації лінгвоетнокультурної інформації ми обираємо термін 
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«метафоричний концепт» за аналітичну одиницю інтерпретації художнього тексту. Під 
метафоричним концептом, слідом за Дж. Лакоффом і М. Джонсоном, ми розуміємо 
модельовану взаємодію концептів на аналогічній основі.

Вивчення метафори в когнітивному аспекті та опис конкретних метафоричних полів, 
що утворюються завдяки тісному переплетенню метафоричних концептів у рамках різ-
них художніх просторів (зокрема, поетичних текстів), є одним із найсучасніших напря-
мів філологічної науки.

Слід зазначити, що Дж. Лакофф і М. Тернер, досліджуючи процеси концептуалізації 
метафори, вказують на можливість виділення метафоричних концептів у поетичному 
тексті. Разом з тим, не можна забувати про те, що поетичний текст не тільки постулює 
загальновживані метафоричні моделі, які існують у свідомості всієї мовної спільноти, 
але й створює певний контекст для інтерпретації метафоричних концептів. Так, Н. О. Гу-
чинська у праці «До побудови поетичної теорії мови» порушує питання про необхідність 
розмежування мови і поезії як «паралельних систем, що перебувають у безперервній 
взаємодії» [14: 116]. Таке міркування наводить на існування особливостей метафоризації 
в художньому тексті, зокрема поетичному.

У нашому дослідженні поетичного тексту ми виходимо з положення І. В. Толочіна 
про те, що «всередині текстів окремі метафоричні вираження співвідносяться одне з од-
ним через спільність або близькість метафоричних концептів, які стоять за ними, а також 
внаслідок утворених полів, рядів слів, ужитих у цих метафоричних конструкціях» [15: 
3]. Ми наголошуємо, що під метафоричним концептом ми розуміємо не особливий тип 
концепту, а модельовану взаємодію концептів на аналогічній основі.

Методологічно важливо відносити концепти і метафори до різних планів у струк-
турі мислення, хоча, без сумніву, вони тісно пов’язані. У лінгвокогнітивній термінології, 
концепт визначається як «оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, 
концептуальної системи, всієї картини, що відображається у психіці людини» [16: 90]. 
Лінгвокультурний підхід до розуміння концепту полягає в тому, що концепт визначається 
базовою одиницею культури, її концентратом. Концепт – мікромодель культури, а куль-
тура – макромодель концепту. Концепт породжує культуру і породжується нею [17: 41]. 
Очевидна паралель між людиною як мікрокосмом і космосом з одного боку, і концептом 
з культурою – з іншого боку. Лінгвокогнітивний і лінгвокультурний підходи до розуміння 
концепту не є взаємовиключними: концепт як ментальне утворення у свідомості індивіда 
є виходом на концептосферу соціуму, тобто, зрештою, на культуру, а концепт як одиниця 
культури є фіксацією колективного досвіду, який стає набутком індивіда. Іншими слова-
ми, ці підходи різняться векторами стосовного індивіда: лінгвокогнітивний концепт – це 
напрямок від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – це 
напрямок від культури до індивідуальної свідомості [18: 139]. Однак, найбільш перекон-
ливим, на думку М. М. Полюжина, є диференційне розуміння концепту, що передбачає 
виділення в ньому раціонального, емоціонального, абстрактного й конкретного компо-
нентів. Як одиниця національного менталітету, що входить у структуру національного 
пізнання, концепт виступає ідеальним психічним утворенням, одиницею інформаційної 
структури, позначеної словом [19: 8].

Ю. Ю. Шамаєва зазначає, що відмінність концептуальної метафори від метафори як 
виключно мовного явища зводиться до того, що:

1) концептуальна метафора звільняється від семантичної двоплановості, оскільки 
створення образу не є її головною метою;
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2) в руслі когнітивної парадигми метафора пов’язана передовсім з мисленням і дією, 
а не зі словом; це концептуальне проектування (conceptual mapping) знань з однієї кон-
цептуальної сфери на іншу (conceptual domains) виникає внаслідок процедури успадку-
вання (inheritance) [20:49], яку О. С. Кубрякова визначає як «процедуру передачі певно-
го обсягу концептуальної інформації від однієї одиниці до іншої» [21:21]. Більш того, 
метафора трактується як «предикативна властивість змістових форм концепту – образу, 
поняття, символу» [22:76].

Відтак, метафоричний концепт розглядається як ланка, що пов’язує мову, мислен-
ня і національну культуру. В поетичному тексті метафоричний концепт є органічним 
вираженням індивідуально-авторького способу мислення й пізнання, що водночас ві-
дображає фундаментальні культурні цінності певної етнокультурної спільноти. Метафо-
ричний концепт – це метафорична модель взаємодії двох концептів, яка представлена в 
мові у вигляді метафоричних конструкції і сполучень. Так, розрізняються два аспекти: 
метафоризована думка (метафоричний концепт) і засоби її реалізації у мові (метафорич-
ні конструкції і сполучення).

У когнітивному аспекті метафора як аналогічна модель діє на перехресті двох кон-
цептів та їхніх структур. Інтенсіонал метафорично осмислюваного концепту проявляєть-
ся методом моделювання, а моделлю слугують елементи і структура сенсорного (чуттє-
вого) образу конкретного денотата, предикативна ознака, на основі якої здійснюється 
метафоричний перенос – імплікаціонал.

Як і мовні одиниці, метафоричні концепти не існують ізольовано, вони є елемен-
тами системного характеру. Дослідження метафоричних концептів передбачає їхнє 
розмежування, а також встановлення зв’язків між ними. Відповідно, можна говорити 
про різні системи метафоричних концептів, метафоричні мережі, що утворюють окремі 
метафоричні поля, сукупність яких формує метафоричну картину світу. Під метафорич-
ною мережею «metaphorical network» (термін Дж. Лакоффа і М. Джонсона) ми розуміємо 
узагальнені утворення, метафоричні моделі організації культурно зумовленого знання. 
Метафоричні поля слід відрізняти від семантичних і концептуальних полів. Семантичне 
поле, на відміну від синонімічного і більш широкого, концептуального, – це виключно 
мовне утворення, що об’єднує ряди близьких за значенням і понятійним співвідношен-
ням слів. Метафоричне поле – це ментальна і семантична галузь етнокультурного 
простору, що об’єднує метафоричні мережі в сукупності їхніх метафоричних кон-
цептів. Можливі також переходи метафоричних концептів з одного поля в інше, або, на-
віть, і взаємопроникнення полів. Відзначимо, що назва метафоричного концепту і назва 
метафоричного поля можуть співпадати. Між тим, попри спільність номінації окремі 
метафоричні концепти і метафоричні поля, безумовно, відрізняються обсягом і характе-
ром своїх складових. Метафоричне поля – це складні системні утворення, які організо-
вують семантичні простори або фрагменти метафоричної картини світу. Метафоричне 
поле ми визначаємо як сукупність метафоричних мереж, когнітивних контекстів, що 
об’єднуються смисловими зв’язками на основі єдиного спільного для них поняття чи 
його асоціативних компонентів. Структуру метафоричного поля утворюють базовий, або 
полеформуючий ядровий метафоричний концепт (центр поля), і пов’язані з ним мікро-
метафоричні концепти.

Поетичний твір, як і будь-який інший витвір мистецтва, є продуктом культури, який 
виник у певному етнічному середовищі з власною конфігурацією, стилем світогляду, 
кліматом [23:93]. У поезії поет моделює світ за образом і подібністю своєї мови, в якій 
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зливаються воєдино сфера знань – те, що реальне і сфера цінностей – те, що уявне (іде-
альне). При цьому система метафоричних концептів трактується як система «ключових 
слів духовної культури» [24: 99], своєрідний «квант ментального поля», в якому сконцен-
трований світогляд [25: 31].

За словами М. М. Бахтіна, все, що бачить, розуміє і мислить поет, він бачить, розуміє 
і мислить очима рідної мови [26:74]. У поетичному тексті метафора не тільки художня 
прикраса, а органічне вираження способу мислення і пізнання поета.

Аналізуючи метафоричні концепти у поезії, можна виявити, які інтереси переважали 
в окремій культурі в ту чи іншу епоху, які світоглядні стереотипи побутували в етносі 
на певному етапі його розвитку. В зв’язку з цим виникає необхідність побудови мета-
форичної картини світу на основі метафоричних концептів, які входять в її склад. Пер-
спективним на наш погляд є дослідження особливостей метафоричної картини світу і 
визначення її місця у системі світів.
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ОСОБЛИВОСТІ СпРИйНЯТТЯ ФОЛЬКЛОРНИХ СТеРеОТИпІВ 
СУчАСНИМИ МОВЦЯМИ

В предлагаемой статье анализируются результаты психолингвистического экспе-
римента, цель которого изучить особенности восприятия фольклорных стереотипов 
современными носителями украинского языка. Фольклорный стереотип рассматри-
вается как лингво-эстетические знаки национальной культуры, которые несут ин-
формацию о составляющих этнического стереотипа. На базе изучения фактического 
материала совершается попытка подтвердить свойство стереотипов к стойкости и 
неизменчивости.

Ключевые слова: фольклорный стереотип, автостереотип, фольклоризм, образ-
символ.

The article deals with the results of the psychological and linguistic experiment which aim 
is to study the particularities of the perception of the folk-lore stereotypes by modern speakers. 
The folk-lore stereotypes are regarded as linguistic end ethnic signs of the national culture 
which pusses the information about the components of the ethnic stereotype. Have investigated 
actual material, we try to prove the quality of the durability and the cultural stereotype.

Key words: folk-lore stereotype, autostereotype, folk-lorism, image-symbol.

Сучасні дослідження національного фольклору свідчать про те, що проблема відоб-
раження етнічних портретів вербальними засобами мови здавна цікавить багатьох нау-
ковців. Н. Данилюк [3] простежила шляхи входження народнопоетичного слова у мову 
сучасної української поезії на матеріалі лексико-семантичного поля «Дівчина». С. Єр-
моленко [4], досліджуючи українські фольклорні символи, розробила теоретичні засади 
семантичної та структурної трансформації фольклоризмів. Н. Сологуб [6] дослідила сте-
реотипні усталені номінації у творчості українського народу.

Відомо, що значне місце у фольклорі займають національні стереотипи та їх лінгвіс-
тичне віддзеркалення у різних мовних формах. Вивчення етнічних та культурних стерео-
типів стало актуальне у сучасному мовознавстві, про це свідчать праці Є. Бартміньского [7, 
11], Ф. Бацевич [1], С. Богдан [2], В. Маслової [8], Й. Панасюк [11], Ю. Сорокіна [10] та ін.

Стереотип є структурою ментально-лінгвального комплексу і, таким чином, репре-
зентує уявлення комунікантів, про національні образи; він не може виступати, як одинич-
ний феномен, оскільки стереотипи поліфонічні й діють як збірний образ. Основу етнічно-
го та національного стереотипу зазвичай становить яка-небудь риса зовнішності (колір 
шкіри, розріз очей, форма губ, тип волосся, форма голови, зріст тощо) чи типова риса ха-
рактеру та поведінки (скромність, чуттєвість, надмірна жестикуляція або її відсутність 
тощо), тобто різноманітні внутрішні та зовнішні властивості, стани, які належать певній 
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особі, що вважається типовим представником певного етносу (або проектується на етнос 
загалом). Це спричиняє, зокрема, формування стійких уявлень на зразок «німецька ор-
ганізованість і пунктуальність», «український кордоцентризм», «англійська ввічливість», 
«російська безпечність», і т.ін., а також стійких виразів на кшталт «непроханий гість гір-
ший від татарина» [2, 19].

Стереотипи мають ряд властивостей, що доводять їхню важливу роль у суспільній 
діяльності людей. Серед найсуттєвіших – емоційно-оцінний характер, стійкість щодо 
впливу нової інформації, узгодженість, тобто високий ступінь єдності уявлень серед 
членів групи, узагальнення.

Мета нашого дослідження – вивчити особливості сприйняття уже сформованих та 
зафіксованих у народних творах стереотипів сучасними мовцями. У фольклорі накопи-
чуться, окреслюються та зберігаються усталені національні стереотипи. Вони існують і 
поширюються серед представників певних етнічних спільнот, а згодом передаються від 
покоління до покоління.

Для виконання поставленої мети проведено психолінгвістичний експеримент у 
формі анкетування. У ході експерименту зібрано й опрацьовано 60 анкет, в яких подані 
стереотипні фольклорні вислови, що храктеризують зовнішні та внутрішні якості украї-
нської дівчини, наприклад: очі як зорі, руса коса до пояся, біле личко, дівчина як калина, 
серце як сонце петрівне, серденько – колюче терня. Респондентам пропонувалося опи-
сати, як вони розуміють кожен фольклоризм і вказати, які з характеристик подобаються, 
а які – ні.

Учасники експерименту – переважно студенти (відносно доросла і сформована група 
населення, віком від 18 – до 23 років), а також старше покоління (віком від 30 – до 50 
років), що певним чином вплинуло на результати експерименту.

Очевидно, що вирішальну роль у виборі красивих якостей відіграло національне 
сприйняття мови. Наприклад, фольклоризм очі як зорі позитивно оцінили 60% респон-
дентів, описуючи його ясними, світлими, блискучими, виразними, голубими, яскравими, 
веселими, іскристими, сяючими, радісними, великими.

Протилежне ставлення спостерігаємо до фольклоризму очі тернинки, які вважають 
красивими лише 25% опитуваних. Більшість учасників (63%) до такої характеристики 
ставляться негативно і описують їх, як: маленькі, темні, чорні, колючі, пронизливі, неви-
разні, хитрі, швидкі.

Стастичні дані показують однакові показники у позитивному ставленні (50%) щодо 
фольклоризмів, які характеризують колір очей. 50% опитуваних подобаються карі очі, як 
темні, коричневі, виразні. Іншій половині симпатизують очі сині як небо, описуючи їх, 
переважно вказують на семантику кольру: блакитні, світлі, волошкові. Менш частотні 
позитивні асоціації поєднуються з певними внутрішніми якостями людини: привітні, 
глибокі, замріяні, щасливі, мудрі, приємні. Декілька респондентів образ очі сині як небо 
сприймають негативно, вказуючи, що вони холодні.

Якщо образ очей у фольклорі описаний досить широко й різноманітно, то соматизм 
«уста» представлений лише у кількох народних виразах. Для експерименту відібраний 
яскравий, проте маловідомий фольклоризм – вустонька – тиха молитва, який викликав 
різноманітну реакцію, що вербально виразилось у таких прикметниках: маленькі, тон-
кі, ніжні, спокійні, скромні, тендітні – такі відповіді зафіксовані переважно у анкетах 
студентів. Старші респонденти вказували на позитивну комунікативну функцію з якою 
асоціюється цей фольклоризм – «з яких йдуть добрі слова, ... теплі слова». Спостереже-
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но також, в індивідуальних відповідях, негативне ставлення до народного порівняння 
вустонька – тиха молитва, як до сумних, мовчазних, блідих.

Образ волосся представлений в експерименті фольклоризмами: розмай-коса, руса 
коса до пояса, волосся як смола. Слово-стимул розмай-коса позитивно сприйняли лише 
27% респондентів, які подали такі варіанти опису: довга, товста, руса, густе волосся. 
Іншим цей образ не сподобався, своє ставлення реципієнти мотивують такими характе-
ристиками: пишна, груба коса, неохайне волосся, хвилясте волосся.

Цікавим є те, що усталений народний вислів руса коса до пояса сприйняли, як кра-
сиву ознаку української дівчини уже 55% опитуваних, які дали різні варіанти опису: дов-
га, густа, пишна, блискуча та ін. Можливо, позитивне ставлення пояснюється тим, що 
фольклоризм руса коса до пояса, на відміну від попереднього, більш відомий і уживаний 
серед сучасних мовців.

Образ волосся як смола переважно сприймається респондентами позитивно, бо воно 
чорне, блискуче, густе, шовковисте. Нетиповою реакцією на цей вислів стала асоціація 
воронове крило, яка, очевидно, ґрунтується на спільній семантиці чорного кольору. Та-
кож індивідуальним є сприйняття такого волосся, як не пофарбованого, що визначалося 
красивим.

Традиційним символом краси української дівчини здавна вважалися чорні брови, які 
описуються народом у порівняннях: брови мов шнурочки, чорні брови – стрічки шовкові. 
Результати експерименту підтверджують традиційне сприйняття цих образів сучасним 
мовцем; брови мов шнурочки визнали красивими 55% опитуваних, а чорні брови – стріч-
ки шовкові – 60%. Найчастотнішими реакціями на ці фольклоризми виявилися означен-
ня: тонкі, темні, рівненькі, чорні, густі, виразні, дугоподібні. Хоча на словосполучення-
стимул чорні брови – стрічки шовкові були індивідуальні асоціації вискубані, пухнасті, 
які свідчать про відхід від національного сприйняття.

Типовими реакціями на фольклоризм личко як калина стали: рум’яне, рожеве, чисте, 
ніжне, привітне, що підтверджують позитивне ставлення до цюго образу 45% респонден-
тів. Деякі інформатори описали таке обличчя прикметниками занадто червоне, червоно-
щоке, виявляючи буквальне сприйняття й нерозуміння народних поетичних символів.

Результати експерименту показали, що фольклоризм біле личко втратив свою тра-
диційну семантику у сприйнятті сучасних мовців. Дослідниця з етнолінгвістики Н. Да-
нилюк простежила, що «в українському пісенному фольклорі епітетні сполуки біле, 
рум’яне, красне личко об’єднуються в один синонімічний ряд зі спільною семою гарне. 
Тобто, можливості абстрагуватися від семи кольору закладені ще в семантиці традицій-
ного епітета, де прикметник білий, що має у фольклорі другий план значення, використо-
вується, як оцінне означення – гарний, красивий» [3; 113]. У сприйнятті сучасних мовців 
спостережено відхід від розуміння семантики прикметника білий в традиційному озна-
ченні біле личко. Це підтверджується відповідями респондентів: бліде, біле, як молоко, 
занадто біле, мляве, які стверджували негативне ставлення 45% респондентів.

Наступна група фольклоризмів описують не окремий елемнт зовнішності, а загаль-
ний образ української дівчини, тому на них відреаговано значно більшою кількістю 
 відповідей. Найбільше варіантів опису зафіксовано на фольклоризми: дівчина – з горіха 
зерня і дівчина як калина. Хорактерно те, що один із них загальновідомий символ народ-
нопісенних творів, а інший – маловідоме порівняння сучасним мовцям. Образ дівчина 
– з горіха зерня описували переважно прикметниками, що відображають риси характеру 
чи фізичні якості людини: весела, тиха, витончена, цікава, хитра, горда, міцна, спокійна, 
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проворна, швидка, привітна, унікальна, особлива, горда, сором’язлива, дотепна, гостра 
на язик, зграбна. Серед такої кількості різноманітних означень лише три варіанти відпові-
дей були частотними: маленька (6), з характером (4), вродлива (4).

Народні порівняння, що ґрунтуються на словах-символах: дівчина як калина, дів-
чина немов червона рожа, дівчина як маковий цвіт, викликали у респондентів тотож-
ні відповіді, виражені узагальнюючими означеннями: гарна, красива, вродлива, мила. 
Такі реакції були найчастотнішими і передбачуваними, адже за словами М. П. Кочергана: 
«слово-символ – це максимально узагальнене значення на основі образної конденсації 
смислу. Символ – явище специфічно національне. Семантика символу виявляється лише 
в контексті світоглядної традиції певного народу» [5; 16].

Індивідуальні відповіді щодо цих образів вказують на окремі елементи зовнішності 
як обов’язковий атрибут української дівчини, наприклад: дівчина як калина – з довгою 
косою, з кораловим намистом; дівчина немов червона рожа – з червоними губами, з квіт-
кою і червоною стрічкою у волоссі; дівчина як маковий цвіт – з червоними устами, гарно 
одягнена.

Різноманітне ставлення спостережено до фольклоризму дівчина – тихая погодонька. 
40% опитуваних позитивно сприймають цей образ, підтверджуючи це такими означення-
ми: спокійна, скромна, ввічлива, тиха, сором’язлива, культурна, покірна, врівноважена. 
Негативне сприйняття цого фольклоризму відобразилось у таких означеннях: спокійна, 
сором’язлива, мовчазна, сумирна, повільна.

Дівчина як яблучко – подобається лише 23% респондентів у значенні: кругленька, 
рожевощока, рум’яна, весела. Більшість цей образ сприймають негативно, фіксуючи такі 
прикметники: повна, круглобока, повновида, товста.

Відповіді з різним смисловим навантаженням отримано на образ дівчина як зоря, 70% 
вважають цю характеристику позитивною, асоціюючи її з прикметниками ясна, світла, 
яскрава, чарівна, радісна, помітна, енергійна, вишукана, тендітна, скромна, спокійна, 
усміхнена, привітна. Двом респондентам цей вислів не сподобався, вони сприймають 
образ такої дівчини, як недоступної, незрозумілої.

У анкеті представлено ряд фольклоризмів з ключовим словом «серце», що вказує на 
внутрішні якості української дівчини: серце як сонце петрівне, серце з перцем, серденько 
– колюче терня. Образ дівчии у якої серце як сонце петрівне сподобався 73% опитува-
них, що підтверджують найчастотніші відповіді: добре, гаряче, тепле, чуйне, щире.

Передбачуваною була реакція на фольклоризм серденько – колюче терня, яка вирази-
лась у негативному ставленні до особи з такими рисами характеру: зла, горда, гостра на 
язик, не люб’язна, язиката. Хоча 23% опитуваних позитивно ставляться до цього образу, 
надаючи йому таких характеристик: сильне, гаряче, здатне вистояти у біді, не реагує на 
образи, чутливе, вразливе.

Цікаво, що образ дівчини, у якої серце з перцем подобається відносно великій кількості 
респондентів (36%), які подають такі варіанти відповідей: гаряче, палке, жагуче (серце); 
горда, весела, швидка, смілива, розумна, незалежна (дівчина). Описуючи цей фольклоризм 
прикметниками: бойова, гостра на язик, хитра, вредна, непоступлива (дівчина); недобре, 
жорстоке (серце), сучасні мовці констатують своє негативне ставлення. Найгостріший 
вияв такої реакції відобразився в індивідуальних асоціаціях: «cтерво», «язва».

Узагальнюючи результати психолінгвістичного експерименту, варто зазначити, що 
подані у анкетах традиційні означення, а також відповіді респондентів, які містять уяв-
лення про зовнішні та внутрішні якості української дівчини, становлять комплекс рис, що 
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є складовими автостереотипу українки. Автостереотипи, як правило, тяжіють до гіпер-
болізованої позитивності в оцінюванні рис, що й підтвердили відповіді респондентів.

На сприйняття фольклорного стереотипу сучасним мовцем мали вплив традиційні 
уявлення та національний світогляд, що відобразилось у позитивному ставленні до на-
родних образів, а також на більш частотних та типових реакціях респондентів.

Неадекватне сприйняття або нерозуміння фольклорних стереотипів пояснюєть-
ся впливом соціального розвитку суспільства та надходженням нової інформації, про 
що свідчать малочастотні, індивідуальні відповіді. Адже певен відсоток респондентів 
не змогли охарактеризувати той чи інший образ, ставлячи знак питання чи зазначаючи 
«незрозуміло». Найбільше таких відповідей зафіксовано навпроти фольклоризмів: роз-
май-коса (23%), вустонька – тиха молитва (20%), дівчина – з горіха зерня (15%), брови 
мов шнурочки (5%), дівчина – тихая погодонька (5%). Цей факт підтверджує, що деякі 
фольклорні стереотипи не сприймаються окремою групою респондентів, втрачаючи тра-
диційне семантичне навантаження.

У процесі формування національний образ визначається «стилем епохи» і зумовле-
ний соціально-історичними особливостями розвитку нації, рівнем розвитку мислення. 
За словами Д.С. Лихачова, «...національне безмежно багате. І немає нічого дивного, що 
кожен респондент сприймає це національне по-своєму» [57, 419].

Але при всіх індивідуальних розбіжностях у культурі найчастіше віддається перева-
га тому чи іншому типу, що висувається як зразок, зумовлений історичними обставина-
ми, які позначилися і на індивідуальності мислення. І тому, незважаючи на суб’єктивне 
сприйняття, як правило, віддається перевага ідеальному образу, який більшою мірою 
зорієнтований на національне сприйняття світу.
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«пИР КОРОЛей» п. Н. ФИЛОНОВА КАК ИНТеРТеКСТ ИНТеРКУЛЬТУРЫ

Об’єкт дослідження – проблема існування інтертексту в інтеркультурі. У роботі 
розшифровується інтертекст картин П. М. Філонова «Пир королей» (1912, 1913), а та-
кож розглядається інтертекстуальний діалог у культурі 1910-30-их років , викликаний 
ціма творами художника.

Ключові слова: «інтертекст інтеркультури» тайнопис, контрапункт інтертексту.
Объект исследования – проблема существования интертекста в интеркультуре. В ра-

боте расшифровывается интертекст картин П. Н. Филонова «Пир королей» (1912,1913), 
а также рассматривается интертекстуальный диалог в культуре 1910-30-ых годов, по-
рождённый этими произведениями художника.

Ключевые слова: «интертекст интеркультуры», тайнопись, контрапункт интер-
текста.

Research`s object is the problem of existence intertext in interculture. Auther decode inter-
text of P.Feelonov`s paintings «Feast of kings« (1912,1913). Also it was examined of intertext`s 
dialogue in the culture 1910-30 years, that was born by this works of painter.

Key words: intertext of interculture, cryptography, counterpoint of intertext.

п. Н. Филонов «пир королей» (1912), «пир королей» (1913)

П.Н.Филонов строит сюжет и композицию своих картин «Пир королей»

(1912, 1913) как интертекст. В этом ключ к их разгадке, «Пир королей» 1912 и
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П. Н. Филонов строит сюжет и композицию своих картин «Пир королей» (1912, 1913) 
как интертекст. В этом ключ к их разгадке, «Пир королей» 1912 и 1913 года иначе как 
интертекст не могут быть прочитаны: смысл их не лежит на поверхности, он неизменно 
ускользает от зрителя, провоцирует углубление в живопись, литературу, исторические 
хроники, философию. Это скрытый диалог вышедшего за рамки своих означенных гра-
ниц искусства с культурой в целом; искусства, ставшего тайнописью, иероглифом, тре-
бующим разгадки.

Обе картины почти одинаковы по композиции, но это не варианты разработки одного 
сюжета, это скорее диптих, в котором читается развитие мысли автора о власти. В пер-
вой картине обозначены регалии власти, даны приметы времени и места; вторая картина 
предполагает знание первой, в ней нет примет времени и места, но фигуры почти в тех 
же позах, на тех же местах переносят историю «пира королей» в иной план видения. Об-
ратимся к первой части этого диптиха и попытаемся разгадать персонажей этой карти-
ны. Начнём с условно-символических фигур, сидящих за столом на заднем плане (слева 
направо как движется взгляд читающего): судя по оружию, первый – король Востока, 
европейская одежда XVI века второго выдаёт короля Запада, далее, по всей вероятности, 
древнерусский князь. Все три первых короля несут на головах короны, напоминающие 
у первого и третьего короны византийских императриц, у второго многоэтажный торт. В 
картинах «Пир королей» П. Филонов использует столкновение смыслов в одном образе: 

П.Н.Филонов строит сюжет и композицию своих картин «Пир королей»

(1912, 1913) как интертекст. В этом ключ к их разгадке, «Пир королей» 1912 и
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так первый король с восточным оружием и короной византийских императоров, скорее 
всего, олицетворяет Византию, завоёванную турками. Второй король по облику очень 
напоминает Зигмунда III Ваза (как его изобразил Ян Матейко в картине «Проповедь 
Скарги», 1864 г., глаза у Филоновского короля не опущены, как в изображении Матейко: 
один глаз открыт, а другой как бы закрыт, но через него просвечивает зрачок, смотря-
щий в другую сторону). Зигмунд III Ваза – Король Польский и Великий Князь Литовский 
с 1587 по 1632 годы, в 1592-1899 гг. – Король Шведский; этот властолюбивый король 
стремился полонизировать Украину и Белоруссию, поддержал Лжедмитрия на русском 
престоле и начал в 1609 году открытую интервенцию в Россию. Образ древнерусского 
князя не ассоциируется с определённым лицом. Обратим внимание также на руки трёх 
королей: скрещённые на груди в молитвенном жесте у первого и третьего; у среднего две 
не скрещенных руки: правая и левая рука представляют благословляющий жест католи-
ков, но правая обращена к себе, а левая к людям. Воспитанник иезуитов, Зигмунд III Ваза 
стремился восстановить в Польше католицизм (в начале XVI века. в Польше распростра-
нились учения Реформации).

Следующее за тремя королями лицо соединяет в себе черты лица Цезаря (форма 
черепа, впалые щёки, рисунок морщин) и Калигулы (контур носа, сильная бледность: 
«цветом лица очень бледен, …глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы 
на голове – редкие…» [1: 126]). Это не случайно: Калигула преемник абсолютной дик-
татуры императора, утверждённой «Божественным Юлием» и доводит эту идею ничем 
неограниченной власти до предела, за которым только смерть и безумие, Калигула при-
своил себе «множество прозвищ: его называли «благочестивым», и «cыном войска», и 
«отцом лагеря», и «Цезарем благим и величайшим» [1: 115]. Жест четвёртого короля на-
поминает человека, выпившего яд, это не случайно: Калигула не был отравлен ядом, хотя 
сам «имел огромный ларь с отравами», которыми очень часто пользовался; он любил 
пить растворённые жемчужины, и ещё ходил слух, что его опоили каким-то зельем, вы-
звавшем безумие: «А помрачённость своего ума он чувствовал сам, и не раз помышлял 
удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его опоила Цезония зельем, которое 
должно было возбудить в нём любовь, но вызвало безумие» [1: 126]. Следующий Пятый 
король по лицу и цвету волос напоминает Нерона: «волосы рыжеватые, лицо скорее кра-
сивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея толстая…» [2: 173]; Пятый 
король рассматривает бокал с вином. Следующий за Нероном – монах XVI века с молит-
венно скрещёнными (как Первый и Третий король) руками, одна из рук похожа на граб-
ли1 – католик, выдающий за высокую плату индульгенции? Далее (справа перед столом) 
на троне сидит темнокожий король, лицом напоминающий изваяния индейских божеств, 
на его голове папская тиара; вновь столкновение смыслов, воплощающее колониальную 
политику, грабёж и порабощение под знаком миссионерства. Далее на троне женщина в 
русском наряде XVII века, на её троне получеловек-полуобезьянка с лицом Четвёртого 
короля – Цезаря-Калигулы, рядом с троном на полу собака и карлик-горбун, в руки кото-
рого летит фрукт со стола. Это Анна Иоанновна [3: 92-96] – российская правительница 
с 1730 по 1740 гг.; жестокая и своенравная: при ней было сослано свыше 20 тысяч че-
ловек, официально казнённых насчитывалось около тысячи, не считая тайно казнённых 
1  Возможно этот художественный образ использует В. Хлебников в стихотворении «Сегодня 
Машук, как борзая…» (1921-1922): «Их души жестоки, как грабли,/ На сердце же вечно зима. 
// Их жизнь жестока как выстрел./ Счёт денег их мысли убыстрил./ Чтоб слушать напев 
торгашей, / Приделана пара ушей».
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и не доживших до казни. Императрица изображена в утреннем наряде, который обычно 
состоял из «длинного домашнего, восточного покроя платья светло-голубого или зелёно-
го цвета и красного платка, повязанного по моде русских мещанок» (она любила яркие 
краски); малообразованная и праздная, проводившая всё своё время в пирах, на охоте 
и в других развлечениях, она окружила себя множеством карликов, горбунов и шутов. 
«Одна из самых обычных проделок, пользовавшихся успехом у государыни, было сесть 
на корточки и кудахтать как курица, снёсшая яйцо», что, по всей вероятности, и проделы-
вает карлик-горбун, получивший за это награду – фрукт. Любительница собак, она при-
обретала их в огромных количествах, её любимицей была собака Цитринка, «за которой 
был приставлен ухаживать родовитый князь Никита Волконский», «придворный устав 
определял качество и количество блюд, приготовляемых для неё (для собаки) на царской 
кухне». Скорее всего, именно этот пёс сидит у трона императрицы. У государыни, кроме 
собак, были ещё учёные скворцы, павлин, обезьяны; одна из них изображена на картине 
П. Филонова, правда, это не вполне обезьяна, это, как уже было отмечено, получеловек-
полуобезьянка с лицом Четвёртого короля – Цезаря-Калигулы; это – Бирон, который во 
второй картине «Пир королей» окажется на месте Анны Иоанновны, в том же окружении 
– собаки и горбуна-карлика, лицо карлика-шута изменится с горбоносого серьёзного на 
длинноносое заискивающе улыбающееся. На полу, недалеко от шута, сидит персонаж, 
уже не принадлежащий определённому времени: это философ, он одной рукой схватился 
за голову, а другой жестикулирует, вероятно, рассуждая с самим собой.

Во второй картине «Пир королей» композиция почти не меняется: то же количество 
персонажей сидит на тех же местах, лишь обезьянка с лицом Цезаря-Калигулы переме-
щается к Пятому королю «Нерону» и становится маленькой фигуркой божка, такой у 
Нерона был, «только ему он хранил упрямую верность», правда божок исторического 
Нерона был несколько иного вида: «От какого-то неведомого плебея он получил в пода-
рок маленькую фигурку девушки как охрану от всех коварств, и, когда тотчас после этого 
был открыт заговор, он стал почитать её превыше всех богов, принося ей жертвы трижды 
в день и требуя, чтобы все верили, что она открывает ему будущее» [2: 174]. Филонов 
превращает божка в образ Цезаря-Калигулы, определяя истинный предмет поклонения 
Нерона. Персонажи этой картины лишены каких-либо знаков власти, их одежды едва на-
мечены, фигуры обретают большее символическое звучание. Меняются персонажи пер-
вых трёх королей, их молитвенные позы остаются прежними: Второй король становится 
королевой: это патриархальная Русь, она сидит между «королём направо» и «королём 
налево», то есть королём Востока (Первый король, как видим, совпадает в «Пире коро-
лей» 1912 и «Пире королей» 1913 г.) и королём Запада. Эти персонажи перекликаются 
с некоторыми героями из книги «Так говорил Заратустра» Ф.Ницше2. Заратустра встре-
чает в горах двух королей: «Как раз по дороге, с которой он думал спуститься, шли два 
короля, украшенные коронами и красными поясами и пёстрые, как птица фламинго: они 
гнали перед собой нагруженного осла. «Чего хотят короли в царстве моём?» – с удивле-
нием проговорил Заратустра в сердце своём и быстро спрятался за куст. Но когда короли 
подошли близко к нему, он сказал вполголоса, как тот, кто говорит сам с собой: «Стран-
но! Странно! Как согласовать это? Я вижу двух королей – и только одного осла!» Тогда 
оба короля остановились, улыбнулись, посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, и 
затем взглянули друг другу в лицо. «Так думают многие из нас», – сказал король направо, 
2  О связи «Пира королей» с этим произведением Ф. Ницше также упоминается в книге Глеба 
Ершова «Павел Филонов» (М., 2001, С.24). 
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– но не высказал это. Король налево пожал плечами и ответил: «Это, должно быть, козий 
пастух. Или отшельник, слишком долго живший среди скал и деревьев. Ибо отсутствие 
всякого общества тоже портит добрые нравы«» [4: 211]. Заратустра приглашает королей 
к себе в пещеру на пир, среди приглашённых оказываются и другие лица: «Там сидели в 
сборе все, с кем провёл он день: Король направо и король налево, старый чародей, папа, 
добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осёл; а самый 
безобразный человек надел на себя корону и опоясался двумя красными поясами – ибо 
он любил, как все безобразные красиво одеваться» [4: 241]. Пир, который устраивает 
Ницше у Заратустры, собирает символических персонажей времени, а не персонажей 
истории (как у П. Филонова); кроме того, тема власти не является главной в этом пире; 
«король направо» и «король налево» с одним ослом олицетворяют у Ф. Ницше лидеров 
правых и левых сил, наживающихся на одном осле – народе. У П. Н. Филонова «король 
направо» олицетворяет царственную идею разума (абсолют разума) Запада и царствен-
ную идею страсти (фанатизм страсти) Востока. Патриархальная Россия, держащая па-
раллельно ладони, воплощает царственное женское (властное и слабое одновременно) 
начало, душу, мятущуюся между тем и другим, между разумом и страстью. Следующие 
два персонажа картины П. Филонова остались прежними: Четвёртый король Цезарь-
Калигула и Пятый король – Нерон. А вот шестой персонаж претерпел изменения: это 
уже не монах, продающий индульгенции. Думается, что в этом персонаже скрыт идеал 
художника: царственная личность эпохи Возрождения, соединившая в себе активный 
ясный дух и высоко и тонко чувствующую душу; поэтому в этом короле мерцает то жен-
ская (фигура – женская грудь), то мужская (голова – мужчины) природа; так в картинах 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», «Святой Иоанн Креститель», «Вакх» проявляются 
черты одного лица. Облик Шестого короля напоминает Николая Коперника, а также ряд 
портретов вполоборота молодых людей эпохи Возрождения, широко распространённый 
жанр в XV-XVI веке: «Портрет молодого человека с медалью» (1471) Сандро Ботти-
челли, «Портрет Франческо деле Опере» (1494) Пьетро Перуджино, «Портрет Освальда 
Кроля» (1499) Альбрехта Дюрера, «Портрет мужчины» Джорджоне, написанный около 
1500 года; «Портрет Георга Гисце» (1532) Ганса Гольбейна Младшего. Поскольку по 
композиции «Пир королей» напоминает изображение 1525 г. в Ауэрбаховском погреб-
ке «Фауст пирует со студентами» (тоже десять фигур также сидящих, та же собака), то 
можно предположить, что фигура философа и есть Фауст (тем более, что место Фауста 
на Ауэрбаховском изображении совпадает с местом философа):

Божественны лишь книги некромантов
И тайная наука колдунов,
Волшебные круги, фигуры, знаки…
Да, это то, к чему стремится Фауст!
О, целый мир восторгов и наград,
И почестей, и всемогущей власти
Искуснику усердному завещан!
Всё, что ни есть меж полюсами в мире,
Покорствовать мне будет! Государям
Подвластны лишь владенья их. Не в силах
Ни тучи гнать они, ни вызвать ветер.
Его же власть доходит до пределов,
Каких достичь дерзает только разум.
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Искусный маг есть всемогущий бог.
Да, закали свой разум смело, Фауст,
Чтоб равным стать отныне божеству.
Так говорит Фауст из «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло [5: 

191] (Марло упоминает в «Фаусте» также об одном кощунстве: «dog – «собака» вместо 
God – «Бог» [6: 313]). Как говорят легенды, Фауст владел некромантией, то есть умел 
призывать души умерших, он вызывал духи Александра Македонского, Прекрасной Еле-
ны, украденной Парисом; возможно, в картине П. Филонова, Фауст занят тем же призы-
ванием духов умерших императоров, сам Фауст у Филонова – это персонаж вне времени. 
Вернёмся к седьмому королю.

Седьмой король продолжает, как и в первой картине, воплощать идею колониаль-
ной политики, но эта идея теперь выражается несколько по-иному: рубаха с рыцарским 
нагрудником (металлической пластиной) символизирует воина, а серьга в ухе – пирата 
или представителя диких народов, вновь уже знакомый, несколько по-иному разрешён-
ный, но открывающий тот же смысл, приём – столкновение противоположных смыслов 
(солдат-пират-невольник) – колониализм. Восьмой король, как было уже сказано, Бирон, 
назначенный Анной Иоанновной регентом до совершеннолетия наследника (поцарство-
вать на этой должности ему не пришлось, хотя при Анне Иоанновне он заправлял всеми 
делами), в том же окружении: карлика и собаки. Фигура Девятая – Философа оставлена 
без изменений, в той же позе, лицо сохраняет тоже выражение, но само лицо стало мо-
ложе. Таким образом, из всех обликов власти: корыстной или бескорыстной, жертвенной 
или эгоистичной, материнской или отцовской – Филонов приемлет лишь одну – власть 
над самим собой: над своим характером, над своими данными от природы дарами-талан-
тами-возможностями. Эта мысль воплотилась в фигуре Н. Коперника – открывателя но-
вого неба, личности Возрождения – которой и принадлежит будущее, по мнению автора. 
Возможно, высказанное в 30-ые гг. поэтом А. И. Введенским3 ироничное замечание о том, 
что при наследственной власти у её кормила случайно может оказаться и порядочный 
человек, в прообразе своём имела картину П. Н. Филонова «Пир королей» 1913 года с 
Н.Коперником на одном из тронов. Но как полагал Сократ, что гармоническое общество 
может только родиться и не может быть подарком от мудрой власти: преступники-узни-
ки убьют своего освободителя, а «освобождённого, обогащённого опытом нового» обви-
нят в «испорченном зрении» [7: 316-318], так и позиции П. Филонова и А.Введенского 
предполагали не рождение необыкновенного монарха, а утверждение иного сознания, 
освобождённого от рабской зависимости толпы, от власти патриархальности; у Сократа 
– от власти «пещеры»; от власти плодного пузыря абсолютизма – у Введенского в «Ёлке 
у Ивановых» (1938).

В романе К. Вагинова «Козлиная песнь» (1926-1929) в описании дореволюционной 
обстановки квартиры испанского консула автор располагает портреты монархов в по-

3  О взаимоотношениях обэриутов с  П. Н. Филоновым и его школой МАИ см.: Мейлах М. Б. 
«Дверь в поэзию открыта» //А. И. Введенский. ПСС – М.,1993 – т. 1, С. 10-38; Глебова Т. Н. Вос-
поминания о Павле Николаевиче Филонове.// Панорама искусств. – М.,1988 – № 11, С.108-127; 
Глебова Т. Н.  Воспоминания Т. Н. Глебовой о работе в Доме печати. (Записано Е. Спицыной 4 
февраля 1975 г.).// Театр. – № 11,1991 – С. 127; Порет А. Алиса Порет рассказывает и рисует.// 
Панорама искусств. – М., 1980 – С. 392-407; Порет А. Воспоминания о Данииле Хармсе.// 
Панорама искусств. – М., 1989 – С. 345-359; Мислер Н., Боулт Дж. Филонов: Аналитическое 
искусство. – М., 1990 – С.145.  
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рядке, фрагментарно напоминающем первый и второй варианты «Пира королей» (1912): 
«Испанский консул чувствовал себя лицом официальным, в гостиной стояла мебель 
красного дерева, в кабинете были диваны и портреты монархов: германского императо-
ра, российского самодержца, испанского короля. И гальванопластические изображения 
Лютера и апостолов. На бархатном столике лежал огромный фольянт на немецком языке 
– «Фауст» Гёте, с иллюстрациями в красках» [8: 124]. Если принять описание квартиры 
консула как скрытый диалог с картинами П. Филонова «Пир королей» 1912 и 1913 годов, 
то, по версии К. Вагинова, в первом варианте картины Филонова Второй и Третий ко-
роли на заднем плане – «германский император» (напомним, по нашей интерпретации 
европейская одежда XVI века Второго выдаёт короля Запада, а именно – Зигмунда III 
Ваза – Короля Польского и Великого Князя Литовского, хотя эта одежда вполне могла 
принадлежать также и немецкому, и испанскому королю) и «российский самодержец» 
(в нашей версии Третий король также российский); интересны и два другие образа в 
обстановке консула: Лютер (у нас: монах XVI века, собирающий индульгенции; версия 
«Лютер в одежде монаха XVI века» также прорабатывалась – Лютер был членом Ав-
густинского ордена до разрыва с католицизмом – иную расшифровку подсказал жест 
руки-граблей: Лютер как раз и выступил с 95 тезисами против индульгенций); во второй 
картине «Пира королей» (1913) на месте монаха XVI века у нас, условно, сидит Нико-
лай Коперник; сидящий на полу философ в нашей версии – Фауст; в версии К.Вагинова 
– Фауст также присутствует. Как бы продолжением «Пира королей» становится описа-
ние К.Вагиновым уносящегося в прошлое, в небытие островка «винтящих старичков», 
«бывших графов» императорского Петербурга, раскинувших свой последний ветхий 
стан среди обломков старых дворцов в уже ином, советском, Ленинграде: «Венгерский 
граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды. 
Какая-то неуловимая мягкость была в его движениях. На нём великолепно сидел жакет, 
шитый в первый год революции. Граф великолепно говорил по-французски. Рядом с ним 
сидела его супруга, похожая на маркизу, в белоснежном высоком парике, вся в чёрном, 
и говорила тоже по-французски. Дальше сидел бывший пограничник с лихими усами, с 
явно армейскими движениями, затем бухгалтер со сказочными доходами. Никогда здесь 
не говорили о современности. Разговор всегда шёл или о дворе, или о гвардии и ар-
мии, или о придворных торжествах в Петергофе при приезде французского президента, 
или об ухищрениях контрабандистов» [8: 124]. Сменились хозяева жизни, но сам образ 
обывательской жизни России с фарфоровыми «пузатенькими» статуэтками (когда-то 
стоявшие на кухне «Гретхены, Иоганхены, Амальхены» преспокойно ужились с новой 
обстановкой); с пустотой разговоров остались прежними. Трагедия была не в уходящем 
укладе, в ином: изгонялись из жизни люди; изгонялась из жизни культура, история, вера, 
сложность и простота, высокая созерцательность и взыскующая мятежность духовнос-
ти. Финал романа: это дикое пустое лицо нового, расстрелявшее прошлое: «Большая 
луна освещала Дом искусств, уже, не существовавший. Служитель с лицом последнего 
императора готовился запереть двери. Тептёлкин и Марья Петровна спустились вниз по 
чёрному ходу и вышли в пустой перерождающийся город» [8: 161]. Ощущение трагедии 
усиливается тем, что и эта щемящая безрадостная картина – воспоминание о минутах 
счастья героя с любимой, которая умерла. Если можно так сказать: «Убит дважды», – то 
именно это произошло с Тептёлкиным и его миром.

В.Хлебников увидел в «Пире королей» также призраки уходящего мира, но для него, 
как и для П. Филонова, это были зловещие призраки: «Я встретил одного художника 
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и спросил, пойдёт ли он на войну? Он ответил: «Я тоже веду войну, только не за про-
странство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг 
одинаково тяжёл, что и у войск за пространство». Он всегда писал людей с одним глазом. 
Я смотрел в его вишнёвые глаза и бледные скулы. Ка шёл рядом. Лился дождь. Худож-
ник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озарённые 
подобным лучу месяца бешенством скорби», [9: 525-526] – рассказывает В. Хлебников о 
П. Н. Филонове и его картине «Пир королей» в повести «Ка» (1916)4. Почему, по мнению 
В.Хлебникова, Филонов «всегда писал людей с одним глазом»? – Возможно, этим Хлеб-
ников хотел сказать, что только исторический взгляд на реальность («война за время») не 
даёт полного видения. Так тема Востока и Запада, «короля направо» и «короля налево», 
дана В. Хлебниковым не в статике, а в космической динамике: «Ка поставил в воздухе 
слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 
1237, 1453, 1871; а внизу на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо 
звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня.

– Ты будешь петь? – спросил он.
– Да, – ответила она. Она дотронулась до струн и произнесла: «Судеб завистливых 

волей я среди вас; если бы судьбы были простыми портнихами, я бы сказала: плохо иглою 
владеете, им отказала в заказах, села сама за работу. Мы заставим само железо запеть «О, 
рассмейтесь!». Она провела рукой по струнам: они издали рокочущий звук лебединой 
стаи, сразу опустившейся на озеро. Ка заметил, что каждая струна состояла из 6 частей 
по 317 лет в каждой, всего 1902 года. При этом в то время, как верхние колышки означали 
нашествие Востока на Запад, винтики нижних концов струн значили движение Запада на 
Восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу – египтяне Гатчепсут, 
греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне. Как прикрепил ещё одну струну: 78 год, 
– нашествие скифов Адия Саки и 1980 – Восток. Ка изучал условия игры на 7 струнах. 
Между тем Лейли горько плакала, уронив чудные золотые волосы на землю.

– Худо свой труд исполняете, горько иглою владеете, – произнесла она, горько всхли-
пывая» [9: 532].

Хлебников полагает, что образ будущего не затерялся во времени, а ещё не родился 
(в «Ладомире»: «В чугунной скорлупе орлёнок/ Летит багровыми крылами»), он сможет 
родиться лишь тогда, когда казнью перестанут вершить правосудие, когда прекратит «па-
дать молот воль» («Ладомир»), заливая мир кровью, когда человечество откроет в самом 
себе законы иного существования.

Итак, мы увидели, как художественный текст, построенный как интертекст, в свою 
очередь, сам стал очагом интертекстуальности, порождающим контрапункт – скрытый и 
явный полифонический диалог в культуре.
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(Симферополь, Крым)

ТВОРчеСТВО ДжеНГИЗА ДАГДжИ  
КАК ОБЪеКТ НАУчНЫХ ИССЛеДОВАНИй  

В ОТечеСТВеННОМ И ЗАРУБежНОМ ЛИТеРАТУРОВеДеНИИ

Стаття присвячена вивченню творчості відомого кримськотатарського письмен-
ника, романіста 20-го століття Дженгіза Дагдж і ставить за мету висвітлення місця 
художньої творчості письменника у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві 
на основі вивчення бібліографічного опису публікацій про нього.

Статья посвящена творчеству известного крымскотатарского писателя, романис-
та 20-го века Дженгиза Дагджи и ставит целью краткое освещение истории изучения 
творчества писателя в крымскотатарском, турецком и западном литературоведении.

The article examines the works of Cengiz Dağcı, renowned Crimean Tatar novelist of the 
20th century, and aims to elucidate the stand of the author’s creative works in the native and 
foreign literary studies on basis of bibliographical study of the publications devoted to the 
writer.

Художественное творчество выдающегося крымскотатарского романиста Дженгиза 
Дагджи в последнее время привлекает все большее внимание исследователей. Различ-
ные аспекты его творчества явились предметом научных изысканий ряда исследователей 
в крымскотатарской и турецкой литературе. Изучение творчества писателя на сегодня 
представлено такими исследователями крымскотатарского и турецкого литературоведе-
ния, как И. Коджакаплан, И. Шахин, М. Четин, А. Эмирова, Ю. Кандым, З. Панова, и др. 
Наиболее подробно творчество писателя было изучено в турецком литературоведении.

В крымскотатарской литературе изучение творчества писателя началось в начале 
1990-х г. Впрочем, до сих пор оно остается абсолютно неадекватным личности писателя 
и масштабу его творчества. До сих пор нет фундаментальной монографии о творческом 
пути писателя, которая позволила бы выявить мировоззренческие и эстетические по-
зиции одной из ключевых и значимых фигур крымскотатарской литературы последних 
десятилетий. Более того, вне поля зрения крымскотатарских исследователей продолжа-
ют оставаться множество весьма важных деталей, касающихся творческой биографии 
писателя и литературной истории его произведений. Данная статья ставит целью кратко 
представить наиболее важные результаты истории изучения творчества Дж. Дагджи на 
основе материалов, опубликованных на крымскотатарском, турецком, английском, араб-
ском и русском языках.

Выдающийся деятель современной крымскотатарской литературы Дж. Дагджи явля-
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ется одним из тысячи крымских татар, покинувших родину впоследствии вынужденной 
эмиграции в период Великой Отечественной войны и проведший большую часть созна-
тельной жизни вне Крыма. Судьба писателя сложилась так, что, пройдя все ужасы вой-
ны, плена, концлагерей, он остался жить на чужбине, вдалеке от родной земли, Крыма, 
Гурзуфа, Черного моря, жить жизнью вечного эмигранта.

Родился Дж. Дагджи 9 марта в 1920 году в г. Гурзуф. В 1925 году семья переехала 
в с. Кызылташ (ныне с. Краснокаменка, близ Ялты), где Дженгиз окончил начальную 
школу. В 1932 г. он переезжает в г. Симферополь, где поступает учиться в 5 класс непол-
ной средней школы. После окончания последней, перешел в полную среднюю школу. В 
1937 г. Дженгиз поступает на 1 курс исторического факультета Крымского педагогичес-
кого института. Со второго курса, в декабре 1940 года призывается в Красную армию. 
Попал в танковое училище, находящееся в Молдавии. Затем война, плен, жизнь на чуж-
бине. С 1946 года по сей день Дж. Дагджи проживает в Лондоне. [1: 127].

Конечно же, это все наложило свой трагический отпечаток на творчестве писателя. 
Несмотря на все перипетии судьбы, жизнь в совершенно чуждой среде, в достаточно 
сложных условиях существования, Дж. Дагджи сумел сохраниться как яркая художест-
венная личность. За достаточно продолжительный творческий путь Дж. Дагджи написал 
большое количество произведений, которые считаются бесценным вкладом не только в 
современную крымскотатарскую, но и, в целом, в тюркоязычную прозу.

Перу Дж. Дагджи принадлежат свыше 20-ти романов, несколько повестей, дневников 
воспоминаний, около 50-ти рассказов, очерков и стихов. Крым был основной темой его 
творчества. В своих произведениях он старался изо всех сил сохранить атмосферу Кры-
ма. «Все, что у меня было, я отдал Крыму. У меня больше ничего нет», – пишет Дж. Даг-
джи в одном из своих писем к А. Эмировой [1: 126].

Творческий путь писателя начался до войны – с коротких стихов, рассказов и очерков, 
которые печатались в различных литературных изданиях Крыма. Первые его произведе-
ния, публикуются в 1936 году в одном из молодежных крымскотатарских журналов [2: 
14]. Поэтическое творчество было продолжено во время Второй Мировой войны [2: 15].

В 1947-1948 году он пишет пьесу в трех действиях под названием «Буюк ялан» 
(«Большая ложь») на русском языке. В начале 1958 года, Дж. Дагджи переводит пьесу 
на турецкий язык и отправляет в издательство «Varlık» («Бытие»). Однако пьеса так и не 
увидела свет [3: 59].

Со второй половины 1950-х гг. начинается наиболее плодотворный период его твор-
чества, продолжающийся по сей день и давший более двух десятков романов и мно-
гочисленных других произведений в самых различных жанрах (повестей, рассказов, 
очерков, книг-воспоминаний, пьес, поэтических произведений). Именно в этот период 
Дж. Дагджи состоялся как крупный прозаик, автор целого ряда крупных эпических поло-
тен, посвященных, главным образом, крымской тематике.

Дженгиз Дагджи начинал писать на крымскотатарском языке. После войны он про-
должал писать на крымскотатарском, были попытки и на русском языке. Помимо этого им 
было написано и три романа на английском языке. Однако, более серьезные свои произ-
ведения, рожденные за рубежом, Дж. Дагджи пишет в основном на турецком языке. Автор 
зная, что его произведения не будут доступны крымскотатарскому читателю, обращается 
к турецкому языку, надеясь выйти на турецкого, и более шире – тюркоязычного читате-
ля. Творчество Дж. Дагджи воспринимается всеми крымскими татарами, живущими как в 
Крыму, так и в местах ссылки, как компонент своей национальной культуры [4: 6].
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Говоря о критических матераиалах посвященных творчеству писателя, отметим, что 
в настоящее время они насчитывают сотни статей, исследований, заметок, монографий 
на крымскотатарском, турецком, английском, русском и арабском языках. Ниже будут 
представлены основные из этих работ, отдельно по языкам исследований. И первыми 
будет представлены материалы на крымскотатарском языке.

В крымскотатарскую литературу Дженгиз Дагджи входит с середины 1930-х г. Этими 
годами датируются и первые критические заметки о его творчестве, главным образом, 
поэтическом [3: 56]. После этого долгие десятилетия был неизвестен. Во время депорта-
ции произведения Дж. Дагджи были не доступны крымскотатарскому читателю. И толь-
ко лишь в начале 1990-х гг., после продолжительной разлуки, произведения Дж. Дагджи 
возвращается в родной Крым. Возвращаются через турецкую литературу, в которой они 
к тому времени заняли весьма достойное, почетное место.

Огромная заслуга в возвращении художественного наследия писателя в лоно родной 
литературы принадлежит известному крыскотатарскому поэту и публицисту Ю. Канды-
му. В 1992 году в крымском журнале «Йылдыз» («Звезда») печатается его первая статья 
«Къырымны ичимде ташыйым» («Я Крым ношу в себе»). В статье автор впервые осве-
щает некоторые подробности послевоенного творчества Дж. Дагджи. Так же печатается 
фрагмент письма Дж. Дагджи к Ю. Кандыму в котором писатель выражает свою благо-
дарность за проявленный интерес к его произведениям. В этом же номере журнала пуб-
ликуется и первый перевод на крымскотатарский язык романа «Onlar da insandэ» («Они 
тоже были людьми»). Кроме этого романа Ю. Кандым сделал перевод еще нескольких 
произведений: «Yurdunu Kaybeden Adam» («Человек, потерявший родину»), «Anneme 
mektüpler» «Письма к матере», «C. Dağcı Hatıralarda» («Дж. Дагджи в воспоминаниях» 
(Пером самого автора)).

В 2000 году Ю. Кандым издает отдельную книгу, посвященную Дж. Дагджи, в ко-
торую включает произведение «Дж. Дагджи в воспоминаниях. (Пером самого автора) 
» и 8 стихотворений писателя на крымскотатарском языке. Так же в книге автор дает 
биографию писателя, статью известного турецкого литературоведа А. Кабаклы из 5 тома 
книги «Турецкая литература», некоторые размышления и комментарии по поводу про-
изведений «Человек, потерявший родину» и «Годы страха». В конце книги присутствует 
весьма ценное приложение био- и библиографических материалов о писателе на крымс-
котатарском, турецком и русском языках.

Много лет Ю. Кандым интересовался творчеством Дж. Дагджи; статьи, переписка, 
литературные вечера, переводы романов и, наконец, долгожданная встреча с самим 
Дж. Дагджи в Лондоне в 2004 г.

Параллельно с Ю. Кандымом из крымскотатарских исследователей изучением жизни 
и творчества Дж. Дагджи занимается профессор А. Эмирова. Неутомимый популяризатор 
творчества Дж. Дагджи А. Эмирова поставила своей целью познакомить с творчеством 
писателя широкую русскоязычную аудиторию – абсолютно не имевшую представления 
о прозе Дж. Дагджи [7: 124]. Первые статьи начинают печатаются с 1994 г. в газете «Го-
лос Крыма» [8]. В это же время в той же газете начинает публиковаться отдельные фраг-
менты переводов с турецкого языка из книг-воспоминаний «Yansэlar» («Отражения»).

В 1999 г. в альманахе «Брега Тавриды», печатается статья А. Эмировой, посвященная 
творчеству писателя. В статье автор проявляет особо акцентирует внимание на языковом 
аспекте, в частности на «специфических для крымскотатарского языка лексико-фразео-
логических и стилистических категориях» присутствующих в романах [9: 146]. В при-
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ложении к статье публикуются фрагменты переписки А. Эмировой с писателем [там же, 
с. 147-151]. Здесь же опубликовывается перевод фрагментов произведения Дж. Дагджи 
«Отражения» [9: 151-197].

В 2003 г. в литературном журнале «Черное море» публикуется очередная статья 
А. Эмировой посвященная творческой биографии Дж. Дагджи. Здесь же печатается фраг-
менты перевода с турецкого языка произведения «Дженгиз Дагджи в воспоминаниях» 
(пером самого писателя) [1: 129-142].

В том же году выходит в свет и отдельная книга – перевод с турецкого языка на рус-
ский произведения «Дж. Дагджи в воспоминаниях. (Пером самого автора)» [4].

В последние годы к Ю. Кандыму и А. Эмировой присоединились еще целый ряд 
крымскотатарских исследователей, среди которых особо отметили бы З. Панову [3] с ря-
дом статей, и прежде всего, с достаточно подробной «Къырым кокю узерине онынъ йыл-
дызы парылдайджакъ» («Его имя будет сверкать на крымском небе»), и Н. Эмирусеинову 
с «К вопросу о поэтике Дженгиза Дагджи» [7].

На сегодняшний день, имя и произведения писателя включены в программу курсов 
крымскотатарской литературы в общеобразовательных школах в Крыму, а также на фа-
культетах крымскотатарской филологии.

В те годы, когда в Крыму и, в целом, СССР, произведения Дж. Дагджи были абсо-
лютно недоступными, он активно публиковался в Турции. Соответственно, и в плане 
изучения его творчества, на сегодня наиболее обширной и подробной библиографией 
располагает турецкое литературоведение.

Впервые в турецкой литературе имя Дженгиза Дагджи становится известным в 1956 
году, после выхода в свет его первого романа Korkunç yıllar («Годы страха). Роман был 
издан на турецком языке, в издательстве Varlık («Бытие»). Свой первый роман, Дженгиз 
Дагджи начал писать еще в годы войны на крымскотатарском языке. Чуть позже, писа-
тель сам перевел его на турецкий язык. Далее писал только на турецком языке.

Судьба надолго свяжет Дж. Дагжи с издательством «Varlık». С 1956 года по 1981 год 
большинство своих произведений (среди них 10 романов) автор печатает в этом издатель-
стве. С главным редактором Яшар Неби писателя связывали очень теплые и дружеские 
взаимоотношения. Кроме того, что Яшар Неби был редактором его романов, он также 
интересовался Дж. Дагджи как личностью. Они вели переписку. Некоторые письма были 
опубликованы в журнале «Varlık» [2: 14-21]. Некоторые рассказы и повести публикует в 
литературном журнале «Varlık», который издавался в рамках издательства.

С 1981 года, после смерти владельца издательства Я. Неби в силу определенных об-
стоятельств, произведения Дж. Дагджи начинают издаваться в издательстве «Ötüken», с 
которым, к слову, у писателя уже был опыт творческого сотрудничества.

Исследовательский интерес к художественному творчеству Дж. Дагджи в турецком 
литературоведении начинает проявляться в начале 1960-х годов. В это время, публику-
ется ряд статей, в том числе и научных, интервью, заметок, посвященных жизни и твор-
честву писателя.

В основном это газеты: «Türkiye» («Турция»), «Tercüman» («Переводчик»), «Ulus» 
(«Нация»), «Yeni ufuk» («Новый горизонт»), «Zaman» («Время»), журналы «Kırım» 
(«Крым»), «Türk Edebiyatı» («Турецкая литература»), «Türk Dili» («Турецкий язык»), 
«Varlık» («Бытие»), «Birikim» («Наследие»), «Türk Kültürü» («Турецкая культура») [3: 66]. 
Среди наиболее плодотворные исследования принадлежат таким авторам, как И. Альпар-
слан, Осман Тюркай, А. Д. Йылдыз, А. Б. Эрджиласун, А. Доган, И. Энгюн, З. Юксель и др.
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Наиболее развернутую картину всех основных публикаций, посвященных жизни и 
творчеству писателя с 1960 по 1985 гг., можно найти в подробном библиографическом 
описании турецкого исследователя М. Четина, опубликованном в 1985 году в известном 
журнале крымскотатарской диаспоры в Турции «Эмель» [2]. Исследователь дает библи-
ографическое описание 11 романов, изданных с 1956 по 1972 гг. в издательствах «Varlık» 
и «Ötüken», 38 рассказов, ряда писем и стихов, опубликованных с 1961 по 1984 гг. в 
журналах «Varlık» и «Kırım». Исследователь отдельным блоком представляет читателю 
ряд статей, публикаций и научных работ турецких исследователей, в том числе и в эн-
циклопедических изданиях, посвященных творчеству Дж. Дагджи и увидевших свет в 
период с 1960 по 1985 гг.

Помимо этого, исследование изобилует множеством самого различного рода важных 
подробностей и фактов, касающихся жизни и творчества писателя, а также литературной 
истории отдельных произведений. Данный труд является ценным подспорьем для иссле-
дователей творчества Дж. Дагджи.

Говоря о турецких энциклопедических изданиях, хотелось бы отдельно остановить-
ся на 5-ти томном издании по турецкой литературе автором которой является известный 
исследователь истории турецкой литературы Ахмед Кабаклы [11]. В пятом томе своей 
энциклопедии, в разделе о тюркских писателях вне Турции автор приводят имена двух 
писателей. Один из них, писатель мировой величины, киргизский прозаик, произведения 
которого переведены на многие языки мира Чингиз Айтматов, имя второго – Дженгиз 
Дагджи.

А. Кабаклы дает некоторые сведения о биографии Дж. Дагджи и кратко описыва-
ет ряд произведений писателя [11]. Знаменитый литературовед в своих комментариях 
очень высоко оценивает творчество Дж. Дагджи, в частности, отдельно отметив роман 
«Аnneme mektüpler» («Письма к матери»), называет его шедевром.

С начала 1990-х гг. в Турции начинают появляться и первые монографические иссле-
дования о Дж. Дагджи. Так, в 1992 г. появляется книга «Cengiz Dаgcı’nın Dört Romanı» 
(«Четыре романа Дж. Дагджи») известного турецкого исследователя Исы Коджакаплана 
[12]. В книге анализируется идейно-тематическое содержание, а также система персо-
нажей четырех романов: «Korkunç Yıllar» («Годы страха»), «Yurdunu Kaybeden Adam» 
(«Человек потерявший родину»), «Onlar Da İnsandı» («Они тоже были люди») и «O 
Topraklar Bizimdi» («Эти земли были наши»). По свидетельству самого автора, выбран-
ные для исследования произведения были не случайны. Основной целью монографии 
было не только желание дать образец краткого анализа содержания произведений для 
учащихся школ и лицеев, а попытка показать новому поколению турецкой молодежи, пе-
реживающей драму разрушения патриотических и традиционных национальных устоев, 
трагедию и боль одного из тюркских народов – крымских татар, испытывающих драму 
насильственного уничтожения их самобытной национальной культуры – уничтожения, 
отраженного в романах Дж. Дагджи [10: 10-11].

В 1998 г. выходит вторая книга И. Коджакаплана «Kırımdan Londra’ya Cengiz Dagcı» 
(«От Крыма до Лондона Дж. Дагжи»). В отличие от первой книги, здесь автор дает крат-
кие сведения об истории Крыма, некоторые сведения о биографии писателя, заостряется 
внимание на его личностных качествах, делается краткое описание 16 романов Дж. Даг-
джи. Во второй части книге, автор размещает, имеющийся ранее анализ четырех романов 
писателя.

Еще одним важным монографическим трудом явилось исследование известного про-
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фессора Ибрахима Шахина «Cengiz Dagcı’nın Hayatı ve Eserleri» («Жизнь и творчество 
Дж. Дагджи»), изданная в 1996 году. [13]. В первой части монографии, даются подроб-
ные, ранее не освещяющиеся сведения биографии писателя. Вторая часть монографии, 
посвящена анализу произведений Дж. Дагджи. Предметом анализа являются практичес-
ки все прозаические произведения. При анализе особое внимание было уделено темати-
ческому своеобразию произведений.

Все вышеперечисленные труды дают основание говорить о том, что, турецкий чита-
тель не воспринимает Дженгиза Дагджи как чужого. Многие исследователи творчества 
писателя отзываются о нем как о своем писателе. Как о представителе турецкой литерату-
ры. Одним из подтверждением этого, может служить и диплом, которым в 1993 году был 
награжден Д. Дагджи Турецким обществом ученных и писателей за выдающиеся заслуги 
в области литературы тюркских народов. А 26апреля 2000 г. Фонд защиты тюркской куль-
туры наградил писателя Почетной грамотой турецкого языка. Все это лишни раз свиде-
тельствует о том, что творчество Дженгиз Дагджи стало достоянием не только крымскота-
тарской и турецкой литератур, а значимым компонентом общетюркской культуры.

Труд нашего соотечественника был достойно оценен не только в тюркском мире. 
Произведения Дж. Дагджи были известны и европейским читателям, и, судя по имею-
щимся сведениям, здесь так же получили достойную оценку. Так, в 1974 году в Англии 
в известном журнале «Indeх» публикуется 30-страничная статья, посвященная жизни и 
творчеству Дж. Дагджи [2: 20]. В статье, в частности, представлено интервью c писате-
лем киприотского поэта Османа Тюркая. В нем Дж. Дагджи делится мыслями по поводу 
некоторых крымских писателей и ученых. Говорит о том, что хотел бы, чтобы были осво-
бождены из-под ареста активисты крымскотатарского национального движения. Вместе 
с репортажем в журнале публикуется отрывок (8 страниц) из романа «Эти земли были 
нашими» в переводе на английский язык Османа Тюркая.

Вместе с интервью, в этом же материале публикуются некоторые заметки англий-
ских исследователей, посвященные творчеству Дж. Дагджи: английского поэта Стефа-
на Спендера, Элизабет Лонгфард, владельца газеты «The Observer» Девида Астора и 
др., весьма лестно отзывающихся о таланте крымского романиста и сравнивающих его 
с талантом, по меньшей мере, А. Солженицина. Романы Дж. Дагджи «Они тоже были 
людьми» и «Эти земли были нашими» оцениваются английскими литераторами как ми-
ровая классика, а «Badem Dalına Asılı Bebekler» («Куклы, висящие на ветке миндаля») и 
«Üşüyen Sokak» («Замерзшая улица») – как шедевры турецкого языка [2: 20].

Наконец, здесь же присутствует любопытное указание на интерес к произведениям 
Дж. Дагджи, проявленный со стороны известной переводчицы мисс М. Харрари – автора 
английского перевода знаменитого булгаковского «Доктора Живаго». К сожалению, ее 
желанию заняться переводом романов Дж. Дагджи на английский язык не суждено было 
осуществиться по причине неожиданной кончины переводчицы [там же].

Помимо вышеуказанных исследований на крымскотатарском, турецком и английс-
ком языках, мы встречаем упоминание о Дж. Дагджи и в арабоязычных изданиях. Во 
время своих изысканий мы встретились с весьма любопытным фактом: в 1985 году в га-
зете «Тюркие» («Турция») была напечатана статья «Турецко-арабские культурные связи» 
турецкого исследователя Мустафы Миясоглу. В статье речь шла о преподавателе одного 
из египетских университетов – докторе Мухаммеде Харбе, весьма интересовавшемся 
творчеством Дж. Дагджи и опубликовавшем ряд своих исследований о личности писа-
теля на арабском языке в журнале «Эль-Араби» (Кувейт) [2: 21]. Добавим так же, что, 
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по сведениям И. Шахина, Мухаммед Харб перевел на арабский язык один из романов 
писателя – «Годы страха» [13: 11].

В заключение, нельзя не сказать о том, что имя Дж. Дагджи не было обойдено вни-
манием и в советском литературоведении. Исследования в этом направлении продол-
жаются, однако некоторые примеры отношения к писателю со стороны советских лите-
раторов можно привести и сейчас. В частности, С.Н. Утургаури в предисловии к книге 
«Турецкая проза 60 – 70-х годов», описывая основные тенденции развития турецкой 
прозы соответствующего периода, дважды упоминает имя Дж. Дагджи – впрочем, в ряду 
авторов, особого уважения у советского литературоведа не вызывающих, а именно сре-
ди писателей т.н. «пантюркистского направления», приобретшего в турецкой литературе 
анализируемого периода «четко выраженную антикоммунистическую, антисоветскую 
направленность» [14: 8]. Обращает внимание, что имя Дж. Дагджи в обоих случаях сто-
ит во главе списка авторов, «защищавших интересы проимпериалистических эксплуата-
торских кругов» [14].

Итак, в настоящее время мы располагаем достаточно обширной био-и библиографи-
ческой базой о Дж. Дагджи – рядом монографических исследований, сотнями отдельных 
статей и т.д. на крымскотатарском, турецком, русском, английском и арабском языках. На 
данном этапе мы можем говорить о том, что романы, дневники-воспоминания, повести 
Дженгиза Дагджи, посвященные Крыму и крымским татарам, выйдя за рамки отечест-
венной литературы, стало достоянием тюркского, европейского и даже арабского лите-
ратуроведения. Всплеск исследовательского внимания отнюдь не угасает. Более того, в 
настоящее время можно с уверенностью говорить о начале нового этапа в истории изуче-
ния творчества выдающегося прозаика – более углубленного и осмысленного, во многом 
связанного с процессом возвращения на свою родину крымских татар и усилившимся 
вниманием к их культуре как со стороны, так и, непосредственно, в самой крымскотатар-
ской литературоведческой среде.
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МІжКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В пРОЦеСІ пРОФеСІйНОї пІДГОТОВКИ 
МАйБУТНІХ МеНеДжеРІВ

Статтю присвячено проблемі міжкультурної комунікації та її впливу на професійну 
підготовку студентів-менеджерів.
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The article deals with the problem of intercultural communication and its influence on the 
professional training of managers.

Key words: intercultural communication, manager of foreign economy activities, interac-
tion of cultures.

В сучасному світі паралельно розвиваються два процеси: глобалізація економіки, 
розширення політичних, культурних, наукових й особистих контактів представників 
різних країн, з одного боку, та зміни в соціокультурному просторі усередині цих країн, 
зростання національної самосвідомості, активізація інтересу до історії національних 
культур – з іншого. На перехрещенні цих процесів здійснюється міжкультурна комуніка-
ція – найскладніше соціальне явище, яке потребує різнобічного вивчення й вироблення 
рекомендацій для його учасників.

Поняття іншомовної культури та міжкультурного спілкування, які є дуже актуальни-
ми сьогодні, почали використовувати спеціалісти з етнографії, психології, культуроло-
гії, лінгвістики, теорії та практики викладання іноземних мов дуже давно – в кінці ХІХ 
століття, та які отримали впродовж ХХ століття значний розвиток.

В даний час й науковці й лінгвісти-практики приділяють значну увагу питанням 
міжкультурної комунікації. Проте, більшість робот належить російським та іноземним 
авторам, тому що за кордоном теорії міжкультурної комунікації було розроблено рані-
ше. Назвемо лише деякі роботи, у яких глибоко й різнобічно розглядаються проблеми 
міжкультурного спілкування: Н. Іконнікова «Сучасні західні концепції міжкультурної ко-
мунікації (моделі індивідуальної поведінки в ситуації контакту культур)» [1994]; В. Фур-
манова «Міжкультурна комунікація й мовна прагматика в теорії й практиці викладання 
іноземної мови» [1994]; І. Клюканов «Динаміка міжкультурного спілкування: системно 
– семіотичне дослідження» [1998]; Т. Астафурова «Стратегії комунікативної поведінки 

© Мрачковська М. М., 2008



116

в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування» [1997]; Н. Шамне «Ак-
туальні проблеми міжкультурної комунікації» [1999]; Н. Грейдіна «Основи системної 
концепції комунікативно – культурної взаємодії (теоретико – експериментальне дослід-
ження)» [1999]; С. Тер-Мінасова «Мова й міжкультурна комунікація» [2000]. Втім, жодна 
робота не розкриває важливого аспекту – підготовки майбутніх менеджерів до міжкуль-
турної комунікації, не вказує напрями, важливі для подальшого вивчення цієї проблеми.

Крім того, не дивлячись на значущість робіт з теми міжкультурного спілкування, у 
цій галузі залишається багато білих плям. Більшість досліджень має загальнотеоретич-
ний характер. В нашому дослідженні ми намагаємось виокремити з усього розмаїття ма-
теріалів той аспект проблеми, який допоможе нам зосередитись на підготовці майбутніх 
менеджерів до міжкультурної комунікації, виявити необхідні педагогічні умови для цієї 
підготовки.

В даній статті ми ставимо за мету наступне: з’ясувати, що повинен знати майбутній 
менеджер стосовно міжкультурної комунікації та як побудувати педагогічний процес, 
щоб досягти успішного навчання студентів її основам.

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити інозем-
ної мови як засобу міжкультурної комунікації, як способу пізнання досягнень вітчизня-
ної, європейської та загальнолюдської культури, підготувати до толерантного сприйняття 
виявів чужої культури, визнання рівноправності та рівноцінності культур, існування за-
гальнолюдських цінностей. У сучасному світі проблема взаєморозуміння між народами 
залишається нерозв’язаною, тому дуже важливо навчитися перемагати непорозуміння, 
що виникають при зіткненні двох культур, зумовлених відмінностями в історичному, 
політичному та культурному розвитку. Основним принципом оновлення змісту навчання 
іноземної мови сьогодні є наповнення соціокультурного компонента елементами між-
культурного підходу.

Демократизація та гуманізація освіти, що проводиться в Україні, потребує оновлення 
процесу навчання іноземних мов, а отже, переосмислення мети, завдань і змісту освіти, 
впровадження нових освітніх технологій для успішного опанування міжкультурною ко-
мунікацією.

Необхідність підготовки фахівця із знанням іноземної мови на рівні, достатньому для 
вирішення завдань професійної комунікації, формування особистості, готової і здатної до 
міжкультурного спілкування, лежить в основі сучасного соціального замовлення в галузі 
освіти, зокрема вищої освіти. Особливо це актуально для менеджерів зовнішньоекономіч-
ної діяльності, оскільки саме до їхньої компетенції належать вивчення джерел інформації 
на іноземних мовах, ведення переговорів з зарубіжними партнерами та робота з докумен-
тацією різного роду. Менеджери повинні вміти накопичувати інформацію й створювати ка-
нали, щоб її передавати, з використанням національної мови, мовних особливостей різних 
соціальних груп, пристосовуючи їх до підприємницької діяльності. Менеджери повинні 
усвідомлювати правила та обмеження, в тому числі пов’язані з національною культурою та 
укладом життя, в тих умовах, в яких фірма буде здійснювати комерційну діяльність.

Таким чином, спілкуванню як складному процесу встановлення й розвитку контактів 
між людьми, який починається з потреб в сумісній діяльності та вміщує в себе обмін 
інформацією, необхідно спеціально навчати.

Спілкування є важливим засобом навчання, але в той же час саме комунікативна 
діяльність на виучуваній мові є й важливішою метою навчання. Вивчення іноземної 
мови дає можливість взаємодіяти з людьми різних країн і культур, значно розширити 
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кругозір, сприяти розвитку толерантності й внутрішній культури людини, збагатити ін-
дивідуальну картину світу кожного студента.

Проблема становлення людини як суб’єкта міжкультурної комунікації пов’язана з 
оволодінням ним не тільки іншою мовою, але й іншою культурою [ 1:145].

В процесі навчання студентів міжкультурній комунікації іноземна мова, й насампе-
ред англійська, безумовно важлива, тому що вона є засобом спілкування між комунікан-
тами з різних країн, тому що «для всіх неангломовних народів англійська мова стане 
вторинним засобом вербального спілкування, культурної ідентифікації й культурного 
самовираження в міжнародних контактах» [2: 84].

Іноземна мова має самостійну духовно-практичну цінність загальнолюдського рів-
ня й задовольняє багато потреб та інтересів сучасного суспільства. М. Бахтін, В. Біблер, 
Г. Гачев, Ю. Лотман, М. Мамардашвілі характеризують мовну взаємодію як міжкультур-
ну інтеграцію, як прояв діалогіки свідомостей і культур, як вихід за вузькі кордони націо-
нальних «образів світу» [3: 145].

Загальновідомим є той факт, що головною передумовою взаєморозуміння у міжкуль-
турному спілкуванні, його основою, є культурний фон, тобто знання про культуру країни 
виучуваної мови.

Отже, що потрібно знати менеджерові про міжкультурну комунікацію? Насамперед 
те, що будь-яка комунікація, яка по собі є соціально обумовленим процесом передачі й 
сприйняття інформації за допомогою різноманітних вербальних і невербальних засобів 
комунікації, є взаємодією двох приватних світів. Міжкультурну комунікацію слід спри-
ймати як культурні варіації в сприйманні соціальних явищ та предметів [1: 141]. Таким 
чином, міжкультурна комунікація – це сукупність різноманітних форм відносин і спілку-
вання між індивидами та групами, які належать до різних культур.

Відомо, щоб досягти успіху в міжкультурній комунікації, необхідно «перебудувати 
себе» на культурні звичаї свого співбесідника, проявив тим самим повагу до його куль-
тури. А для того, щоб зробити це правильно, необхідно робити висновки про «чужі» 
культурні цінності, не використовуючи в якості стандарту свої власні [4: 106].

Безумовно студента необхідно ознайомити також з основними функціями міжкуль-
турної комунікації. Слідом за Л. К. Гейхман ми виділяємо наступні функції, які реалізу-
ються в міжкультурній комунікації:

– інформаційна – відбувається обмін інформацією та досвідом, які були накопичені 
кожним учасником в процесі пізнання та засвоєння свого соціокультурного освітнього 
простору;

– стимулююча – за рахунок інтеріоризації нового знання відбувається зміна та роз-
виток особистості учасника;

– креативна – після взаємного обміну досвідом, його трансформації й включення в 
культурно – освітній контекст взаємодіючих суб’єктів починається активне творче вико-
ристання нової інформації та досвіду;

– когнитивна – при взаємодії відбувається взаємопізнання партнерів, а також спільне 
пізнання ними освітньої діяльності;

– підтверджуюча – затвердження образу самого себе під час спілкування з іншими 
– важливіший фактор розвитку особистості [1: 144].

Стосовно педагогічного процесу, то в ньому «важливо створити такі умови, в котрих 
студент почне співвідносити себе не тільки зі своєю, але й з іншими культурами, відчу-
вати симпатію, прагнення знайти способи взаємодії, бажання співпрацювати з людьми, 
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незважаючи на наявні відмінності» [1: 141]. Важливою метою навчальної взаємодії є 
розуміння партнерами одне одного. Проте дуже складно досягти цього на практиці, тому 
що українських студентів ще потрібно багато чому навчити для досягнення успішної 
міжкультурної комунікації. Вони повинні усвідомити, що позитивне відношення до себе 
є важливим елементом толерантності в цілому; таке відношення співіснує з доброзич-
ливим ставленням до всього світу. На занятті викладачеві необхідно направити зусилля 
на те, щоб показати різницю в тому, що всі люди думають та відчувають однаково. «З 
людиною треба спілкуватися в тому світі, в якому вона живе» [1: 143]. На заняттях з 
англійської мови студентів необхідно привчати використовувати іноземну мову й таким 
чином засвоювати її. Студенти повинні бути авторами своїх промов. Вони навчаються 
слухати самих себе в процесі говоріння. А навчившись слухати себе, вони навчаться слу-
хати та поважати інших. Для викладача іноземної мови необхідним є врахування куль-
турологічних аспектів навчального матеріалу: відмінностей в картинах світу народів і в 
комунікативно-мовленнєвих нормах.

Підготовка до міжкультурної комунікації потребує розвитку культури сприйняття та 
інтерпретування явищ культури й ситуацій комунікативного впливу.

Для здійснення міжкультурної комунікації тих, кого навчають, необхідно щоб викла-
дачі володіли комунікативною методикою навчання іноземним мовам, технологією со-
ціокультурного розвитку засобами іноземної, рідної, національної мови, технологією 
відбору матеріалу для вирішення дидактичних завдань. Крім того, вони повинні бути 
ознайомлені з загальноєвропейськими стандартами володіння іноземною мовою та кін-
цевих вимог, що пред’являються до них.

При організації процесу навчання міжкультурній комунікації необхідно враховувати 
те, що навчання навичкам міжкультурного спілкування слід починати на ранній стадії 
формування особистості, її світосприйняття, дотримуючись принципу послідовності.

Гадаємо, що всі наведені вимоги будуть спряти ефективності формування способ-
ності навчаємих до міжкультурної комунікації на іноземній мові.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИе СеМАНТИчеСКОГО КОНДеНСАТА В РечИ

Семантична конденсацiя є одне з найбiльш активних явищ у сучасному словотворі. 
Конденсат дуже часто використується в професійній усної мові для створення nomina 
agentis та loci способом субстантивації та суфіксації. Він дуже поширений у ЗМІ та 
побутової комунікації. Труднощі уживання конденсату в тим, що він, виникаючи в ситу-
ації, полісемічний і має багато омонімів.

Ключовi слова: семантична конденсацiя, словотвір, конденсат, професійний жар-
гон, ЗМІ, побутова комунікація, полісемічність, омонімічність.

Semantic condensation is one of the most widely-spread phenomena in modern word-for-
mation. Condensate often takes place in professional oral speech for in formation»Nomina 
agentis» and»Nomina loci» by means of substantivization and suffixation. This phenomena is 
widely spread in journalism and in everyday communication. Polysemy and Homonymy are the 
main problems in usage of condensates.

Key words: semantic condensation, condensate, word-formation, professional oral speech, 
journalism, everyday communication, Polysemy, Homonymy.

Явление семантической конденсации, продиктованное желанием вместить макси-
мум информации в минимальную единицу времени, то есть реализацией принципа 
«экономии» (Е. Д. Поливанов, Р. А. Будагов, Г. Г. Инфантова) в языке, становится одним 
из наиболее заметных явлений в современном дискурсе. Так, в 2003 году появилось вы-
ражение обязательное страхование гражданской ответственности владельцев авто-
мобильного транспорта, оно прошло несколько ступеней формального стяжения: стра-
хование гражданской ответственности автовладельцев – страхование автограждан-
ской ответственности, наконец – автогражданка (ТВ, ОРТ, 14.10.03; РТР, 15.10.03). 
Последнее слово – конденсат, в нем сохранено все идеальное содержание, вложенное в 
развернутую формулировку значения, но материальная оболочка сокращена до одного 
суффиксального образования, в качестве производящего для которого послужило при-
лагательное автогражданский. Однако слово автогражданка стало неуместным, когда 
речь зашла о документе государственного масштаба. Тогда возникла аббревиатура ОСА-
ГО, которая и вошла в документ.

Конденсат интересен своей необычностью, способностью сохранить все содержание 
мотивирующего словосочетания при использовании только одного его члена в качестве 
производящего. А. Г. Горнфельд [1] о семантических конденсатах типа курилка, Мари-
инка, открытка писал: «Этот суффикс знаменует легкое отношение, бесцеремонность, 
пренебрежение. Кто впервые сказал курилка, столовка, Мариинка? Конечно, не пожи-
лой человек с спокойным темпераментом…, с бережным отношением к языку, а человек 

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В їХ СпеЦИФІЦІ ТА ВЗАєМОДІї
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 живой, молодой духом, бойкий». Он же отмечал рост продуктивности нового словооб-
разовательного типа и изменение отношения к образованиям по его образцу: «До какой 
степени мы зависим от принятого, от обычного, видно, например, из того, что Мариинка 
нас возмущает, Александринка коробит меньше, к предварилке мы привыкли, а москов-
ские улицы – Варварка, Ильинка, Лубянка и даже – сколь неуважительно – Покровка, 
Сретенка, Воздвиженка кажутся просто незаменимыми [2: 57].

Проникновение конденсатов в речь, как считает Л. И. Плотникова [3: 183], объясня-
ется «экспансией сниженной лексики». Однако часть конденсатов деэтимологизируются 
и становятся стилистически нейтральными: бескозырка, землянка, открытка, перчатка, 
пятилетка, тельняшка и др.

Образования на -к-а чаще всего появляются в устной речи, и обычно, даже будучи 
широко употребительными, имеют оттенок разговорности, таковы, например, аморалка, 
зачетка, короткометражка, литейка – ‘литейный цех’, малолитражка, маршрутка, 
мореходка, нейтралка – ‘нейтральная земля’, одиночка, публичка – ‘публичная библио-
тека’, слесарка – ‘слесарная мастерская’.

Конденсаты проникли в публицистический стиль, широко употребляются и созда-
ются авторами газетных статей, комментаторами радио и телевидения: арафатка – ‘го-
ловной убор, который носит Я. Арафат’, так же: жириновка, косыгинка, лужковка, сус-
ловка; вэбовка – ‘облигация Внешэкономбанка’, зеленка – ‘зеленая зона’, кассационка 
– ‘кассационная жалоба’, нефтянка – ‘нефтяная промышленность’, пищевка – ‘пищевая 
промышленность’, социалка – ‘социальная сфера’, смесовка – ‘смесовая ткань’, фондов-
ка – ‘фондовая биржа’ и под. Более того, если сравнивать частотность употребления кон-
денсатов в бытовом общении и в сфере публицистики, то окажется, что публицистика не 
уступает ни по количеству, ни по частотности употребления конденсатов.

Изучение большого количества конденсатов (более двух тысяч) убеждает нас в том, 
что в публицистику конденсаты пришли из сферы профессионально-деловой устной 
речи, в словарях большинство из них имеют помету Разг. Проф. – это область професси-
онального жаргона, в котором они более всего используются для образования названий 
лиц по профессии и помещений. Существительные с агентивным значением образуются 
путем суффиксации и субстантивации.

Суффиксальные образования мотивированы, как правило, многословными словосо-
четаниями различной глубины – от двух-трех: работник авиационной промышленности, 
авиационного завода – авиационник; работник бюджетной сферы – бюджетник; ра-
ботник военнопромышленного комплекса – военнопромышленник; до шести слов: заклю-
ченный, подавший кассационную жалобу – кассационник; политик, придерживающийся 
государственного пути развития экономики – государственник; приверженец рыночно-
го пути развития экономики – рыночник; летчик, работающий на самолетах дальней 
авиации – дальник; десантник, заслуживший право носить краповый берет – краповик, 
специалист по контролю за качественным исполнением работ – качественник.

Принадлежностью сугубо официально-делового стиля являются конденсаты-суб-
стантиваты арестованный, вышеозначенный, задержанный, нижеозначенный, нижепод-
писавшийся, поименованный, потерпевший.

Основной способ образования конденсатов nomina loci – субстантивация. Субстан-
тиват удобен, краток, получен путем эллиптического пропуска определяемого: имя 
прилагательное занимает позицию имени существительного; часто уже не удается вос-
становить исходное мотивирующее словосочетание, конденсат создается по новой, уже 
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утвердившейся в языке модели: аппаратная, бойлерная, колясочная, дизельная, операци-
онная, постирочная, пультовая – к ним не зафиксированы в словарях адъективно-суб-
стантивные словосочетания, они толкуются в словарях через слово помещение, пункт. 
Так, аквариальная – ‛помещение, в котором находятся бассейны, аквариумы для содер-
жания, разведения рыб’. (Пока опыт ставится на берегу. Мальки горбуши помещены в 
аквариальную – помещение, где расположены несколько больших и малых ванн с проточ-
ной морской водой. КП, 20.08.72.). Субстантиват стилистически нейтрален, обслуживает 
любую сферу деятельности. Однако некоторые субстантиваты сохраняют мотивирован-
ность словосочетанием: массажная (комната), гримерная (комната), конвойная (комна-
та), операторская (кабина), что позволяет говорить, с одной стороны, о существовании 
субстантивации, а с другой – о возникновении новой словообразовательной модели имен 
существительных и, следовательно, о возникновении в русском языке нового, четвертого 
типа склонения имен существительных – адъективного.

Среди названий помещений в профессиональной речи довольно много образований, 
полученных с помощью суффикса -к-а: анатомичка, бытовка, камералка (‘помещение 
для камеральной обработки результатов работы геологической партии’), комиссионка, 
дежурка, кочегарка, кремлевка (‘кремлевская больница’); названия жилых помещений: 
коммуналка, малометражка, малогабаритка, хвущовка, брежневка, путинка, девяти-
этажка, пятиэтажка и т. д. Менее характерен суффикс -ик- (-ник-): валютник, запас-
ник, кактусятник, бомжатник и под. Иногда оживляется конденсатный характер об-
разований на -ня: бичарня – ‘ночлежка для «бичей»’, ‘бичарная ночлежка’; дубильня, 
коптильня, грибоварня, кофейня (название кафе). Все эти образования, безусловно, но-
сят конденсатный характер, их особенностью является заметная стилистическая марки-
рованность, в отличие от субстантиватов, в словарях они сопровождаются обычно поме-
тами Разг. Прост. Жарг.

Использование разных средств создания названий помещений приводит к возник-
новению синонимов, один из них, как правило, имеет сниженную стилистическую ок-
раску: междугородная – междугородка, бензозаправочная – бензозаправка, массажная 
– массажка – массажник, бройлерная – бройлерник, гладильная – гладилка – гладильня, 
гримерная – гримерка, вахтерская – вахтерка.

Семантический конденсат ситуативен, часто бывает непонятен вне контекста в 
силу своей «природной» многозначности и омонимичности. Так, слово аварийка име-
ет три значения: а) ‛аварийная машина’; б) ‛система аварийной защиты в автомобиле’; 
в) ‛автомобиль, потерпевший аварию’. Зарубежка – это а) ‛зарубежная литература’ (Я 
не могу в кино, мне завтра зарубежку сдавать.); б) ‛зарубежная эстрада’ (Я люблю за-
рубежку слушать, зарубежка лучше); в) ‛зарубежная музыка’ (На конкурс больше зару-
бежка идет или наши Чайковский, Рахманинов. ТВЦ, 26.04.03.). Многозначны слова 
автомат, бетонка, блокадник, бытовуха, валютка, валютчик, верхушка, внештатник, 
военка (4 значения), вольник (‛пловец вольным стилем’ и ‛спортсмен, занимающийся 
вольной борьбой’), времянка, высотка, запаска.

Другой «трудностью» конденсата следует признать его омонимичность.
Личник1, -а, м. Разг. Проф. Спортсмен, участник личного первенства. // И когда в 

канун гонки… возник вопрос о допуске так называемых личников, он был быстро разре-
шен – никаких личников. (Сов. спорт, 05.04.70). Личник2, -а, м. Разг. Личный фотограф. 
У каждого высокопоставленного лица есть свой личный фотограф. Сергей Смирнов 
– личник Хрущова. (ТВ, 11.06.2000).
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Минералка1, -и, ж. Разг. Минеральная вода. Оно (пиво), конечно,… имеет серьез-
ные преимущества перед минералкой, молоком и свежевыжатыми соками. (Версия, 
37(260), 2003). Минералка2, -и, ж. Разг. Проф. Минеральные удобрения. Машин для 
внесения минеральных удобрений нет… Вот кто-то… и свалил минералку в яму, от глаз 
подальше. (Нива, 1967, 3).

Высотник1. Строитель высотных сооружений. Высотники, привыкшие работать 
на стальных каркасах, чувствуют землю стальной (Сельвинский). Высотник2. Летчик 
– специалист по высотным полетам (МАС, 1: 282). Высотник3. 1. Спортсмен, занима-
ющийся подъемами на большую высоту (МАС, 1: 282). 2. Спортсмен, занимающийся 
прыжками в высоту. 16 попыток «высотников». … Ю. Тармак и … Т. Торопова победили 
на всесоюзном соревновании прыгунов в высоту (Правда, 19.03.74). Высотник4. Высотное 
здание. Все невольно посмотрели в сторону,… где маячили силуэты 9-, 12-, 14-этажных 
домов. – Все-таки фундамент для этих «высотников» – наши пятиэтажки… (Правда, 
28.11.73).

Последнее слово объединяет в себе оба явления: и полисемию, и омонимию. Особен-
но ярким примером в этом отношении могут стать все образования от названий чисел от 
2 до 10. Достаточно ярко наше утверждение можно проиллюстрировать и подтвердить 
примером слова десятка.

Десятка1, -и, род. мн. –ток, дат. мн. –ткам. ж. 1. Цифра 10. (МАС, 1: 393). 2. Разг. 
Название разных видов транспорта, нумеруемых цифрой 10. (МАС, 1: 393). 3. Игральная 
карта с десятью очками. (МАС, 1: 393). 4. Высшая оценка в соревнованиях по гимнас-
тике – десять баллов. В группе сильнейших (гимнастов) из 35… оценок от 9,9 балла до 
абсолютно высшей «десятки» арбитры…выставили 13… нашим мастерам. (Правда, 
27.11.81). 5. Разг. Группа из десяти единиц. (МАС, 1: 393). 6. Группа из десяти человек. 
Старший машинист… возглавляет коллектив «десятки», который выступает зачина-
телем соревнования. (Правда, 22.11.81). 7. О странах-членах Европейского экономичес-
кого сообщества. Министрам стран «десятки» не удалось ни убедить Францию снять 
блокаду с крупной партии итальянского вина…, ни оказать давление на Великобрита-
нию. (Известия, 30.09.81). Десятка2, -и, ж. Десятирублевая купюра; десять рублей. По-
купательная способность нынешнего рубля составляет сорок процентов тогдашней 
десятки. (Искусство и религия, 1990, 4). Десятка3, -и, ж. Десятивесельная лодка, шлюп-
ка. (МАС, 1: 393). Десятка4, -и, ж. Разг. Проф. Десятикилометровая дистанция. – «Де-
сятка» – моя любимая дистанция, и я очень хотела выиграть гонку. (Труд, 22.03.75). 
– Да что вы, товарищи, носы повесили?! С каких пор серебро и бронза не награды? 
И «десятка» впереди еще, и эстафета… (Советский спорт 08.02.76). Десятка5, -и, ж. 
Десятая модель «Жигулей» (РР).

Конденсат характерен и для таких видов общения, как бытовое, дружеское и внутри-
семейное, которые обслуживают достаточно замкнутые, устойчивые группы коммуни-
кантов, ограниченные в количественном отношении составом семьи, ближайшим окру-
жением, числом друзей.

Коммуниканты связаны единым «коммуникативным полем», «коммуникативным 
пространством», едиными целями общения, у них совпадают языковой код и система 
принятых в данной группе специфических сигналов, знаков, символов, которые со-
провождают речевое общение, являются для всех участников коммуникативного акта 
очевидными, не нуждающимися в дополнительной вербализации. Они не вызывают 
затруднения у участников коммуникации в процессе дешифровки (декодирования) 
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 содержательной стороны единиц, коммуникативно ценных с точки зрения передаваемой 
информации.

Представим диалог двух приятельниц, случайно встретившихся в транспорте: (с 
удивлением) (1) – Ты откуда? (2) – В художку забегала. (3) – Ну и …? (4) – Не очень. (5) 
– Сергей есть? (6) – Не выставлялся. (7) – А когда? (8) – Он и сам не знает. (9) – Госпо-
ди, я в галерее уже сто лет не была.

Речь идет о предмете близком, хорошо знакомом коммуникантам – о художественной 
галерее. Предмет речи обозначен двумя словами: первый раз словом художка, представ-
ляющим собой семантический конденсат, полученный путем стяжения словосочетания 
художественная галерея. Употребление конденсата придает всему речевому акту раз-
говорно-просторечный характер. Чтобы значение конденсата было понятно собеседни-
ку, он должен знать само явление – Областную художественную галерею, где открыта 
постоянно действующая выставка-продажа произведений местных художников; знать, 
что именно она расположена в том районе, где знакомая села в транспорт; знать, что 
знакомая обычно в это время не садится в транспорт на данной остановке. В последней 
реплике то же понятие обозначено словом галерея с эллиптическим пропуском первого 
компонента художественная. Только это слово для непосвященных, слушающих разго-
вор, разъясняет смысл конденсата художка и делает понятным содержание всего диа-
лога. Но время упущено, к первой фразе возвращаться поздно, это невозможно. Диалог 
приятельниц не был понятен окружающим: их система кода существует только для опре-
деленного круга коммуникантов, у них «свой код», как и свое видение мира, своя среда 
обитания, свой круг интересов, свой уровень социальных и культурных запросов. В этом 
плане можно говорить об определенной степени жаргонизации (если не арготизации) 
бытового диалога.

Таковы черты «подслушанного» и записанного нами диалога. Но эти же черты харак-
терны для любого бытового диалога.

Есть ли основание говорить о том, что принятые в речевой коммуникации правила 
противоречат требованиям к культуре общения, требованиям к «хорошей речи»? На наш 
взгляд – нет. По изложенным выше причинам. К тому же в бытовом общении особую 
ценность приобретает краткость, стремление к «экономии произносительных усилий», 
за которой Е. Д. Поливанов и усматривал проявление «лени человеческой», экономию 
«трудовой энергии», сказывающуюся «не в одной только экономии физиологической, но 
и в виде экономии психической деятельности», куда относится, прежде всего, «экономия 
мыслительных (конструирующих синтаксический и грамматический состав фразы) про-
цессов во время речи» [4: 83-84].

Как мы уже заметили, в бытовом общении часто используются, и там же рождают-
ся, семантические конденсаты. Подчеркнем еще раз мысль, высказанную выше, о том, 
что семантический конденсат тесно связан с коммуникативным полем коммуникантов. 
В других условиях общения, в другом коммуникативном поле, конденсат может иметь 
совершенно другое значение. Рассмотрим такой диалог: – Твой сын дома? – Нет, он по 
средам в художку ходит, часов в семь придет. – И что дает ему эта художка? – Много. 
А главное – ему нравится. Его в технолог на архитектурный зовут, там их преподава-
тель работает. В сравнении с первым диалогом изменилось коммуникативное поле, 
собеседники общаются в другом коммуникативном пространстве. В центре внимания 
коммуникантов – их дети, система образования, и в этом контексте конденсат художка 
имеет значение ‛художественная школа’, которую посещает ребенок. Два одинаковых 
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слова вступают в отношения омонимии, поскольку за ними в действительности стоят 
разные реалии. В данном диалоге конденсацией обладают также слова технолог – ‛тех-
нологический университет’ и архитектурный – ‛архитектурный факультет’. Конденса-
ты отличаются только способом их создания. Художка – суффиксальное образование, 
технолог – результат «стяжения», усечения производящей основы технологическ-, архи-
тектурный – результат эллиптического пропуска второго компонента фразеосочетания 
архитектурный факультет, субстантивация. В одном небольшом диалоге представлены 
практически все способы создания семантических конденсатов.

Названия учреждений, помещений, как правило, «конденсируются», стягиваясь в 
одно слово: – Свет, ты куда? – В ветеринарку? – Что случилось? – Чери заболел. Не ест 
уже третий день, трясется. – Бедный скотчик! Ты знаешь, ветлечебница теперь есть 
рядом, у «Контакта». Знаешь где? – Да собачьих поликлиник сейчас много развелось. 
Мы всегда в ту больницу ходим, на Мичуринский. Я им больше доверяю. – Ну смотри, как 
знаешь. Одно и то же учреждение ветеринарная лечебница – пункт ветеринарной помо-
щи животным представлено в одном диалоге четырьмя контекстуальными синонима-
ми: ветеринарка – конденсат, образованный способом суффиксации (так же – дежурка, 
родилка); ветлечебница – сложносокращенное, «стяженное» слово, лишенное семанти-
ческой конденсации; поликлиника – результат эллиптического пропуска с «включением» 
определения (Н. А. Янко-Триницкая) при стяжении словосочетания ветеринарная поли-
клиника; больница – полученное таким же способом, как предыдущее слово, в результа-
те стяжения словосочетания ветеринарная больница. Все они употреблены носителями 
языка как равнозначные, в одной коммуникативной ситуации, в одном коммуникатив-
ном поле – «домашние животные, их лечение, уход за ними». В этом же диалоге словом 
«Контакт» назван завод ОАО «Электроконтакт», использовано формальное стяжение 
с сокращением производящей основы, с «поглощением» этим словом части завод, то 
есть налицо семантическая конденсация. А 3-й Мичуринский переулок обозначен сло-
вом Мичуринский – конденсатом, полученным в результате эллиптического пропуска с 
«включением» определяемого. Наконец, семантический конденсат представляет собой 
слово скотчик – название породы собаки – шотландский терьер – скотчтерьер – скотч, 
который к тому же наделен уменьшительно-ласкательной формой. В коммуникативном 
поле, связанном с домашними животными (в социальном плане это связано с модой на 
содержание в квартире животных, чаще всего кошек и собак), в последнее время появля-
ются необычные образования конденсатного характера с сокращением и без сокращения 
производящей основы: стаффордширский терьер – стаффордширдец – стаффордшир 
– стафф; йоркширский терьер – йоркширдец – йоркшир – йорк; немецкая овчарка – не-
мец; афганская борзая – афганка – афган; кавказская овчарка – кавказец. У большинства 
названий терьеров сокращается часть терьер: бультерьер – буль; питбультерьер – пит-
буль и под. Эти образования семантической конденсацией не обладают, они представля-
ют собой «чистое» формальное стяжение.

Конденсат рождается в определенной речевой ситуации, и потому он всегда ситуати-
вен. Его значение явствует из коммуникативной ситуации, причем, еще раз подчеркнем, 
он включен в систему кода данной социальной группы, но декодироваться может только 
в ситуации общения. Так, конденсаты спортивка и спортивки зафиксированы нами в 
нескольких значениях. В диалоге: – Ты чего прибежал? – Спортивку не взял, с физры 
погнали. Ма, дай по-быстрому форму. – Все ты забываешь. Вчера – сменку, сегодня 
спортивку. В данном контексте спортивка – ‛спортивная форма’, сменка – ‛сменная 



125

обувь’. В другом контексте: Я два раза в неделю в спортивку хожу – семантический 
конденсат спортивка имеет значение – ‛спортивная школа’. В диалоге: – Ты в лагерь в 
чем поедешь? – Мне мама спортивки купила и олимпийку, а обувь старая – «адидасы» 
возьму. Слово спортивки следует понимать как ‛спортивные брюки’, олимпийка – ‛лег-
кая спортивная куртка, кофта, напоминающая по фасону куртку членов олимпийской 
сборной команды’, «адидасы» – ‛обувь фирмы «Адидас» ’. А в контексте: – Мама, в 
этих кроссовках в танцзал нельзя, спортивки нужны. Слово спортивки употреблено в 
значении ‛спортивная обувь, тапочки’.

К словам спортивка, художка в значении ‛школа’ можно добавить слово музыкал-
ка. Выступая в телепередаче, посвященной Н. Крючкову, его дочь рассказывала: – Отец 
научил свою внучку играть «Три танкиста». С этим она и пошла в музыкалку. Значение 
конденсата – ‛музыкальная школа’. Так же, кстати, Тимирязевка, Баумановка.

Одной из отрицательных тенденций, на наш взгляд, является тенденция к «жарго-
низации» речевого общения: – Опять мобильник! Он меня достал! Я! Я! Точняк. Нет, 
он в отключке, вчера праздник был. Я еду в банк. Может, там и стрельканемся? Нами 
записана речь не уголовного элемента, это не арго, а речь так называемых мелких пред-
принимателей, причем не деловая, а частный дружеский разговор с приятелем. Между 
тем, если мобильник – это конденсат, который уже можно считать общепринятым, то 
конденсаты типа верняк, точняк, левак, новяк, голяк или грязнуха, порнуха, чернуха (ср.: 
арготизм выкидуха), образованы по типу арготизмов, хотя и получают большое распро-
странение в речевом общении. Отключка, несознанка, наружка и под. навязаны совре-
менными детективными фильмами и очень быстро распространяются среди молодежи. 
Глагол стрелькануться – просто окказиональное образование от слова стрелка – ‛встре-
ча’, принятого в уголовном арго.

Конденсаты, созданные талантливыми писателями, очень выразительны, экспрес-
сивны и сильнее многих других новообразований характеризуют и обстановку, и персо-
нажей произведения. Приведем для примера конденсаты, созданные Виктором Астафье-
вым в романе «Печальный детектив».

Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из 
дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок.

…тетя Граня…, о чем-то догадавшись, завязала в узелок две печеные картошки, 
горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку.

Конденсат печенка – ‛печеная картошка’ в тексте органичен, создан по словообразо-
вательным законам русского языка, его лингвисты классифицировали бы как «потенци-
альное слово», литераторы восхитились бы его емкостью и выразительностью. Таковы 
у В. Астафьева в этом же романе образования перволижники – ‛футбольные команды 
первой лиги’, целевик. Вот как смысл последнего слова объясняет сам Астафьев: «… 
«целевик» – слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета: это абитуриент, 
присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью 
и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу». Вот какой ши-
рокий смысл вложен в семантический конденсат. Употребление его удобно: глубокое со-
держание при минимальном объеме материальной оболочки.

Очевидно, что анализ, изучение явления семантической конденсации, его функци-
онирования в современном дискурсе позволяет по-новому взглянуть на вопросы, свя-
занные с порождением лексической единицы на базе текста, синтаксического описания, 
с декодированием самого конденсата и текста, содержащего семантический конденсат, 
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на проблемы лексикографической фиксации и описания конденсатов с учебной, культу-
рологической и научной целью [5].

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что в современном устном про-
фессиональном общении, в современном тексте семантический конденсат занимает за-
метное место, он создает атмосферу непосредственного свободного общения, позволяет 
(и это в устном общении главное) сократить время говорения при сохранении всего со-
держания информационного потока.
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РОЛЬ АСпеКТУАЛЬНОї ОпОЗИЦІї У НАРРАТИВНОМУ КОНТеКСТІ

В представленной статье анализируется роль видового противопоставления в ор-
ганизации темпоральной структуры текста на материале греческого языка Нового 
Завета и его латинского и украинского переводов. Функционирование видо-временных 
форм в анализируемых языках рассмотрено на семантическом, синтаксическом и тек-
стуальном уровне.

Осуществленный анализ позволяет выделить две основные функции аспектуальной 
оппозиции:

1) формирование темпоральной структуры текста;
2) ввод главной и дополнительной информации.
Ключевые слова: вид, время, темпоральная структура, нарративный контекст.
In the represented article the role of the aspectual opposition in the formation of narrative 

text is analized on the material of the Greek language of the New Testament and its Latin and 
Ucrainian translations. This role is described on the semantic, syntactic and textual levels.

Accomplished research allows to distinguish two basic functions of the aspectual opposi-
tion:

1) formation of temporal structure of the text;
2) establishment of the main and additional information.
Key words: aspect, tense, temporal structure, narrative context.
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Дієслово, становлячи поряд із іменем один із центрів предикації, постійно привертає 
увагу дослідників і розглядається на різних рівнях.

Метою даної роботи є функціонально-семантичний аналіз нарративних часів дав-
ньогрецької та латинської мов та встановлення їхньої ролі у хронологічній структурі 
тексту.

Згідно поширеної у індоєвропеїстиці думки, прообразом пізнішої темпоральної сис-
теми окремих мов у індоєвропейській була «видова» опозиція, яку можна описати тер-
мінами «обмеженість дії (телічність) / процесуальність (ателічність)1. Згадана опозиція у 
різних гілках індоєвропейських мов зазнала значних, часом діаметрально протилежних, 
змін (втрата виду у хетській та германських мовах на противагу до розбудови видової 
системи у грецькій та слов’янській гілках), проте деякі давні (і частково сучасні) мови, 
наприклад, грецька, латинська та слов»янські, зберігають видове протиставлення, яке, із 
певними застереженнями, можна розглядати як продовження, принаймні на смисловому 
рівні, індоєвропейського мовного стану.

У плані вираження між цими мовними гілками існують цілком закономірні відмін-
ності, на яких зупинимось докладніше.

А) У давньогрецькій мові вид виражений виключно граматичними засобами. Для 
(майже) кожного дієслова характерна опозиція утворених від презентної основи форм 
НДВ та, утворених від основи аориста, форм ДВ. Особливе місце у цій системі займає 
перфект, основним значенням якого є вираження стану як результату минулої дії. Це ж 
стосується плюсквамперфекта як претеріта перфекта. Виражаючи стан, ці форми при-
рівнюються за значенням до недоконаного виду, яке особливо виразно простежується 
при порівнянні їх з аористом, але одночасно їхньою інгерентною ознакою є значення 
завершеності2. Ця опозиція основ пронизує всю систему verbi finiti та infiniti за винят-
ком майбутнього часу (який, проте, видово диференційований у сучасній грецькій мові). 
Характерною ознакою видової системи грецької мови є її цілковита незалежність від 
лексичних засобів вираження видових значень. Префіксація та суфіксація як засоби 
 утворення способів дії, крім уточнення аспектуальних характеристик, перш за все мо-
дифікували лексичну семантику дієслів.3

Б) Дієслівна система латинської мови структурована подібним чином, розгортаю-
чись на базі основ інфекта і перфекта. Проте, на відміну від грецької мови, де вид існує 
як самостійна граматична категорія, яка формально включена у часову систему, тут він 
виступає складовою частиною темпоральних відношень. У латинській мові чітка видова 
опозиція основ існує лише на рівні мови, тоді як у мовленні реальним видовим про-
тиставленням є опозиція «імперфект / перфект (плюсквамперфект)». Решта дієслівних 
форм – аспектуально-нейтральні. Характерною рисою латинської дієслівної системи є 

1  Властиво для індоєвропейського мовного стану слід постулювати не опозицію видів sensu 
stricto, а протиставлення ателічних та телічних дієслівних коренів. Перші виражали дію у про-
тіканні, а другі як припинену, пор. ателічне √* (e)s- (д.-гр. , лат. est) та телічне √* bhű-  
(д.-гр. , лат. fuit < * bhuveit).
2  Така двоплановість перфекта сприяла тому, що, починаючи від епохи еллінізму, він уподіб-
нювався за значенням до аориста [пор. 1 : 287]. У сучасній грецькій мові перфект і плюсквам-
перфект – перифрастичні утворення, які складаються з дієслова  (у презенсі чи імперфекті) 
та аористичного дієприкметника, напр.,  ()  «я (на)писав».
3  Пор.  «ставити»,  «відставляти»,  «ставити поруч» поряд з 
ітеративним імперфектом  «він часто підходив (досл. «ставав»).
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синкретизм перфекта, який виник зі злиття давнього перфекта і аориста, та переважно 
вживався у функції простого претеріта. Іноді він, подібно до грецького, зберігає своє ре-
зультативне значення, але воно виступає порівняно рідко4. Як і у грецькій мові, лексична 
семантика та словотвірна структура дієслів має мінімальний вплив на видове значення 
форм.

Розглянувши видо-часові системи у загальних рисах, звернемось до функціональної 
сторони видових протиставлень, проаналізувавши їх роль у організації тексту. Матеріа-
лом для дослідження слугує Новий Заповіт, а саме оповідь про чудесне звільнення з 
в’язниці апостолів Павла і Сили з «Діянь апостолів», та його переклади у адекватності 
яких оригіналові не має підстав сумніватись, бо, за словами Ієроніма, у «Святому Пись-
мі» «і порядок слів є таїнством» [2, Hier. Ep. 57, 5, 2]. Оскільки спільною ознакою зга-
даних мов є видова опозиція у сфері минулого, ми обмежимось аналізом використання 
претерітних часів у нарративному контексті («плані інформації» згідно з Е. Бенвеністом 
[3 : 271].

1.Оригінальний текст.
24.      ()     

     ()    . 2.     
     ()    ()    
. 2.     ()       
  ()           
(). 2.            
     ()    
  . 2.  ()         
     . 2.     ()  
   ()     . .    
  ()        .    ()    
        . 2.   ()   
         . .      
     ()      ()    
  .4 .  2.

II. Латинський переклад.
24. Qui cum tale praeceptum accepisset misit (a) eos in interiorem carcerem et pedes eorum 

strinxit (b) in ligno. 25. Media autem nocte Paulus et Silas adorantes laudabant (c) Deum et 
audiebant (d) eos qui in custodia erant. 26. Subito vero terraemotus factus est (e) magnus 
ita ut moverentur fundamenta carceris et aperta sunt (f) statim ostia omnia et universorum 
vincula soluta sunt (g). 27. Expergefactus autem custos carceris et videns apertas ianuas 
carceris evaginato gladio volebat (h) se interficere aestimans fugisse vinctos. 28. Clamavit (i) 
autem Paulus magna voce dicens: Nihil feceris tibi mali universi enim hic sumus. 29. Petitoque 
lumine introgressus est (j) et tremefactus procidit (k) Paulo et Silae. 30. Et producens eos 
foras ait (l): Domini quid me oportet facere, ut salvus fiam? 32. At illi dixerunt (m): Crede in 
Dominum Iesum et salvus eris tu et domus tua. 33. Et locuti sunt (n) ei verbum Domini cum 
omnibus, qui erant in domo eius. 34. Et tollens eos in illa hora noctis, lavit (o) plagas eorum et 
baptizatus est (p) ipse et omnes eius continuo.
4  Доказом переважного претерітного значення перфекта може слугувати його доля у ро-
манських мовах, де він здебільшого виражає неактуальне минуле, тоді як засобом вираження 
актуальності є перифрастичні конструкції, що виникли з habeo + part. perf. pass.
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ІІІ. Український переклад.
24. Одержавши такого наказа, той їх повкидав (a) до внутрішньої в’язниці, а їхні ноги 

забив (b) у колоди. 25. А північної пори Павло й Сила молилися, і Богові співали (c), а 
ув’язнені слухали (d) їх. 26. І ось нагло повстало (e) велике трясіння землі, аж основи 
в’язничні були захиталися! І повідчинялися (f) зараз усі двері, а кайдани з усіх поспада-
ли (g)... 27.  Як прокинувся ж сторож в’язничний, і побачив відчинені двері в’язниці, то 
витяг меча та й хотів (h) себе вбити, мавши думку, що повтікали ув’язнені. 28. А Павло 
скрикнув (i) голосом гучним, говорячи: «Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут!» 
29. Зажадавши ж той світла, ускочив (j), і тремтячий припав (k) до Павла та до Сили. 30. І 
вивів їх звідти й спитав (l): «Добродії! Що треба робити мені, щоб спастися?» 31. А вони 
відказали (m): «Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім». 32. І Слово 
Господнє звіщали (n) йому та й усім, хто був у домі його. 33. І сторож забрав їх того ж 
часу вночі, їхні рани обмив (o), – і охристився (p) негайно він сам та його всі домашні 
[5 Дії 25-33].

Вже попереднє зіставлення оригіналу та перекладів засвідчує не лише їхню смисло-
ву, а й формальну адекватність у відтворенні послідовності подій та засобів вжитих з 
цією метою, зокрема, часових форм, які розглянемо на семантичному, синтаксичному і 
текстуальному рівнях.

І. Семантичний рівень
Основними часовими формами, які творять розповідь, є форми зі значенням про-

цесуальності та завершеності. Такими у давньогрецькій мові є імперфект і аорист, у 
латинській – імперфект і перфект та минулий час недоконаного або доконаного виду і 
українській.

У наведеному фрагменті оригіналу і латинського варіанту відсутній будь-який вплив 
видоподібних категорій (способу дії, дієслівного характеру) на вибір часових форм, що 
свідчить про граматизацію виду, який виступає складовою частиною темпоральних 
форм.

Дуративні дії, незалежно від конкретизації їхньої тривалості, виражені формами зі 
значенням процесуальності (імперфект, минулий час недоконаного виду). У нашому ви-
падку це дії c, d, h.

Припинені дії, які констатують певний факт, (дії a–b, e–g, i–n, o–p), виражаються 
формами зі значенням завершеності (аорист, перфект, минулий час доконаного виду). У 
переважній більшості випадків латинським відповідником аориста є перфект, що зумов-
лено його синкретичним характером (пор. гр. oúda – лат. vidi, гр. ¡deixa – лат. dixi).

Альтернативною формою, що виражає завершену дію, є історичний презенс, який 
у перекладах відтворюється теперішнім часом або минулим зі значенням завершеності 
(напр., Mt. 3, 13:   «тоді з’являється») залежно від орієнтації на форму 
чи значення.

Крім особових форм доволі часто дія виражається також дієприкметниками тепе-
рішнього часу та аориста, які видово тотожні аналогічним формам verbi finiti, свідчен-
ням чого є український переклад. Показовим є відтворення давньогрецьких аористних 
дієприкметників дієприкметниками теперішнього часу у латинській мові:  – videns, 
 – producens,  – tollens), що свідчить про видову нейтральність 
останніх. Відсутність дієприкметників минулого часу (перфекта) активного стану в 
латинській мові змушувало перекладача вдаватись до замінників, які б хоч формально 
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відображали оригінал. Але при цьому до певної міри втрачалась хронологічна послідов-
ність подій, які сприймаються як одночасні до виражених особовими формами. Дієприк-
метник  (v. 30) поєднуючись з імперфектом , виражає передування: «вивів 
і спитав», тоді як латинська версія дозволяє тлумачення обох дій, як одночасних – «виво-
дячи, питав», а реальна послідовність подій задана логічно.

Для вираження дій без урахування їхньої тривалості переважно вживаються форми зі 
значенням завершеності (констатуючий аорист, перфект, минулий час доконаного виду). 
Слід також відзначити можливість використання у даному випадку форм, що виражають 
процесуальність, напр.,  (дія l), значення яких близьке до значення аориста. Харак-
терно, що в латинській версії відповідником імперфекта  є презентна форма ait, яка 
широко вживалась для впровадження прямої мови.

ІІ. Синтаксичний рівень
Як неодноразово відзначалось у дослідженнях з функціонального синтаксису, од-

нією з основних функцій дієслівних часів є встановлення хронологічної ієрархії подій, 
тобто таксисних відношень [6: 503 – 504]. Функціонування видо-часових форм у аналізо-
ваному фрагменті оригіналу та їх відповідників у мовах перекладу, дозволяє встановити 
наступні закономірності, які, зрештою, можна екстраполювати на інші випадки:

А) Тривалі дії, які відбуваються паралельно перважно виражаються формами зі зна-
ченням процесуальності (імперфект, минулий час недоконаного виду). У нашому випад-
ку це дії c та d: апостоли співали і їх слухали. Якщо таксисне відношення між діями є 
іррелевантним, вони виражаються формами зі значенням завершеності: дії f «повідчи-
нялися усі двері» та g «кайдани поспадали». Сюди, на нашу думку, можна зарахувати 
також випадки вираження одночасності шляхом поєднання дієприкметника зі значенням 
завершеності з особовою формою дієслова, напр.,  2  ú ... 
(Mt. 3, 14) «відповівши Ісус сказав йому.».., тобто «коли відповідав, тоді говорив».

Б) Дії, що є послідовними, переважно виражені формами зі значенням завершеності 
(дії e–g, g, m–p). Зрідка для їх вираження вживається імперфект з констатуючим значен-
ням (дія l).

В) Співпадіння дій, виражених формами зі значенням завершеності та процесуаль-
ності, може виражати відношення двоякого роду:

а) триваюча дія одночасна із завершеною і утворюює її фон (дії h–i): в той момент, 
коли сторож хотів вчинити самогубство (дія h), Павло закричав (дія i);

б) триваюча дія фактично розпочалась раніше і у момент її впровадження в розповідь 
може мати тенденцію до розвитку (дії c, d/e): молитва апостолів могла б продовжуватись, 
якщо б не настав землетрус

ІІІ. Текстуальний рівень
У тексті видова (часова) опозиція слугує для вирізнення його основних складових 

– основних та другорядних подій (Vordergrund та Hintergrund згідно з Г. Вайнріхом [7]. 
Серед другорядних виділяються супутні обставини, які конкретизують базову дію, та 
додаткова інформація оповідача, яка виходить за рамки основного сюжету. У аналізова-
ному фрагменті такою додатковою інформацією є дія h виражена імперфектом.

Спостереження над дистрибуцією дієслівних форм для вираження основних та друго-
рядних подій дозволяють зробити висновок про рамкову структуру тексту, яка також збері-
гається при перекладі. Розпочинає та замикає рамку форма зі значенням завершеності  
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(дії a / p), що є носієм інформації, важливої для розуміння тексту. Супутні обставини, у 
т. ч. і додаткові відомості, відображені формами зі значенням процесуальності (дії с, d, h) 
та дієприкметниками. Елементами рамкової структури також додатково можуть бути 
форми, що виражають завершені дії (підкреслимо, що вони також несуть вагому інфор-
мацію, напр., дії e–g, i–p).

Подібне розташування видо-часових форм характерне також для грецької та латинсь-
кої мов класичного періоду5.

Проте послідовність часових форм у тексті може змінюватись із точністю до навпа-
ки: рамки епізоду утворюють форми зі значенням процесуальності, у межах яких зна-
ходяться форми, що позначають завершені дії (пор. Luc. 21, 37 – 22, 6). Така структура 
часто зустрічається у експозиції казок, наприклад, у казці про Амура і Психею: erant rex 
et regina… (Ap. Met. IV, 28) «були цар і цариця.».. (пор. жили-були дід і баба...). Проте, 
як слушно відзначає Г. Пінкстер [9: 304, 306], зміна місця імперфекта не заперечує його 
описової функції, а лише модифікує її. Вживаючись у постпозиції, імперфект є носієм 
додаткової інформації і створює очікування читача, який бажає довідатись, що відбува-
лось далі, а знаходячись у препозиції, – описує ситуацію на тлі якої відбувається вира-
жена перфектом дія. Подібної точки зору притримується також Г. Розен, яка, аналізуючи 
вживання часових форм у листах Плінія Молодшого, розглядає імперфект як тематичний 
час, а перфект– як рематичний [10].

Таким чином, зіставлення новозавітнього тексту та його перекладів дозволяє конста-
тувати, що видові протиставлення крім зображення особливостей перебігу дії відіграють 
важливу роль у формуванні таксисних відношень та нарративної структури тексту, у якій 
виділяється центр та периферія. Ключові моменти відтворюються за допомогою форм зі 
значенням завершеності, уточнюючі – формами, що позначають процесуальність. Слід 
відзначити також максимальну адекватність, формальну (наскільки це дозволяє мова на 
яку здійснюється переклад) і смислову, у відтворенні дієслівних форм оригіналу. Функції 
аспектуально маркованих форм перекладу співпадають із характерними для оригіналу, 
що дозволяє говорити про існування певної норми, яка, крім залучених для розгляду мов, 
може поширюватись також на інші.
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АРХІСеМАНТИКОН У СТРУКТУРІ ФРАЗеОЛОГІчНИХ ОДИНИЦЬ  
З пОГЛЯДУ КОГНІТИВНОї ЛІНГВІСТИКИ

У статті запропоновано нове розширене тлумачення поняття унікального компо-
нента як складової частини фразеологізму у світлі когнітивно-прототипової теорії та 
проаналізовано виконувані ним кумулятивні та експресивні функції.

Ключові слова: фразеологія, унікальний компонент, когнітивна лінгвістика, прото-
тип.

Oleg Ostapovych, Olena Pavlyshynets
Archisemanticon in the Structure of Phraseological Units from the View Point of Cognitive 

Linguistics
The article proposed the new extended explanation of the concept of unique component 

as the part of a phraseologism in terms of the cognitive prototype theory and analysed its 
accumulating and expressive functions.

Key words: phraseology, unique component, cognitive linguistics, prototype.

Важлива роль ідіоматики в мовленні та необхідність тлумачення її змісту для комуні-
кації, зважаючи на високий ступінь комунікативної значущості культурно специфічних 
фразеологічних одиниць зумовлює необхідність глибинного дослідження їх складових. 
Саме тому наше дослідження присвячене феномену унікальних компонентів у семантич-
ній структурі фразеологізмів та їх лінгвокультурній інтерпретації.

Різні аспекти цієї проблеми висвітлені у роботах В. Фляйшера [1] та Д. О. Доброволь-
ського [2; 3], які визначають критерії відмежування унікального компонента, подають 
його визначення та аналізують архісемантикон у складі фразеологічних одиниць. Про-
те відсутнім є комплексне дослідження, яке поєднувало б аналіз семантичної структури 
фразеологізмів, що містять у своїй структурі периферійно архісемантизовану лексику, та 
якісне тлумачення її національно-культурної специфіки.

Таким чином, метою нашого дослідження є: структурно і семантично проаналізува-
ти фразеологічні одиниці, які містять у своєму складі унікальний компонент. Об’єктом 
дослідження стало відображення реалій буття та культури, особливостей світобачення 
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народу-носія мови через архісемантизовані ФО. Предметом нашого дослідження стали 
фразеологічні одиниці сучасної німецької мови, що містять у своїй структурі унікальний 
компонент.

Теоретичні засади визначення та відмежування архісемантикону були закладені у 
працях В. Фляйшера та Д. О. Добровольського, про що вже згадувалось вище. Зокрема, 
В. Фляйшер визначає поняття унікального компонента та виділяє критерії його відмежу-
вання.

Під поняттям «унікальний компонент» В. Фляйшер розуміє слова, формативи яких 
поза фразеологізмом взагалі не з’являються. Тобто, це фразеологічно пов’язані форма-
тиви [1: 42].

Він говорить про те, що унікальний компонент може бути представлений різними 
частинами мови та відповідає таким критеріям:

1. Унікальним компонентом може бути застаріле слово. Наприклад, іменник 
Präsentierteller у значенні «таця, на яку клали і передавали візитні картки» є застарілим, 
але вживається у виразі wie auf dem Präsentierteller sitzen − бути у всіх на виду.

2. Унікальним компонентом може бути професіоналізм. Наприклад, den Drehwurm 
haben − 1) в кого-небудь крутиться голова, кого-небудь нудить, 2) втратити свідомість, 
3) здуріти,бути легковажним, в кого-небудь вітер в голові. Der Drehwurm − личинка солі-
тера, яка викликає вертячку (хвороба тварин).

3. У ролі унікального компонента може виступати полісемантичне слово − один з 
членів омонімічної пари. Наприклад, у вільному вживанні функціонує слово Kegel (кег-
ля, конус). Проте у виразах воно втрачає це значення і набуває іншого: mit Kind und Kegel 
− цілою сім’єю. Kegel − заст. «позашлюбна дитина», слово у цьому значенні вживається 
лише у виразах. Таким чином слово Kegel* у значенні «позашлюбна дитина» є унікаль-
ним компонентом у порівнянні з його омонімом Kegel** (кегля, конус).

4. Важливим є критерій сполучуваності. Унікальним компонентом є слово, яке спо-
лучується лише з одним словом або може виступати в прийменникових сполученнях 
лише з деякими дієсловами, які різняться між собою тільки категорією перехідності / 
неперехідності. За умови багаторазової сполучуваності слово не є унікальним компо-
нентом. Наприклад, іменник Irre (помилка) вживається не тільки зі словом gehen (йти, 
ходити), а і з дієсловами führen (вести), locken (манити): in die Irre führen / locken − 1) 
уводити в оману, 2) звести з доброго шляху, in die Irre gehen − 1) помилитись, 2) іти хиб-
ним шляхом. Крім того, цей іменник може морфологізуватися та виступати відділюва-
ним напівафіксом, про що йтиметься далі. Схожа ситуація спостерігається з іменниками 
Lauer, Miβkredit, Gängelband тощо.

Окрім цього важливою ознакою є та, що часто унікальним компонентом може бути 
слово іншомовного походження або запозичення. Наприклад, ganz down sein − бути при-
гніченим, ad absurdum führen − довести до нісенітниці, etw. in petto haben − мати напого-
тові, тримати про запас тощо [1: 42-47].

Д. О. Добровольський здійснює спробу впорядкувати фразеологічні одиниці, які міс-
тять у своїй структурі унікальний компонент, з огляду на характер детермінації фразе-
ологізмів через унікальний компонент і структуру унікального компонента. Детерміна-
ція може бути односторонньою або взаємною (якщо два унікальних компоненти чинять 
взаємний вплив). Пов’язаність компонента може бути визначена лексично або грама-
тично. Лексично визначена пов’язаність може бути подана через кореневу морфему або 
через конструкції словотвору [2; 3].
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Загалом проаналізувавши теоретичні засади, викладені у працях Д.О.Добровольського 
та В. Фляйшера, можна визначити основну ознаку, на основі якої виділяють унікальний 
компонент або, як його також називають, архісемантикон або фразеологічно пов’язаний 
форматив.

Інтегруюча риса, притаманна унікальним компонентам, що відповідають різним 
критеріям відмежування архісемантикона, є такою: унікальним компонентом є слово, 
що виступає у фразеологічній одиниці носієм потенційного значення, яке актуалізується 
лише в межах даного фразеологізму. Поза межами фразеологічної одиниці дане слово 
або взагалі відсутнє в активному вжитку, або є носієм іншого актуального значення чи 
багатьох таких значень.

Враховуючи вищеописані критерії та ознаки унікального компонента, а також ос-
новну його рису, окрім архаїзмів (до них за всіма ознаками є близькими також історизми, 
наприклад, etwas ist kein Erbhof – що-н. не є обов’язковим, що-н. не є залізним правилом; 
der Erbhof – історизм, який рідко вживається поза даним фразеологізмом; спадковий се-
лянський двір, який переходив від батька у володіння найстаршого сина або найстаршої 
дочки і не підлягав розподілу за націонал-соціалістичним законодавством; це правило 
діяло з 1933 до 1955 рр.), професіоналізмів та запозичень, на наш погляд, можна виді-
лити додаткові класи унікальних компонентів. (Тут і далі – приклади за лексиконом Л. 
Рьоріха [4] ).

До класу унікальних компонентів можуть належати ономастичні одиниці, оскільки 
вони, окрім основної номінативної функції, здатні виконувати не менш важливу куму-
лятивну функцію. Здатність фіксувати та передавати певний досвід або важливу інфор-
мацію призводить до появи нових похідних значень та комплексів асоціацій, пов’язаних 
з онімами. Таким чином, ономастичні одиниці стають фразеологічно пов’язаними і в 
набутому значенні не вживаються поза ідіомою, хоча реалізують номінативну функцію. 
Наприклад, Adam Riese − Адам Різе − ім’я та прізвище особи (реалізація номінативної 
функції), nach Adam Riese − за точними підрахунками (реалізація певних асоціацій: А. Рі-
зе − автор підручника арифметики, звідси − поняття «точність», а отже, реалізація і акту-
алізація кумулятивної функції);

Eisenbarth – лікар Айзенбарт, мандрівний лікар, який не мав звання та освіти, але був 
дуже вмілим і талановитим, здійснював чудеса хірургії, використовував комедійну сцену, 
арлекінів, музику, щоб привабити пацієнтів і дещо заглушити крики та стогін хворих під 
час операцій, що викликало зневажливе ставлення до Айзенбарта серед колег, але все ж 
він був дуже відомий: Ich bin doch kein

Dr. Eisenbarth. – Я не здатний вчинити чудо.; (дослівно: Я ж не лікар Айзенбарт.). 
Звідси можна зробити висновок, що фразеологічно пов’язані оніми стають полісеман-
тичними та потенційно архісемантичними.

Досить численний клас слів − унікальних компонентів можуть становити лексеми-
реалії. Вони реалізують в однаковому об’ємі номінативну функцію (називають специфіч-
ні предмети та явища повсякденного життя, культури, історичної епохи, соціального та 
державного устрою певного народу) та кумулятивну функцію (фіксують, зберігають та 
передають певну інформацію та досвід). До класу лексем-реалій часто належать оно-
мастична лексика, історизми, які вже були описані вище як такі, що є унікальними ком-
понентами у традиційному розумінні, а також назви мір довжини, об’єму та площі, гро-
шових одиниць, свят, ритуалів та традицій, страв (das geht wie’s Brezelbacken – справа 
йде дуже швидко, як по маслу; Brezelbacken – випікання плетених калачів (Brezel) тощо. 
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Лексеми-реалії здатні реалізувати своє значення у вільному вжитку, а через фразеологіч-
ні одиниці передавати потенційні похідні значення та комплекси асоціацій (наприклад, 
імена міфічних істот та казкових персонажів). Таким чином, через власну полісеман-
тичність та особливу когнітивну специфіку багато лексем-реалій є архісемантичними. 
Наприклад, fьnfzehn Batzen für einen Gulden geben − платити тією ж монетою (Batzen 
− бацен, монета в Швейцарії та на півдні Німеччини на поч. 15ст., яка дорівнювала 4 
крейцерам, а 15 баценів були еквівалентні гульдену; застаріла назва грошової одиниці); 
jmdn an den Bettelstab bringen − розорити, пустити з торбою кого-небудь, an den Bettelstab 
kommen (geraten) = den Bettelstab ergreifen − жебракувати, ходити з торбою (der Bettelstab 
− палиця жебрака, це слово не вживається, як правило, у вільному вжитку, але реалі-
зує комплекс асоціацій з поняттям «бідність, злидні, жебрацтво» через фразеологічну 
одиницю), Blindekuh spielen − грати в піжмурки (die Blindekuh позначає назву дитячої 
гри через фразеологізм, поза яким не вживається) тощо. Варто звернути увагу на те, що 
клас лексем-реалій дуже тісно пов’язаний з класами онімів та архаїзмів, а різноманіт-
ні теоніми, як і імена казкових персонажів, − точка перетину онімів та реалій. Точкою 
перетину історизмів, лексем-реалій та ономастичної лексики є хрононіми, наприклад, 
Anno-Leipzig-einundleipzig – 1913 р., святкування сторіччя Битви народів 1813; в назві 
наявними є також топонім Leipzig та відтопонімічний прислівник einundleipzig, які на-
тякають на Німецько-французьку війну 1870-1871 рр. і Битву народів під Ляйпцігом в 
1813 р. Тому певною мірою справедливим є віднесення ономастичної лексики до лексем-
реалій.

До унікальних компонентів можуть належати також так звані етимологічно-оказіо-
нальні утворення, тобто такі, що первинно були авторськими або народними неологізма-
ми. Проте поступово через широкий вжиток дані оказіональні утворення наближають-
ся до узуальних. При цьому семантика оказіоналізмів може залишатись затемненою і у 
вільному вжитку значення оказіоналізму може бути відомим не всім мовцям. Але оказіо-
нальні утворення через фразеологізми здатні реалізувати значення та асоціації, натяки, 
закріплені за ними. Таким чином через ідіому знаходить вираження специфічне значення 
оказіоналізму, часто відмінне від первинного. Трапляються випадки, коли оказіоналізми 
не вживаються поза фразеологічною одиницею. Наприклад, іменник die Abschiedshand 
вживається лише у фразеологізмі jmdm die Abschiedshand drьcken (geben) − потиснути 
кому-небудь руку на прощання, попрощатися. Нерідко з оказіоналізмами пов’язане яви-
ще звуконаслідування. Особливо це стосується оказіональних утворень з дитячої мови: 
so ein Babbelmaul! − от базіка!; jmdn zu Buhmann machen − зробити з кого-небудь хлопчи-
ка для биття. Характерним для оказіоналізмів є також явище народної етимології. Нап-
риклад, в ідіомі nach Bettingen (Bettlach) gehen − іти спати зустрічаємо народно-етимоло-
гічні псевдотопоніми Bettingen або Bettlach, утворені від іменника das Bett.

Наступний клас слів, які можуть вважатися унікальним компонентом, – евфемізми. 
Часто зустрічаються так звані етимологічно-оказіональні евфемізми або багатозначні 
слова, які є евфемістичними в одному зі своїх потенційних значень. Через певні асоціа-
ції та натяки, які лежать в основі евфемізму, дані лексичні одиниці реалізують важливу 
кумулятивну та референтну інформативну функцію, що знаходить яскраве вираження 
через фразеологізми: die Ehrenrose vorweisen − довести цноту, die Ehrenrose − досл. «тро-
янда честі, цноти» − евфемізм на позначення плями крові на простирадлі молодят після 
першої шлюбної ночі. Важливими є явища звуконаслідування та звукових змін. Так, для 
позначення темних сил зустрічаємо: Daus у фразеологізмі Was der Daus! − Ах чорт! Хай 
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йому грець! (вираз подиву) або Deibel, Deiwel, Deixel у найрізноманітніших ідіомах: pfui 
Deibel! − тьху-ти чорт!; da frag ich den Deibel (Deiwel) / danach − наплювати мені на це!; 
weiβ der Deixel − Чорт його знає!; der Deibel (der Deiwel, der Deixel) hol ihn! − Хай йому 
біс!; den Deibel (den Deiwel) an die Wand malen − 1) змальовувати різні страхіття; 2) на-
кликати лихо. Таким чином, в даному випадку спостерігаємо архісемантичні евфемізми, 
які різняться між собою лише одним звуком (це виражається різними літерами: -b-, -w-, 
-x-).

Скорочення, які є близькими до професіоналізмів та інколи до оказіональних утво-
рень, теж можуть бути зараховані до класу архісемантикона. Семантика скорочень часто 
є затемненою, вони є відомими вузькому колу людей, але здатні виражати латентний 
зміст через фразеологічні одиниці. Якщо скорочення вживається поза фразеологічною 
одиницею, то воно часто є незрозумілим або і взагалі втрачає значення через мале узу-
альне поширення. Таким чином скорочення стають архісемантичними. Наприклад, FdH 
machen (mьssen) − дотримуватись дієти, хотіти схуднути, де FdH – Friss die Hдlfte − досл. 
їж половину − дієта.

Отже, до унікальних компонентів в нашому дослідженні, окрім архаїзмів, професіо-
налізмів, полісемічних слів та омонімів, належать ономастичні одиниці, лексеми-реалії, 
так звані етимологічно-оказіональні утворення (що з часом стають узуальними), ев-
фемізми, а також скорочення.

При цьому варто зазначити що традиційно унікальний компонент, представлений 
ономастичною одиницею, евфемізмом, лексемою-реалією та історизмом (які досить 
часто перетинаються через свої значення), розглядають передусім з огляду на його на-
ціонально-культурну специфіку. Представниками цього погляду є Д. Г. Мальцева [5], 
Ч. Фьолдеш [6; 7], Р.І. Охштат [8]. Унікальний компонент виступає носієм національно-
культурного компоненту семантики передусім завдяки своїй кумулятивній функції, яку 
має здатність реалізувати поряд з номінативною.

З точки зору новітнього когнітивного підходу (90-і роки ХХ ст. – поч. ХІ ст.), пред-
ставником якого є Д. О. Добровольський, серед унікальних компонентів або фразеоло-
гічно пов’язаних формативів виділяють унікальні компоненти par excellence або good 
samples та так звані bad samples. При цьому формативи, які відповідають критеріям 
відмежування найбільшою мірою, є унікальними компонентами par excellence або good 
samples. У нашій роботі ми дослідили bad samples, які становлять периферію архісеман-
тичних компонентів.

В основі нашого поділу архісемантиконів на good samples і bad samples лежить теорія 
прототипів Е. Рош [9]. Згідно з нею, мовний світогляд має прототипову структуру, тобто 
концепт у свідомості мовця (виражений лексичною одиницею) виявляє ядро і периферію, 
при цьому прототиповий образ або good sample може вважатись концептом «у чистому 
вигляді» (par excellence). Екстраполювавши цей когнітивний підхід на фразеологію з уні-
кальними лексемними компонентами, ми можемо, слідом за Д. О. Добровольським, твер-
дити що таке представлення ідіоматики у синхронно аналізованих когнітивних процесах 
мовців «претендує на психічну реальність» [2: 135].

До унікальних компонентів par excellence або good samples належать класи, які виді-
лив В. Фляйшер, тобто архаїзми, професіоналізми, члени омонімічної пари, а також запо-
зичення. До периферії архісемантичних компонентів або bad samples належать виділені 
нами класи, тобто ономастичні одиниці, історизми, етимологічно-оказіональні утворен-
ня (передусім евфемізми) та лексеми-реалії, як показано на схемі.
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Як видно зі схеми, bad samples здатні переходити до категорії good samples завдяки 
таким процесам як архаїзація значення (найчастіше це відбувається зі значенням лек-
сем-реалій), розщеплення полісемії (у більшості випадків – це ономастичні одиниці, зна-
чення яких поступово генералізується) та малий ступінь сполучуваності (цей процес є 
характерним майже для всіх класів bad samples).

Отже, з точки зору когнітивного підходу у лінгвістиці, можна виділити ядро та пе-
риферію унікального компонента та по-новому визначити унікальний компонент, архісе-
мантикон або фразеологічно пов’язаний форматив наступним чином.

Унікальний компонент – фразеологічно пов’язане слово, яке виступає у фразеоло-
гічній одиниці носієм певного специфічного значення, в якому поза фразеологізмом не 
вживається, але здатне виступати носієм іншого значення або багатьох таких значень, 
може бути представлене різними частинами мови, бути професіоналізмом, архаїзмом, 
членом омонімічної пари або полісемантичним словом, ономастичною одиницею, лексе-
мою-реалією, етимологічним оказіоналізмом, евфемізмом або скороченням, мати певний 
ступінь ідіоматичності, залежно від характеру детермінації та структури, належати до 
певного типу, та виконувати кумулятивну, а також референтну та експресивну функцію.
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ЛеКСИКО-СеМАНТИчНе пОЛе ТА КОНЦепТ:  
СпІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ХАРАКТеРИСТИКИ

У статті розглядаються спільні та відмінні характеристики лексико-семантично-
го поля та концепту.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, концепт.
The article deals with the common and different characteristic features of lexical semantic 

field and concept.
Key words: lexical semantic field, concept.

Останнім часом все актуальнішими стають когнітивістські праці, що базуються, як 
правило на інтуїтивних критеріях. Попередні ж дослідження у яких уже було напрацьо-
вано методику визначення складових – стосувались семантичного поля. Поняття лекси-
ко-семантичного поля (ЛСГ) ввели до обігу семасіології німецькі мовознавці Г. Іпсен і 
Й. Трір. Лінгвісти по-різному визначають поняття семантичного поля, але більшість з 
них сходяться на тому, що вихідним підгрунтям для розуміння сутності семантичного 
поля є наявність системної організації слів, які входять до цього поля. Когнітивна на-
ука стосується дослідження пізнання (когніції) і пов’язаних із ним процесів і структур 
категоризації та концептуалізації [1: 213]. На думку М. Поста, семантика сцен і фреймів 
Ч. Філмора є продовженням за нових обставин та в новому інтелектуальному контексті 
старої ідеї, а саме теорії лексичного поля [2: 36]. Згадані теорії різняться лише напрям-
ком дослідження, причому можна зробити висновок, що теорія фреймів є її доповнен-
ням. На нашу думку, найбільш перспективним має бути спроба об’єднаного підходу до 
дослідження лексичних угрупувань. Тому метою даної статті є зпівставити характерні 
ознаки лексико-семантичного поля та концепту, що проводиться вперше.

Лексико-семантичне поле – парадигматичне об’єднання лексичних одиниць різних 
частин мови за спільністю інтегрального компонента значення (архісеми). Структура 
ЛСП має центр і периферію, яка водночас члениться різними лексико-семантичними гру-
пами. Лексико-семантична група (ЛСГ) визначається як семантичне об’єднання слів (па-
радигм) однієї частини мови [3: 49]. Когнітивний підхід передбачає категоризацію світу, 
який сприймається індивідом, в процесі якої він бачить подібність одних предметів та 
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явищ на противагу розбіжності інших. У такий спосіб мовець групує в своїй свідомості 
предмети та явища взявши за основу їх спільні та відмінні риси, базуючись на попереднь-
ому досвіді та знаннях про оточуючий світ.

М. М. Полюжин [4: 107] дає таке визначення категоризації – це головний спосіб на-
дати сприйняттю світу упорядкований характер, систематизувати певним чином те, що 
спостерігається, і побачити в ньому подібність одних явищ на противагу розбіжності ін-
ших. На відміну від традиційного розуміння категорій арістотелевого типу, де має місце 
виділення необхідних і достатніх для кожного її члена властивостей, у когнітивній лінг-
вістиці все ширшого визнання набувають ідеї про те, що при виділенні категорії людина 
керується простими, звичними для неї уявленнями про єдність і цілісність категорії на 
базі об’єднання подібності її членів з певної точки зору, причому подібності, яка виражає 
її різну міру щодо порівнюваних одиниць. Ця теорія отримала назву теорії прототипів, 
і відповідно до неї цілісність категорії визначається рівнянням її членів на кращий зра-
зок – прототип, який концентрує у собі максимально очевидні ознаки категорії. Звідси й 
виділення у ній прототипного ядра та периферійних відхилень від нього [4: 108]. Тобто 
концепт, як і лексико-семантичне поле, має польову структуру, яка включає ядро, 
основний склад, периферію. При цьому і концепт, і поле за Й. Тріром включають різно-
частиномовні категорії. Тобто вони є різночастиномовними.

Лексико-семантичне поле та концепти мають ієрархічну будову. ЛСП складається з 
лексико-семантичних груп, а – ЛСГ із менших за обсягом мікросистем – синонімічних 
рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімів тощо. Концепти ж утворюють ієрархічно ор-
ганізовану концептосферу як загальнонаціональної мови, так і особистих когнітивних 
структур. З одного боку, людина опановує мову, зокрема її словниковий запас, і приєд-
нується тим самим до колективного досвіду мовної спільноти, серед якої вона проживає, 
та людства в цілому. 3 іншого боку, в мисленні кожної людини існує своя концептосфера, 
елементи якої за своїм змістом можуть дещо відрізнятися від концептів, що входять до 
концептосфери загальнонаціональної мови, оскільки індивідуальній свідомості прита-
манна певна вибірковість, що визначається умовами побуту, загальним кругозором, про-
фесійними та віковими інтересами людей. З цього випливає, що концепти, вступаючи 
між собою в асоціативні зв’язки в пам’яті мовця, формують організаційну структуру 
лексико-семантичної системи.

Основною відмінністю семасіологіїї від ономасіології – це напрямок дослідження. 
На противагу структурній лінгвістиці, коли ми говоримо про когнітивну лінгвістику, то 
в ній простежується схематизація досвіду у фреймах. Тобто інформація, яка є на даний 
етап у голові мовця, а не у словниковій дефініції, як передбачає семасіологія. З цього 
приводу Ч. Філмор також зауважив, що фрейм слова набагато ширший і різноманітні-
ший, ніж його визначення. Якщо дефініція слова виступає як щось фіксоване, статичне, 
то фрейм є мобільною структурою репрезентації знань, де об’єднуються знання мовні й 
немовні, семантичні й прагматичні. Тобто концепт представлений у свідомості мов-
ців, а поле має мовне вираження. Ч. Філмор вважає, що різниця між теорією лексич-
ного поля й теорією семантики фреймів полягає у місці концентрації пошуку структури 
– мовній системі чи поза нею [5: 62].

При різних підходах до концепції значення теорія лексичних полів та семантика сцен 
і фреймів подібні до того, як вони визначають значення слова. Й.Трір, основоположник 
лексичної теорії поля, писав: «У системі все отримує зміст тільки з цілого. Значить, слова 
тієї чи іншої мови не є відособленими носіями змісту, кожне з них, напроти, має зміст 
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тільки тому, що його мають також і інші, суміжні з ним слова» [Trier, цит. по: 6: 106]. 
Заперечуючи статус слова як самостійної одиниці, Й. Трір вважає, що значення слів виз-
начається всією структурою поля. Це зауваження перегукується з думкою когнітивіста 
Ч.Філмора про те, що якщо людина розуміє окреме слово, то вона активізує якусь сцену 
на її окрему частину. Інакше кажучи, знання значень окремих слів можливе тільки при 
попередньому усвідомленні фактичного відношення, яке вони визначають [5: 55].

Одним з найважливіших положень когнітивної семантики є те, що кожна природна 
мова пропонує свою власну категоризацію світу. Якщо попередники теорії когнітивної 
семантики вважали, що семантичні явища повинні вивчатися окремо від специфічних 
культурних фонових фактів і мовців, то в когнітивній лінгвістиці, навпаки, у семантич-
них дослідженнях мають враховуватися фони досвіду й культури носіїв мови. Тобто кон-
цепти – це певною мірою лексико-семантичні поля, але які мають ще етно-національну 
специфіку. Підтвердження даної точки зору знаходимо також в А. П. Бабушкіна «Концепт 
– це будь-яка дискретна змістовна одиниця колективної свідомості, яка відображає пред-
мет реального або ідеального світу і зберігається в національній пам’яті носіїв мови у 
вербально позначеному вигляді [7: 28]».

Фрейм виступає у ролі концептуальної основи, яка стоїть за конкретним словом пев-
ної мови. Фрейм конкретизує те, що для певної культури характерне, типове, а що ні. Він 
нагадує шаблон. Міняються лише час, дата та місце. Наприклад, якщо носій мови почує 
таке словосполучення «du bist wohl [als Kind] zu heiЯ gebadet worden», або «du bist auf 
dem falschen Dampfer», він зорієнтується і зрозуміє їх як фразеологізми, перший з яких 
тлумачиться «du bist wohl nicht recht bei Verstand», а другий «du denkst etwas Falsches». В 
той же час іноземець, який вивчає німецьку мову, але даних ф.о. не знає – зрозуміє дане 
словосполучення буквально, оскільки такого аналогу в його рідній мові немає.

Дані фразеологізми можуть вживатись в різних контекстах, але завдяки стереотипу, 
який присутній у свідомості носіїв німецької мови – значення його є зрозумілим. Тобто 
фрейми організовують наше розуміння навколишнього світу, а тим самим і звичну сві-
домість.

Теорію фреймів на прикладі концепту інтелект можна зобразити наступним чином. 
Концепт інтелект реалізується у фреймі інтелектуальна діяльність. Інтелектуальна діяль-
ність включає різні слоти.

Слот що? – Begabung, Talent, Einsicht, Gabe, тобто слот Verstand (розум).
Слот який? – durchdacht, bedacht, begabt, genial, belesen, тобто слот klug (розум-

ний).
Слот як? – durchdacht, clever, begabt, genial, intelligent, тобто слот klug (розумно).
Слот що робити? – ahnen, beachten, meinen, nachdenken, begreifen, sich besinnen, 

nachgrьbeln, nachsinnen, ьberlegen, ьberdenken, тобто слот denken (думати).
Подібне поєднання різнотипних слотів в кінцевому результаті складають фрейм (су-

купність) інтелектуальної діяльності, слоти якого відповідають окремим одночастино-
мовним ЛСГ, які складають разом поле інтелекту, що співвідноситься з концептом інте-
лектуальної діяльності.

Отже, сказане вище можна підсумувати наступним чином. Найбільшу частину знань 
ми отримуємо через їх опис у словниках, тобто вербальним шляхом. При цьому до-
ступ до семантики можливий через структуру нашої свідомості, оскільки за кожним 
словом стоїть втілена ним когнітивна структура [4: 112], що ще раз доказує перспективу 
лише об’єднаного підходу до дослідження мови. Тобто оскільки ономасіологія немає 
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чітких методів за якими можна виокремити концепт, описати його межі, оскільки ніхто 
не досліджував свідомість мовців, то, на нашу думку, доцільно використати семасіоло-
гічний метод, який базується на мовному прояві цієї свідомості. Виходячи з цього у пер-
спективі слід описати концептополе інтелекту та виділити його складові частини.
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УКРАїНО-РОСІйСЬКИй БІЛІНГВІЗМ  
У ВИЩИХ НАВчАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДеРжАВИ пеРІОДУ 90-Х рр. ХХ ст. 

(за матеріалами статистики)

Рассматриваются особенности этнолингвистической ситуации в системе образо-
вания Украины в 90-х гг. ХХ ст., основные проблемы, касающиеся украино-российского 
билингвизма, проблем государственного языка.

Ключевые слова: язык, билингвизм, этнонациональная политика.
The author of the article analyses the functioning of the Ukrainian and Russian languages 

in different regions of Ukraine in the last decade of the XXth century and points to the language 
policy of the country at that time. On the whole the situation can be denoted as Ukrainian-
Russian bilingualism.

Key words: language, bilingualism, ethnonational policy.

В поліетнічних державах мовна проблема завжди є одним з конфліктогенних чинни-
ків, адже потреби державного життя вимагають виділення якоїсь мови як мови міжна-
ціонального спілкування. Саме на неї покладається головне навантаження у формуванні 

© Панасюк Л. В.,, 2008



142

загальнодержавної ідентичності, а, отже, і політичної лояльності громадян.
На часі, мовну ситуацію в Україні можна визначити як україно-російську двомов-

ність – проблема, що стала результатом багатовікового нищення української культури на 
всіх щаблях суспільного життя, в освіті зокрема, може загрожувати навіть існуванню са-
мої держави. Тому складною і водночас важливою є цілеспрямована діяльність держави 
щодо впровадження української мови у вищих навчальних закладах за умов збереження 
права етнічних меншин на навчання рідною мовою.

За період 90-х рр. в Україні відбулися певні зміни у цьому аспекті. Внаслідок склад-
ної соціально-економічної ситуації в державі, на початку 90–х рр. помітна загальна 
тенденція зменшення кількості студентів, що поступили на навчання в 1992–1994 рр. з 
855,8 тис. чол. у 1992 р. до 829 тис. чол. у 1993 р. Незважаючи на це, частка студентів, які 
навчаються українською мовою, збільшилась з 37% до 44%, російською мовою – змен-
шилась відповідно з 63% до 56% (за 1991 р. матеріали статистики відсутні). [1]

Аналіз матеріалів статистики за другу половину 90–х рр. ХХ ст. свідчить про збіль-
шення кількості студентів в учбових закладах ІІІ–ІV рівнів з 888,5тис. чол. у 1994 р. до 
1210 тис. чол. у 1999 р. або на 36%.

В період з 1994 по 1999рр. відмічається тенденція до збільшення числа студентів, які 
навчаються українською мовою з 47% до 65,5% (418 тис. чол. у 1994 р. та 794 тис. чол. у 
1999 р.). Відповідно зменшувалася кількість студентів, що навчаються російською мо-
вою з 53% до 34,5% (з 469,8 тис. чол. до 415,9 тис. чол.).

Розподіл студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів України за мовами
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Що стосується Західного регіону, то частка студентів, які навчаються тут українською 

мовою, в навчальних закладах ІІІ–IV ступенів є найвищою по Україні – за 90-ті рр. вона 
зросла з 94,5% до 99,6%. Лише в Хмельницькій обл. відсоток дещо нижчий, в 1992 р. 
– 79,8%, 1994 р.– 94%, в 1999р – 98,3%. Вищі навчальні заклади практично всіх областей 
регіону, крім Волинської, Рівненської та Хмельницької досягли стовідсоткового показни-
ка вже до середини 90-х рр. Останні – до кінця десятиліття. Окремо слід відмітити ВНЗ 
Закарпатської області, де викладання проводиться ще й мовами національних меншин.

Що стосується частки студентів, які навчаються російською мовою у Західному ре-
гіоні, то вона зменшилась з 5,4% у 1992 р. до 0,3% у 1999 р., навчання проводиться в 
основному в Хмельницькій, Рівненській та Волинській обл. Найвищим відсоток зали-
шається у Хмельницькій обл.: 1992 р. – 20,2%, 1999 р. – 1,7%.
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Розподіл студентів вищих навчальних закладів Заходу України за мовами
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 Частка студентів, які навчаються українською мовою у вищих навчальних закладах 

ІІІ–ІV ступенів Північного регіону, також досить висока, за 90-ті рр. вона зросла з 64% 
до 89%. Стабільним є відсоткові показники Житомирської обл.: 1992 р. – 83%; 1999 р. 
– 89%. Найшвидше прогресують Сумська обл. та м. Київ. У столиці на 1992 р. відсоток 
складав 46,7%, на 1995 р. – 67%, на 1999 р. – 89%. ВНЗ Сумської обл. відстають від інших 
областей регіону за максимальним відсотком, проте динаміка зростання є найвищою: з 
26,7% у 1992 р. до 75% у 1999 р.

Відсоток студентів, які навчаються російською мовою, у Північному регіоні зменшив-
ся з 36% у 1992 р. до 11% у 1999 р. Постійно навчання російською мовою проводиться в 
Сумській, Житомирській, Чернігівській обл. та в м. Києві, не постійно – у вузах Київській 
обл. У Сумській обл. частка навчання російською мовою зменшилась з 73% у 1992 р. до 
25% у 1999 р., у Чернігівській – з 16% до 7%, у Житомирській – з 17% до 11%.

Розподіл студентів вищих навчальних закладів півночі України за мовами
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 Частка студентів учбових закладів ІІІ–ІV ступенів у Центральному регіоні, які нав-
чаються українською мовою, зросла з 60% у 1992 р. до 82% у 1999 р.

Найнижчими є показники зростання у Дніпропетровській обл.: 14% у 1992 р., 32% у 
1995 р. та 47% у 1999 р.; дещо кращими – у Полтавській – 46%, 68% та 77% відповідно. 
Найкращих показників (за матеріалами державної статистики) досягла Черкаська обл. – з 
90% у 1992 р. до 98,8% у 1999 р.

Що стосується частки студентів, які навчаються російською мовою у навчальних за-
кладах ІІІ–ІV рівнів, то вона зменшилась з 40% до 18% за 90-ті рр. ХХ ст.

Найвищим показник залишається у Дніпропетровській обл.: 86% у 1992 р., 67% у 
1995 р. та 53% у 1999 р. У Полтавській: 54% у 1992 р., 31% у 1995 р. та 23% у 1999 р. 
Найбільших змін досягла Вінницька обл.: з 39% у 1992 р. до 2,5% у 1999 р. Найнижчий 
відсоток зберігається у Черкаській обл.: 9,7% у 1992 р. та 1,2% у 1999 р.

Розподіл студентів вищих навчальних закладів Центру України за мовами
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Інша ситуація спостерігається у Східному регіоні, де відсоток студентів, які навча-
ються українською мовою у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV ступенів, значно мен-
ший ніж по Україні, хоча й тут відбулося зростання з 4,7% до 27,4% за останню декаду 
ХХ ст. Лише 3% студентів вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей 
у 1992 р. навчались українською мовою. Тоді ж у Харківській обл. цей показник становив 
8,5%. До кінця десятиліття Донеччина та Луганщина вийшли до 15%-го рівня навчання 
українською мовою у ВНЗ. Натомість, у Харківській обл. на 1999 р. відсоток зріс у 6 разів 
– до 52,1%.

Відсоток студентів, які навчаються тут російською мовою є одним з найвищих по 
Україні, хоча відбулося зменшення з 95% до 73%. Найзначнішою тенденція зменшення 
є у Харківській обл.: з 91,5% у 1992 р. до 47,9% у 1999 р. В Донецькій та Луганській обл. 
відбулися мінімальні зміни – з 97% до 86%.
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Розподіл студентів вищих навчальних закладів Сходу України за мовами
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 Південь України є найбільш складним регіоном щодо проблеми білінгвізму. Тут чіт-
ко розрізняються за «настроями» стосовно впровадження та функціонування державної 
мови у вищій школі «континентальний» регіон та АР Крим.

Загальна частка студентів які навчаються українською мовою в навчальних закладах 
ІІІ–ІV ступенів, зросла з 10% до 46% за 90-ті рр. Зокрема, в Одеській обл. – до 56%, у 
Миколаївській – з 18% до 76,5%, в Запорізькій –до 47%, у Херсонській – з 29% до 54%. В 
АР Крим за матеріалами статистики викладання українською мовою не проводилося.

Що стосується частки студентів, які навчаються російською мовою у Південному 
регіоні то за досліджуваний період відбулося значне її зниження (з 90% до 54%), від-
повідно: в Запорізькій обл. – з 99% до 53%, в Миколаївській – з 82,5% до 24%, в Одеській 
– з 100% до 44%, в Херсонській – з 71% до 46,4%. За матеріалами статистики 100% сту-
дентів АР Крим у 90-х рр. навчалися російською мовою.

Розподіл студентів вищих навчальних закладів півдня України за мовами
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Підсумок дослідження чітко характеризують наступні графіки, які дають уявлення 
про загальні тенденції щодо україно-російського білінгвізму у вищих навчальних закла-
дах України на тлі мовних тенденцій в державі періоду 1991 – 2000 рр.

Загальні тенденції щодо запровадження української мови  
в загальноосвітніх навчальних закладах держави
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ФРАЗеОЛОГІЗМИ ДІЛОВОГО СТИЛЮ  
ЯК НОСІї пРУжНОСТИ й СТИСЛОСТИ МОВИ

У статті проаналізовано фразеологізми ділового стилю, які часто ненормативно 
існують в мовній практиці як дво- чи багатослівні конструкції. Розглянуто творення 
нормативного однослівного відповідника, яке відбувається на основі злиття компонен-
тів фразеологічного словосполучення, тобто супроводжується явищем пружности й 
стислости мови.

Ключові слова: фразеологізми ділового стилю, дієслівні фразеологічні одиниці, імен-
ні фразеологічні одиниці, прислівникові фразеологічні одиниці.

The article analyses formal style idioms which very often exist subnormatively in 
the language practice as constructions consisting of two- or more words. Formation of a 
normative one-word equivalent has been examined. This formation is coined by components 
of phraseological units or, in other words, is accompanied by such language phenomena as 
precision and conciseness.

Key words: formal style idioms, verbal phraseological units, nominal phraseological units, 
adjectival phraseological units.

В українській мові на позначення певних понять традиційно вживають стійкі за лек-
сичним складом та синтаксичною будовою мовні одиниці, що складаються з кількох роз-
дільно оформлених компонентів, себто фразеологізми. Саме такі (роздільно оформлені) 
мовні знаки в офіційно-діловому стилі здебільшого є наслідком калькування та запо-
зичення чужих моделей словотворчости, в підсумку «ми занедбуємо свої власні і руй-
нуємо неповторну тональність нашої мови, обертаючи її на мову-супутника, прив’язану 
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до мови-ядра. А це прямий шлях до деградації мови» [1: 28]. Російська імперія залишила 
нам у спадок низку слів і конструкцій, які позбавляли українців шансу бути неповтор-
ними на власній землі. Крім того, новітня окупація через ЗМІ і далі є засобом асиміляції 
українського мовного фонду. Відтак до нині актуальним є розгляд лексичного наповнен-
ня офіційно-ділового стилю, позаяк це та царина, що лише вийшла з підпілля з початком 
незалежности України, однак залишилася неунормованою та неусталеною й досі. Тому 
неймовірно цінним для сучасної «мовно-мислительної практики духовний досвід видат-
них митців українського слова – Валер’яна Підмогильного та Євгена Плужника» [2: 6], 
які уклали «Фразеологію ділової мови». Словник видано 1927 року, тобто до горезвіс-
них бюлетенів 1933-1935 рр., які зліквідували 14,5 тисяч українських слів (що складало 
50-70% усієї української термінології).

Саме праця «Фразеологія ділової мови» мала за завдання відтворити правильні се-
мантичні та структурні відповідники до скалькованих російських фразем, зберігаючи 
таким чином лексичну самобутність та словотвірну досконалість мови, її здатність на-
повнювати власне українськими лексемами офіційно-діловий стиль.

Об’єктом нашого розгляду є фразеологізми ділового стилю, які існують у сучасній 
мовній практиці як двослівні чи багатослівні конструкції, однак нормою в українській 
мові є однослівний відповідник. Творення нової лексеми відбувається на основі злит-
тя компонентів фразеологічного словосполучення в одне (ускладнене афіксами) слово. 
Отже, існування нормативного однослівного відповідника в діловому стилі української 
мови – це явище, що породжене здатністю мови творити пружні, місткі й стислі форми.

Найбільша кількість у діловому стилі дієслівних фразеологічних одиниць, що ма-
ють структуру підрядних словосполучень. Стрижневе дієслово, яке передає семантичну 
цілісність (тобто позначає дію, стан, процес) у фраземі-словосполученні здебільшого 
«віддає» всі свої дієслівні категоріяльні ознаки залежному іменникові, який, «оброста-
ючи» різноманітними афіксами, творить нормативний однослівний відповідник. Таким 
чином, з дієслівного словосполучення опускається стрижневе слово, а залежне (допов-
нене найрізноманітнішими морфемами) несе основне навантаження.

Багато фразеологічних одиниць спирається на дієслова, що позначають найрізно-
манітніші дії та стани: брати, виявлятися, довести, загубити, залишити, звернути, 
мати, стати. Звернімо увагу, що саме залежні слова стають основою творення ново-
го відповідника. Приміром, залежне слово бідність [2: 15] у дієслівних фразеологічних 
словосполученнях має такі відповідники: довести до бідности – зубожити, збіднити 
(хоча є у злидні кинути); прикидатися бідним – збіднюватися, прибіднятися; стати бід-
ним – збідніти, зубожіти. Залежне слово віра [2: 32] стає основою для творення таких 
слів: загубити віру в кого, що – зневіритися (в кому, чому), що загубив віру – зневіре-
ний; навернений в нову віру – новонавернений. Залежне слово позика [2: 34], вживане в 
дієслівному словосполученні, є основою для творення таких нормативних лексем: взяти 
позику – напозичати, напозичатися; роздати позику – порозпозичати; взятий в позику 
– позичений. Порівняймо похідні зі залежним словом провина [2: 41] (признатися в про-
вині – повинитися (є також признатися до вини); бути (спричинитися) провиною (чогось) 
– спричинятися, спричинитися (чому і до чого), привинитися (до чого)), смак [2: 42] 
(знаходити смак в чомусь – смакувати), увага [2: 45-46] (зверніть увагу – уваж, уважте, 
вважай, уважайте; брати до уваги –зважаючи, уважаючи, на увазі (що), з уваги (на що), 
з огляду на що), воля [2: 50] (виконувати (чиюсь) волю – вволяти, вволити), дитинство 
[2: 89] (впадати в дитинство – здитинюватися), охота [2: 185-186] (виражати охоту 
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– охотитися, заохотитися); пробуджувати охоту (в кому) – розохочувати, підохочува-
ти; загубити охоту (до чогось) – знеохотитися (до чого)), світло [2: 242] (проливати 
світло – висвітлювати; випромінювати світло – світитися).

Неймовірно цікавим явищем є так звана «хибна багатозначність»: перенесення зна-
чень полісеманта з однієї мови на иншу, що призводить до порушень мовної норми та 
руйнує усталену в мові валентність слова. Наприклад, стрижневе слово впадати [2: 53] 
творить такі ненормативні конструкції ділового стилю: впадати в нудьгу, меланхолію 
– занудьгувати (також вкинутися в тугу); впадати в непритомний стан – знепритом-
ніти; впасти в обморок – зомліти, умліти; впасти в бідність – збідніти, зубожіти. 
Стрижневе слово вставати [2: 60] є мотивованим для таких лексем: вставати з місця 
– підводитися; вставати поспішно – схоплюватися. Стрижневе слово робити [2: 81] у 
дієслівному словосполученні має такі відповідники: робити щось погано, невміло, неа-
куратно, неґрунтовно – партачити, базграти, поганити; робити щось повільно – длу-
батися, марудити; від нема чого робити – знічев’я; робити коло – колувати (також 
круга накидати).

У деяких випадках творення однослівного відповідника до ненормативного словос-
получення відбувається на основі иншого твірного слова. Наприклад, враховувати век-
сель [2: 31] – дисконтувати, облікувати (є і одлічувати вексель); робити, показувати 
вигляд [2: 38-39] – удавати що; випустити, загубити з вигляду – забути, занехаяти, 
занедбати; мати вигляд на кого, що – важити, бити (на кого, на що) (також накида-
ти оком (на кого, що)); нема можливості – незмога, неспромога, несила, ані способу; 
мати можливість [2: 47-48] – здужати, спромагатися; отримати можливість чогось 
– спромогтися (на що); що має можливості – спроможний; що не має можливості – не-
спроможний; залишити без уваги [2: 42] – легковажити (що), занехаяти, занедбати; 
шукати очима [2: 67] – позирати; окинути оком – озирнути; охоплювати оком – згляну-
ти, засягти; повісити голову [2: 71] – похнюпитися; ломлячи голову – наосліп, сліпма; 
ломлячи голову – стрімголов, прожогом; загубити голову – стерятися, зморочитися (є 
і не дати собі ради).

Щодо вживання українських дієслів в точному та лаконічному офіційно-діловому 
стилі існують різні погляди. Мовознавець Алла Коваль уважає, що між словосполучен-
ням та однослівним відповідником існує смислове розмежування: «дієслово називає дію 
вужчу, конкретнішу (шукати); це саме поняття, «розщеплене» на допоміжне дієслово та 
віддієслівний іменник, дію широку, узагальнену (вести пошук)» [3: 160]. Зрозуміло, що 
не всі дієслівні словосполучення, часто вживані в ділових текстах, мають однослівний 
відповідник, бо «є випадки, коли дієслово і «дієслово + іменник» далеко розійшлися за 
своїми значеннями; порівняймо: провести операцію і оперувати…. Розщеплені присУД-
Ки набули значення, близького до термінологічного, а дієслова зберегли свою багатоз-
начність, широке загально мовне смислове наповнення» [3: 161]. Хоча і маємо деякі пе-
реваги словосполучення в діловому стилі, «досить часто – це данина традиції» [3: 162], 
бо ж стрижневе дієслово часто не може сполучатися є певними іменниками, творячи 
беззмістовні довгі і ненормативні конструкції. Тому, на думку Святослава Каравансько-
го, «уся надія сьогодні на здатне критично мислити молоде покоління українських мо-
вознавців. Їм належить відмити увесь «царсько-пролетарський» бруд із здорового тіла 
української мови» [1: 101].

Іменникові фразеологічні одиниці також мають низку однослівних відповідників. 
Основна маса стійких зворотів групується навколо слів, що належать до найуживаніших 
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шарів лексики: вечір, вигляд, день, справа тощо. Наприклад, стрижневе слово вечір [2: 
34] є основою для творення стислих і містких форм: кожний вечір – щовечора; добрий 
вечір – добривечір. Стрижневе слово вигляд [2: 38-39] в іменникових словосполучен-
нях має такі відповідники: у найкращому вигляді – якнайкраще; у неторканому вигля-
ді – незайманий; у рідкому, твердому вигляді – рідкий, твердий; у нетверезому вигляді 
– нетверезий. Порівняймо похідні зі стрижневим словом внесок [2: 36] (внески вступні 
– вступне, втесове), рух [2: 79] (рух рефлекторний – відрух, рух вперед (про культуру) 
– поступ)), справа [2: 82-84] (дивна справа – чудасія, чуднота (а також дивна річ); відома 
справа – звісно, звичайно (також відома річ), сказано; дурна справа – дурниця, пусте, 
казна-що), день [2: 86] (на наступний день – назавтра; третього дня – позавчора, перду-
чора; кожного дня – щодня, щодень, день-у-день), гроші [2: 87] (дрібні гроші – дрібняки; 
срібні гроші – срібняки; мідні гроші – мідняки; відсутність грошей – безгрішшя; кровні 
гроші – кривавиця; підйомні гроші – дорожне, допоміжне), черга [2: 186] (в першу чергу 
– передусім, насамперед; в свою чергу – і собі (також своєю чергою)).

Звернімо увагу на єдино правильні однослівні відповідники до словосполучень зі 
стрижневими словами завод, збір, камінь, магазин, майстерня, мешканець, плата, позаяк 
в сучасній мові часто вживаними є саме двослівні конструкції, які на думку авторів не є 
нормою в українській мові. Наприклад, до слова завод [2: 109] маємо такі відповідники: 
завод винокурний – гуральня, винниця; завод пивоварний – броварня; завод заліза – рудня; 
завод восковий – воскобійня; завод дігтярний – дігтярня; завод шкіряний – гарбарня; цук-
ровий завод – цукроварня; паперовий завод – папірня; завод лісопильний – тартак; завод 
мильний – миловарня, милярня; завод цегляний – цегельня; поташний завод – буда; завод 
селітрений – бурти; скляний завод – гута. Фразеологічним іменниковим конструкціям зі 
словом збір [2: 241] мають відповідати такі нормативні лексеми: гербовий збір – гербове; 
судовий збір – судове; ваговий збір – вагове; подушний збір – подушне; валовий збір – ціле-
ве; питний збір – винове. До стрижневого слова камінь [2: 129] автори рекомендують вжи-
вати такі відповідники: дорогоцінний камінь – самоцвіт; камінь спотикання – притичина; 
підворотні камні – клипні. Фразеологічні іменні словосполучення зі словом магазин [2: 
138] мають мати такі українські відповідники: магазин хлібний – хлібниця; магазин книж-
ний – книгарня; магазин-склад – комора, склеп. Стрижневе слово майстерня [2: 140] на 
означення своїх різновидів вживається в таких варіянтах: слюсарна майстерня – слюсар-
ня; столярна майстерня – столярня; кувальна майстерня – кузня; чоботова майстерня 
– швальня, шевня; ткацька майстерня – ткальня; малярна майстерня – малярня; швейна 
майстерня – кравечня. Словосполученням з головним словом мешканець [2: 106] від-
повідають такі слова: мешканець передмістя – передміщанин; мешканець столиці – сто-
личанин; мешканець пограниччя – узграничанин; мешканець лісової місцевості – лісовик; 
мешканець степової місцевості – степовик; споконвічний мешканець – тубілець; міський 
мешканець – городянин; сільський мешканець – селянин. Однослівними відповідниками 
до словосполучень зі словом положення [2: 201] є: основні положення – засади; бідне по-
ложення – бідування, злидні; тяжке положення – скрута. Укладачі словника рекоменду-
ють до фразеологічних одиниць зі словом плата [2: 193] вживати: наймана праця – най-
мове; орендна плата – оренда, чинш, рата; поденна, місячна плата – поденне, місячне; 
річна плата – роківщина; послівна плата – відслівне; почасова плата – часове; поштучна 
плата – відштучне; відрядна плата – відрядне, заробне; плата в розстрочку – виплат; 
наложна плата – післяплата; викупна плата – викупне.

На превелику нашу біду саме багатослівні конструкції переважають в мовленні 
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 ділових документів, що завдає непоправної шкоди для української мови, руйнуючи її 
самобутність та визнаючи нібито спільний словниковий склад, який свого часу впровад-
жувався і примусово нав’язувався совєтською ідеологією. Доведено, що українська мова 
на рівні лексики відрізняється від російської на 38%, а, наприклад, від польської – на 
30%, себто «причини засилля не в лексичній близькості мов, а в політиці» [4: 8].

прислівникові фразеологічні підрядні словосполучення не дуже поширені в офіцій-
но-діловому стилі. Проте саме прислівники як неповторно українська частина мови (бо 
ж щонайменше запозичень маємо саме в прислівниках) творить самобутність і офіційно-
ділового стилю. Приміром, з опорним словом однаково [2: 16] маємо такі однослівні від-
повідники: це мені однаково – байдуже, дарма, про мене; зовсім однаково – байдужісінько, 
однаковісінько. До стрижневого слова важливо [2: 27] у фразеологічних словосполучен-
нях маємо такі лексеми: це не важливо – це маловажно, це пусте, байдуже. Порівняймо 
конструкції, де у ролі головного є слово вверх [2: 29] (вверх обличчям – горілиць; вверх на 
гору – під гору), можливо [2: 47-48] (наскільки можливо – якомога, якмога, якспромога; 
наскільки можливо ширше (краще) – якнайширше, якнайкраще; як тільки можливо – яко-
мога), давно [2: 77] (не так давно – нещодавно, недавно; досить давно – давненько), охот-
но [2: 185-186] (охотніше всього – найрадніше, найрадше; дуже охотно – залюбки).

В. Підмогильний, Є. Плужник, укладаючи словник, вважали за необхідне подати 
службовцеві «хоч навід, коли не нормативну відповідь» [2: 7], тому маємо низку си-
нонімів до ненормативних словосполучень. Приміром, зі стрижневим словом час [2: 53-
57] маємо такі синонімні одно- та багатослівні відповідники: з якого часу – відколи, з 
якого часу; з цього часу – відтоді, з того часу, з тих часів; з того часу, як – з того часу 
як, відколи; а в той час – аж тут, аж під цей час; в той час – тоді, того часу, в той час, 
під той час, тими часами, на той час, на ту пору; в той же час – рівночасно, одночас-
но, в той таки час, в той самий час; в один час – заразом, одночасно; в один і той же 
час – за одним заходом, одночасно; весь час – раз у раз, раз по раз; в свій час – за свого 
часу, свого часу, в свій час, своєчасно; не в свій час – невчасно, не в час, не свого часу; у 
всякий час – повсякчас, повсякчасно; у старі часи – за давнього часу, в старовину; до 
теперішнього часу – як на тепер, як на ці часи; до цього часу – досі, до цього часу; до 
того часу – доти, дотіль; до пори до часу – поки що, доки що, до слушного часу, до часу; 
до пізнього часу – допізна, до пізньої години; на вічний час – на вічні часи, на безвік, у 
вічний час; через деякий час – по часі, згодом, перегодом, перегодя, незабаром, невдовзі, 
туди далі, по якійсь годині, за якимсь часом; тривалий час – довго, чимало часу; на не-
тривалий час – незабаром, незадовго; з плином часу – дедалі, з часом, з бігом часу; час 
від часу – часами, десь-не-десь, коли-не-коли, десь-колись; в нічний час – уночі, нічною 
добою, нічної доби, вночішнього часу; час дообідній – дообіддя, дообідня година; час піс-
ляобідній – пообідній час, сполуденок; у вільний час – на дозвіллі, гулящого часу, вільного 
часу, гуляючи; несприятливий, лихий час – лихий час, лихоліття, тяжка година, знегіддя, 
знегода; теперішній час – теперішні (нинішні) часи, цьогочасність; старі часи – старі 
часи, старовина, старосвітчина; до теперішнього часу – донині, дотепер; на наступні 
часи – надалі, на дальший час, на майбутнє; що належить до цього, до того, до ново-
го часу – цьогочасний, тогочасний, тодішній, новочасний; що вимагає, забирає багато 
часу – забарний, загайний; вільний час – дозвілля, гулящий час; в літній час – влітку, 
вліті, літньої доби (пори). Багатство таких варіянтів – «це завжди можливість вибору і 
ширшого пізнання, це пошук і віднайдення» [5: 255].

Отож, донині нашою найтяжчою хворобою є непотрібні чужомовні запозичення, 
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які Святослав Караванський називає «мавпуванням», позаяк вони семантико-стилістично 
не збагачують мови, а лише обтяжують її громіздкими конструкціями. «Причина хвороби 
збочених запозичень – у відсутності почуття, яке дає найбільшу свободу: національної са-
модостатности та гідности» [6: 10]. Тому першочерговим завданням національної політики 
України є захист своєї мови і забезпечення її належного і повного функціонування на всіх 
рівнях мови. Знати мову, тим паче володіти нею належним чином в офіційно-діловому 
спілкуванні – це норма і обов’язок для будь-якого чиновника (а не його волевиявлення), 
позаяк мова – це національний атрибут держави, так само, як славень та прапор.
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ЗАКОНОМеРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОНЦепТА 
ЗАИМСТВОВАННОГО ЛеКСИчеСКОГО ЭЛеМеНТА  

В пРОЦеССе АССИМИЛЯЦИИ

В даній статті викладені результати дослідження розвитку структури концепту, 
сформованого під час засвоєння англомовним етносом реалій Канади і який є основою 
запозичених автохтонних одиниць. Динамічний характер запозичення визначив методи-
ку фреймового аналізу.

Ключові слова: запозичений лексичний елемент, структура концепту, засвоєння, 
асиміляція, фреймовий аналіз, типи фрейму.

The given article represents the results of research of concept structure development which 
was formed in the process of Canada’s entities perception by English-speaking ethnic popula-
tion and which is the basis of autochthonous borrowed elements. The dynamic character of 
borrowing defined the applied method of frame analysis.

Key words: borrowed lexical element, concept structure, perception, assimilation, frame 
analysis, frame types.
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Вопросы языковой эволюции сохраняют свою актуальность для лингвистических 
разысканий на протяжении длительного времени, причем, каждое новое поколение ис-
следователей обнаруживает новые перспективы и применяет новые методики. Эволюция 
английского языка столь изменчива и причудлива, в ней так много загадок и парадоксов, 
что несмотря на значительный объем исследований, целый ряд фундаментальных про-
блем, особенно в области новейшей истории, остаются открытыми. К ним, в частности 
относятся поиск внутренних механизмов трансформации английского языка в полиэт-
ничный, выявление факторов, направляющих адаптационные процедуры и т. п. В связи 
с разработкой лингво-когнитивных методов исследования, открылись перспективы для 
исследования способов взаимодействия, познавательных и лингвальных процессов в 
ходе адаптации языка к новым условиям существования

Одним из наиболее ярких факторов языковой адаптации к изменившейся реальности 
является заимствование лексических единиц из языков коренного населения 1. Исполь-
зование методов когнитивной лингвистики позволяет рассмотреть их не с точки зрения 
обогащения лексической системы английского языка, а как адаптационную стратегию, 
смоделировать ситуацию заимствования, начиная с момента восприятия альтернативной 
реальности, выявить глубинные механизмы, обеспечивающие вхождение, сохранение и 
функционирование новых лексических единиц в системе языка-реципиента.

При таком подходе основной акцент делается не на самих заимствованных лексичес-
ких элементах, а на процедурах восприятия и концептуализации альтернативной реаль-
ности, предшествующих выбору лексического материала для заполнения лакун в языко-
вой системе и определяющих его. Соответственно, целью такого исследования должно 
быть выявление закономерностей формирования концепта, который становится основой 
для заимствования автохтонной единицы, а также направлений развития его структуры в 
процессе ассимиляции заимствования. Поскольку методом достижения этой цели может 
быть только реконструкция, процесс в определенной мере гипотетический, то верифици-
руемость полученных результатов может, на наш взгляд, обеспечиваться использованием 
в качестве предмета исследования самих автохтонных единиц.

В данной статье изложены результаты исследования развития структуры концепта, 
сформировавшегося в результате «столкновения» англоязычного этноса с реалиями Ка-
нады, имевшего место в ходе внедрения заимствований, лексикализовавших этот кон-
цепт, в заимствовавшую систему.

Предварительный анализ методов когнитивной лингвистики, убеждает в том, что на-
иболее приемлемым является фреймовый метод анализа лексических единиц. Очевидно 
также, что процедуры и стадии применения этого метода зависят прежде всего от пони-
мания самого термина фрейм.

Изучение существующих определений данного понятия, постулированного в ра-
ботах А. П. Бабушкина, Н. Н. Болдырева, С. А. Жаботинской, И. А. Стернина, З. А. Хари-
тончик, M. Boden; W. Croft, D. A. Cruse; Ch. Fillmore, C. Goddard, R. Langacker, M. Minsky, 
M. Petruck, J. Taylor [4-22], позволило выявить сущностные характеристики фрейма, ак-
туальные для данной работы, выработать соответствующее рабочее определение, а так-
же выбрать процедуры фреймового анализа.
1 Отметим, что данная работа – далеко не первая в ряду исследований заимствований из ав-
тохтонных языков в английский язык на различных территориях его распространения [см., 
например, работы Н. Н. Быховец, Т. О. Козловой, D. Bayard и др.]. Однако, это первая работа, в 
которой этот материал рассматривается в контексте языковой адаптации.
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В нашей работе под фреймом понимается способ упорядочения результатов познава-
тельной деятельности и одновременно когнитивная структура, в виде которой ословлен-
ные знания хранятся в коллективном сознании этноса.

Динамический характер заимствования определил применяемую методику фреймо-
вого анализа, которая состоит в выявлении хода формирования структуры нового кон-
цепта, а также в построении модели конечной (на данном этапе) структуры, в виде кото-
рой результаты познания новой/альтернативной реальности в вербализированном виде 
представлены в сознании этноса-реципиента.

Анализ автохтонных заимствований базировался на понимании того, что для освое-
ния новой реальности интродуцированный этнос имеет лишь собственную концептуаль-
ную систему, с которой данная реальность сопоставляется и на основе которой структу-
рируется (см. работы D. Geeraerts, Р. Павилениса, Э. Рош и др. [23-28]). Он был направлен 
на выявления структуры стоящего за заимствованием концепта, что позволило выявить 
определенные тенденции формирования и модификации концептов в процессе познания 
реальности интродуцированным этносом и ее номинации.

Так, в процессе моделирования хода концептуализации и лексикализации было вы-
явлено три основных сценария, соответствующих трем типам фреймов.

Первый тип отражает сценарий, при котором в процессе восприятия новой реальнос-
ти активизируется либо я д е р н ы е элементы концептуального поля, либо все б а з о в ы е 
элементы соответствующего английского концепта. При таком сценарии новый концепт 
покрывает все значимые параметры, обеспечивающие беспрепятственное восприятие 
объектов/явлений альтернативной реальности, аналогичных английскому миру, и не тре-
бует дальнейшей трансформации или реконфигурации.

Необходимо отметить, что любой формирующийся концепт, помимо ядерных элемен-
тов материнского концепта, будет обязательно включать в себя новый концептуальный 
элемент, определяющий отнесенность номинируемого объекта/явления к альтернатив-
ной реальности. К таковым могут относиться указания на TERRITORY/HABITATION/ 
CHARACTERISTIC/ATTRIBUTE/ BELONGING. В процессе лексикализации такого 
рода концептуальные элементы могут получить эксплицитное выражение или присутс-
твовать имплицитно.

Первый сценарий может быть проиллюстрирован примером заимствования автохтон-
ной единицы chuck в канадский вариант английского языка. Так, в ходе восприятия вод-
ных объектов Канады, которые, по существу, совпадают с британскими и европейскими 
аналогами, происходит активизация ядерных составляющих концепта ‘water resources 2’ 
– water, any body of water. При всем богатстве лексического материала английского языка, 
лексикализирующего данное концептуальное поле, в нем, по данным семантического 
анализа, отсутствует родовая лексема, соотносимая именно с ядром концепта. Поэтому в 
ходе номинации используется заимствованный материал – chuck, который закрепляется 
за новым концептом ‘water, any body of water’.

На Схеме 1 в виде фрейма представлена модель формирования данного концепта. 
Очевидно, что в лексеме chuck из всего концептуального наполнения английской лексе-
мы water нашли отражение лишь физические характеристики объекта. При этом, следуя 
2 Ядро данного концепта было выделено в результате семантического анализа английских 
лексем, водящих в лексико-тематическую группу «Water Resources»: brook, canal, lake, loch, 
mere, ocean, pond, river, sea, spring, stream, tarn, torrent, tributary, tributary, water, watercourse, 
waterfall, waterway.
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логике развития концепта в описываемых нами условиях, новый (канадский) концепт 
включает в себя и понятие any body of water, которое в канадском английском, таким 
образом, оказывается представленным не только в концептуальной, но и в лексической 
системе отдельной лексемой.

Второй тип соответствует сценарию, который имеет место в тех случаях, когда вос-
принимаемый объект/явление альтернативной реальности носит комплексный характер 
или имеет меньшую степень аналогии в сравнении с подобными объектами родного 
мира интродуцированного этноса. В таком случае для формирования концепта потребу-
ется активизация не только ядерных и базовых элементов соответствующих концепту-
альных полей, но и дополнительных периферийных элементов или же элементов смеж-
ных концептуальных полей, которые смогут обеспечить восприятие о с о б е н н о с т е й 
номинируемых объектов/явлений.

Примером данного сценария могут выступать автохтонные заимствования, номини-
рующие в канадском варианте английского языка различного рода строения и жилища.

В процессе восприятия совокупности объектов, которые соотносятся с британс-
ким концептом ‘dwelling’, активизируются его ядерные составляющие 3– ‘construction’, 
‘primitive’, ‘material’, ‘structure’, ‘form’, что обеспечивает отнесение воспринимаемых 
объектов к определенной категории. Вместе с тем, своеобразие таких объектов в ма-
териальной культуре автохтонов требует обращения к периферии данного концепта и 
вычленению таких его компонентов, как ‘function’, ‘usage’, ‘season’. В результате ка-
надский концепт ‘dwelling’ состоит из элементов, лексикализованных терминами igloo, 
teepee, kashim, tupek, в каждом из которых нашли отражение специфические свойства 
воспринимаемых объектов.

Так, заимствование igloo соотносится с такими ядерными концептуальными эле-
ментами, как ‘structure’, ‘form’, ‘material’ и периферийным ‘function’, кроме того, в нем 
имплицитно присутствует элемент ‘living’. Появления заимствования teepee определено 
теми же концептуальными элементами. Заимствование kashim соотносится с элементами 
как ‘construction’, ‘primitive’ и периферийным ‘meeting’. В данной единице имплицитно 
присутствуют элементы ‘structure’, ‘form’, ‘material’. В заимствовании tupek эксплицит-
но выражены концептуальные элементы ‘construction’, ‘primitive’, ‘material’, ‘season’; 
имплицитно присутствуют элементы ‘structure’, ‘form’ и ‘function/living’.

3 Ядро данного концепта было выделено в результате семантического анализа английских лек-
сем, водящих в лексико-тематическую группу «Dwelling»: barracks, bungalow, cabin, dwelling, 
habitat, home, house, hovel, hut, lodging, shack, shanty, tent.
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Схема 1. Динамика формирования фрейма WATER RESOURCES
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Третий тип имеет место в тех случаях, когда воспринимаемый феномен альтерна-
тивной реальности, требующий номинации, имеет настолько комплексный и сложный 
характер, что ядерных, базовых и периферийных элементов соответствующих концеп-
туальных полей может оказаться недостаточно для покрытия всех его особенностей. В 
таком случае во в с е й системе интродуцированного этноса ведется поиск элементов, в 
том числе и латентных, позволяющих «освоить» воспринимаемый объект.

Примером поиска в концептуальной системе интродуцированного этноса латентных 
элементов, обеспечивающих восприятие особенностей объектов и явлений альтернатив-
ной реальности, и включение этих концептуальных элементов в структуру формирую-
щегося концепта, может служить восприятие и дальнейшая номинация ветра фенового 
типа на западе Канады. Сформировавшийся на основе восприятия климатического явле-
ния фрейм включает в себя, помимо ядерных элементов4 ,  многочисленные особенности 
данного природного явления ‘territory’, ‘qualities’, ‘season’, ‘influence’ (постепенно вос-
принимаемые интродуцированным этносом в ходе освоения реальности) гипотетически 
понятные интродуцированному этносу, но не активизированные в английском концепту-
альном поле ‘wind’.

4 Ядро данного концепта было выделено в результате семантического анализа английских 
лексем, водящих в лексико-тематическую группу «Wind»: breeze, current of air, gale, gust, 
hurricane, draught, outburst, rainstorm, snowstorm, squall, tornado, typhoon, wind.

Схема 1. Динамика формирования фрейма DWELLING
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Сформировавшийся концепт лексикализован автохтонным заимствованием Chinook.
Учитывая вышеперечисленные способы структуризации концептов, можно говорить 

об определенных изменениях/трансформациях и всей концептуальной системы интроду-
цированного этноса. В первом случае, новый образовавшийся концепт остается в соот-
ветствующем концептуальном поле, пополняя на лексическом уровне синонимический 
ряд либо лексико-тематическую группу. При активизации второго и третьего способов, 
новый концепт может получить относительную самостоятельность в рамках того кон-
цептуального поля, в котором он начал свое существование.

В заключение подчеркнем, что поскольку ни концептуальная, ни языковая систе-
мы не являются статичными сущностями, но зависят от процесса познания, ведущего к 
расширению объема знаний и представлений о нем, то и сами концепты, образованные 
в результате восприятия и концептуализации альтернативной реальности, и отноше-
ния внутри систем, и семантика сформированных на базе заимствований лексем могут 
трансформироваться с течением времени.
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ТРАКТУВАННЯ пРОСТОГО ОДНОСКЛАДНОГО РечеННЯ  
У ЗАРУБІжНИХ ЛІНГВІСТИчНИХ ТеОРІЯХ

В статье идет речь о трактовке простого односоставного предложения в зару-
бежных лингвистических теориях. Рассматриваются грамматики английского языка 
таких авторов как Р. Кверк et al, Д. Байбер et al, Дж. Лич et al и др. Утверждается, 
что понятия «односоставное предложение» в зарубежной лингвистике не существует, 
и анализируются точки зрения зарубежных лингвистов на явления, которые обычно 
включаются в это понятие в отечественной англистике.

Ключевые слова: простое односоставное предложение, понятие, лингвистичес-
кая теория.

The article deals with the interpretation of the simple one member sentence in foreign 
linguistic works. The English grammars of such authors as R. Quirk et al, D. Biber et al, G. 
Leech et al etc. are in focus. It is stated, that the concept «simple one member sentence» doesn’t 
exist in foreign linguistics and different points of view on the phenomena, normally covered by 
this concept in Ukrainian and Russian Anglistics are analyzed.

Key words: simple one member sentence, concept, linguistic theory.

Поняття простого односкладного речення широко використовується у вітчизняній 
лінгвістиці. Класифікацію простих речень на двоскладні та односкладні знаходимо у 
працях Б. О. Ільїша, М. Я. Блоха, Н. О. Кобріної et al, В. Л. Каушанської et al та ін. Що ж 
стосується зарубіжних лінгвістів, то у їх працях, як показує аналіз, це поняття взагалі не 
використовується і поділ речень за складом відсутній. З огляду на це, виникає необхід-
ність детальніше дослідити, як саме трактуються явища, які входять до поняття «просте 
односкладне речення» зарубіжними лінгвістами. Цьому, власне, і присвячується наша 
стаття. Її метою є визначення та систематизація тих розбіжностей, які існують у тракту-
ванні односкладного речення між вітчизняними та зарубіжними лінгвістами.

Актуальність дослідження зумовлена розпливчатістю поняття «просте односкладне 
речення» та суперечливістю підходів до цього поняття

Оскільки поняття «односкладне речення», незважаючи на його загальну визнаність 
у вітчизняній традиції, теж трактується неоднозначно, ми, з метою проведення дослід-
ження, побудували поле об’єму цього поняття. При цьому ми спиралися на праці таких 
вітчизняних авторів, як Б. О. Ільїш, М. Я. Блох, Н. О. Кобріна et al, С. І. Потапенко et al, 
А.М. Коваленко et al, Е. Я. Мороховська, В. Л. Каушанська et al та ін. До ядра поняття ми 
включили явища, які присутні в якості односкладних речень у всіх авторів без винятку, а 
до периферії – т. зв. «проблемні явища», які відносяться до односкладних речень далеко 
не всіма лінгвістами. Поле периферії, у свою чергу, поділяється на 2 яруси – явища бли-
жчі та віддаленіші від ядра, тобто явища більш часто згадувані у джерелах та згадувані 
лише окремими лінгвістами, відповідно. Представимо це поле схематично.

Як показав аналіз, ядро поняття «односкладне речення» складають т. зв. іменні ре-
чення типу Dusk, Night і т. і. [1: 277; 2: 250; 3: 296; 4: 235; 5: 224; 6: 106; 7: 10].

© Піхіца Н. П., 2008
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Схема
поле об’єму поняття «просте односкладне речення»

 До першого ярусу периферії поняття входять т. зв. інфінітивні речення типу To be in 
England! [2: 251; 5: 220; 3: 7; 7: 10] та імперативні речення типу Come on! [2: 251; 1: 274; 
4: 235; 6: 10], які вважаються односкладними більше ніж у половині розглянутих праць.

До другого ярусу, входить ціла низка явищ, які вважаються односкладними речен-
нями лише окремими лінгвістами. Це, наприклад, герундіальні речення типу Living at 
the mercy of a woman! (Н. О. Кобріна et al [3: 7]), а також ціла низка явищ з теоретичної 
граматики М. Я. Блоха, які він кваліфікує як односкладні речення. Це, зокрема, речення з 
відновлюваним відсутнім головним членом, наприклад Glad to see you after all these years! 
(тобто двоскладні еліптичні, на відміну від більшості вітчизняних лінгвістів, М. Я. Блох 
зараховує до односкладних) та такі явища як формули вітання, формули представлення, 
стимули, вибачення, відповіді типу так/ні тощо [1: 302]. Їх М. Я. Блох теж відносить до 
односкладних речень.

Окресливши межі поля, перейдемо до аналізу зарубіжних праць, представлених пе-
редусім такими працями як граматика Р. Кверка et al, граматика Д. Байбера et al, грама-
тика Дж. Ліча et al та ін., та, спираючись на розроблене нами поле об’єму поняття «од-
носкладне речення», спробуємо визначити, як саме у цих джерелах трактуються явища, 
що входять до нього.

Почнемо з ядра поняття, до якого входять, як вказувалось вище, лише іменні речення 
типу An old park, Night, Dusk – of a summer night [1: 277; 2: 250; 3: 7; 4: 235; 5: 224; 6: 
106; 7: 10].

Як показує аналіз, у зарубіжних лінгвістів немає єдиного підходу до іменних речень 
та єдиних термінів для їх позначення. Так, реченнями вони вважаються лише у окремих 
джерелах, а саме, у працях Дж. Ліча et al та Д. Крістала. Так Дж. Ліч et al відносять їх до 
типу неповних речень та формул [8: 131], тоді ж як Д. Крістал припускає подвійне трак-
тування подібних утворень. У випадку коли у іменних реченнях можна виділити члени 
речення, цей вчений відносить їх до неповних основних речень (reduced major sentences) 
[9: 228], у випадку ж, коли це зробити неможливо – до малих речень (minor sentences), 
тобто речень, побудованих за аномальними моделями [9: 216]. Перший випадок Д. Кріс-
тал ілюструє прикладами типу «I am going to the shops.» «To the shops?» [9: 228], а другий 
– прикладами типу Nice day [9: 216].

У більшості ж розглянутих праць (граматики Р. Кверка et al, Д. Байбера et al, Р. Кло-
уза) іменні речення взагалі реченнями не вважаються. У перших двох з вищезгаданих 

Де:
А – ядро
В – периферія
І – перший ярус периферії
ІІ – другий ярус периферії

 

А I II

В
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праць – граматиках Р.Кверка et al та Д. Байбера et al – це пояснюється тим, що у побудо-
вах типу Dirty place. або The bloody key! неможливо виділити члени речення [10: 849; 11: 
1099] (варто зауважити, що цим же самим критерієм користується й Д. Крістал відносячи 
аналогічні явища до «малих речень»). Р. Кверк et al кваліфікують ці побудови як неречен-
ня, а Д. Байбер et al – як синтаксичні неклаузові одиниці.

У граматиці Р. Клоуза, вищезгадані явища відносяться до висловлень. Критерієм цього 
віднесення є їх неповнота та неможливість ідентифікувати їх як частини повних речень 
[12: 39]. Прикладами висловлень Р. Клоуз вважає утворення типу What wonderful weather!

Відзначимо, що приклади іменних речень, наведені у працях зарубіжних дослідни-
ків, відзначаються, порівняно з прикладами вітчизняних граматистів яскравою емоцій-
ною забарвленістю, багато з яких є окличними: Poor you! [8: 131], You and your statistics! 
[10: 880], Good boy! [11: 1102] тощо. На наш погляд, це пояснюється тим, що у зарубіж-
них джерелах наводяться, в основному, приклади розмовного стилю, у той час як у 
вітчизняних, приклади іменних односкладних речень найчастіше беруться з описових 
фрагментів художніх творів.

Перейдемо до розгляду явищ, які відносяться до периферії поняття «просте одно-
складне речення», а точніше – до її першого ярусу.

Розглянемо спочатку односкладні інфінітивні речення, згадку про які знаходимо ли-
ше у граматиці Р. Кверка et al. Автори праці відносять інфінітивні речення до неправиль-
них речень, тобто речень, побудова яких «не відповідає звичайним моделям» [10: 841].

Що до імперативних речень, які теж входять до периферії поняття (першого ярусу), 
то їх трактування значно відрізняється від точки зору вітчизняних дослідників. У за-
рубіжних граматиках, ці речення вважаються нормальними реченнями, що мають цілком 
звичайну структуру, оскільки відсутність підмета «you», на їх думку, не робить подіб-
не речення неповним. «Імперативні речення без підмета», – стверджують Р. Кверк et al, 
– «не можна порівнювати з еліптичними; імплікованим підметом імперативного речення 
є «уou», але відсутність підмета є нормою для імперативних речень [10: 896]. Такої ж 
точки зору дотримуються і такі лінгвісти як Д. Байбер et al [11: 219], Дж. Ліч et al [8: 253], 
Д. Крістал [9: 219] та Р. Клоуз [12: 1].

До другого ярусу периферії поняття, як вже вказувалося вище, відноситься ціла низ-
ка синтаксичних явищ.

Почнемо з речень, особливістю яких є здатність відновлювати відсутній головний 
член з синтагматично або парадигматично. Як вже вказувалось, до односкладних, з 
вітчизняних граматистів, їх відносить лише М. Я. Блох [1: 276], інші ж вітчизняні до-
слідники вважають їх еліптичними або неповними двоскладними [2: 250; 3: 5; 7: 10; 6: 
109; 4: 235; 5: 223].

Серед зарубіжних дослідників, до неповних речень ці структури відносять лише 
Дж. Ліч et al [8: 131].

Аналіз показує, що у більшості розглянутих зарубіжних джерел (праці Д. Байбера et 
al, Д. Крістала та Р. Клоуза) ці явища мають подвійне трактування. У працях Д. Байбера 
et al та Д. Крістала вони можуть вважатися неповними реченнями, але лише у випадку, 
коли у них можна розрізнити члени речення, як, наприклад, у таких випадках як Don’t 
know або «I am going to the shops». «To the shops?» [11: 1105; 9: 228]. Якщо ж розрізнення 
членів речення неможливо, то, згідно з Д. Крісталом, ці речення відносяться до малих ре-
чень, тоді як Д. Байбер et al вважають їх синтаксичними неклаузовими одиницями, тобто 
нереченнями. Ці випадки Д. Крістал et al ілюструють прикладами: All aboard! [11: 1100], 
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а Д. Байбер – Very special [9: 216]. При цьому, Д. Байбер et al роблять наголос на неви-
значеності межі між неклаузовими одиницями (нереченнями) та еліптичними клаузови-
ми одиницями (реченнями), стверджуючи, що «від неклаузових одиниць до клаузових 
одиниць з еліпсисом усього один маленький крок» [11: 1104].

У граматиці Р. Клоуза традиційно еліптичні речення (за М. Я. Блохом – односкладні) 
називаються короткими відповідями, якщо вони «можуть бути ідентифіковані як частини 
повних речень» [12: 39]. Це, наприклад, такі утворення як «Who was reading a newspaper?» 
«George’s father was». Якщо ж це зробити неможливо, дослідник відносить ці утворення 
до висловлень. Висловлення ілюструються прикладами типу How nice! [12: 39].

Особливою є позиція Р. Кверка та співавторів, які, на відміну від вищезгаданих вче-
них, дотримуються думки, що «будь-яка еліптична конструкція є граматично недостат-
ньою» [10: 885]. Через це, речення з відновлюваним відсутнім головним членом, відно-
сяться ними до неправильних речень, наприклад All clear [10: 838].

Перейдемо до аналізу таких явищ другого ярусу периферії, як формули вітання, фор-
мули представлення, вибачення (які можна б було об’єднати під назвою «розмовні фор-
мули»). Аналіз показує, що ставлення дослідників до них також неоднозначне. У грама-
тиках Р. Кверка et al та Д. Байбера et al т.з. «розмовні формули» не вважаються реченнями 
взагалі. Р.Кверк et al називають їх нереченнями [10: 849], а Д. Байбер et al – вставками 
[11: 1083] (під вставками у останній праці розуміються «окремі слова, що характеризу-
ються неспроможністю входити у синтаксичні відношення з іншими структурами»[11: 
1082]). Д. Крістал, навпаки, вважає «розмовні формули» реченнями, відносячи їх до типу 
малих речень [9: 216]. У працях же Дж. Ліча et al та Р. Клоуза такі явища як «розмовні 
формули» взагалі не згадуються.

Відзначимо, що дуже небагато дослідників приділяють увагу таким явищам як від-
повіді типу так/ні та стимули, які також належать до другого ярусу периферії розгля-
дуваного поняття. Відповіді типу так/ні згадуються лише у двох джерелах – граматиках 
Р. Кверка et al та Д. Байбера et al. Ці граматисти вважають їх, як, до речі, і «розмовні 
формули», нереченнями та вставками відповідно [10: 849; 11: 1083]. Що ж до стимулів, 
то вони згадуються лише у граматиці Д. Байбера et al, де вони вважаються різновидом 
вставок [11: 1083].

Що ж до герундіальних речень (Н. О. Кобріна et al [3: 7]), то вони не згадуються у 
жодній з розглянутих зарубіжних праць.

Результати проведеного вище теоретичного аналізу ми спробували представити у 
зведеній таблиці, яка представлена на наступній сторінці.

Отже, як бачимо з наведеної таблиці, між трактуванням односкладних речень за-
рубіжними та вітчизняними лінгвістами існують значні розходження.

Іменні речення, які у вітчизняних граматиках складають ядро поняття, мають статус 
речення менше ніж у половині розглянутих зарубіжних джерел, у інших же лінгвістів 
реченнями не вважаються.

Що стосується інфінітивних речень, то вони згадуються лише у одній з розглянутих 
праць, де вони вважаються реченнями.

Погляд зарубіжних лінгвістів на імперативні речення значно відрізняється від погля-
ду вітчизняних. Усі без винятку зарубіжні дослідники вважають ці утворення нормаль-
ними реченнями, незважаючи на відсутність підмета.

Такі явища як речення з відновлюваним відсутнім головним членом (еліптичні речен-
ня), у більшості розглянутих зарубіжних праць, так само як і у вітчизняних лінгвістів, 
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                                                                                                                                      Таблиця
Основні точки зору зарубіжних лінгвістів стосовно явищ, 

які входять до поняття «просте односкладне речення»

Об’єм поняття «просте 
односкладне речення»

Статус явища у працях зарубіжних лінгвістів
речення неречення

Я
Д

РО

Іменні речення (Dusk 
– of a summer night.of a summer night. a summer night.a summer night. summer night.summer night. night.night.. 
An old park.))

Малі речення Nice day! day!day!! (Д. Крістал)
Скорочені основні речення What a aa 
lovely day! day!day!! (Д. Крістал)
Неповні речення Poor you youyou! (Дж. Ліч 
et al) al)al))

Неречення You and your 
statistics! (Р.Кверк et al)(Р. Кверк et al)et al) al)al))
Синтаксичні неклаузові 
одиниці Good boy! boy!boy!! 
(Д. Байбер et al)et al) al)al))
Висловлення What a aa 
beautiful day! day!day!! (Р. Клоуз)(Р. Клоуз)

п
е

РИ
Ф

е
РІ

Я

І

Інфінітивні речення
(Oh, to be in England!)

Неправильні речення Oh, to be free!, to be free!to be free! be free!be free! free!free!! 
(Р. Кверк et al)et al) al)al))

Імперативні речення

Речення (Р. Кверк et al)et al) al)al))
Клаузові одиниці (Д. Байбер et al)et al) al)al))
Повні речення (Р. Клоуз; Дж. Ліч 
et al) al)al))
Основні речення (Д. Крістал)

ІІ

Речення з 
відновлюваним 
відсутнім головним 
членом
(Glad to see you after 
all these years)

Неправильні речення All clear clearclear. 
(Р. Кверк et al)et al) al)al))
Еліптичні клаузові одиниці Don’t’tt 
know. (Д. Байбер et al)et al) al)al))
Короткі відповіді Who was readingWho was reading 
a newspaper? George’s father was’s father wass father was father wasfather was waswas. (Р. (Р.(Р. 
Клоуз)
Еліптичні основні речення 
(Д. Крістал)
Малі речення All aboard aboardaboard! (Д. Крістал)
Неповні речення та формули Beg 
your pardon pardonpardon. (Дж. Ліч et al)et al) al)al))

Синтаксичні неклаузові 
одиниці How cool coolcool! 
(Д. Байбер et al)et al) al)al))
Висловлення How 
interesting!! (Р. Клоуз)(Р. Клоуз)

Формули вітання Малі речення Hello!! (Д. Крістал) Неречення (Р. Кверк et al)et al) al)al))
Вставки (Д. Байбер et al)et al) al)al))

Формули 
представлення

Неречення (Р. Кверк et al)et al) al)al))
Вставки (Д. Байбер et al)et al) al)al))

Вибачення
Неречення (Р. Кверк et al)et al) al)al))
Вставки Sorry (Д.БайберSorry (Д.Байбер (Д. Байбер 
et al) al)al))

Стимули Вставки Right?
(Д. Байбер et al )et al ) )

Відповіді так/ні Неречення (Р. Кверк et al)et al) al)al))
\Вставки (Д. Байбер et al)et al) al)al))

Герундіальні речення
вважаються неповними реченнями і лише в окремих працях відносяться до неречень. 
Інші явища, такі як формули вітання, формули представлення, вибачення, стимули та 
відповіді так/ні мають статус неречень у всіх джерелах, де вони згадуються (за винят-
ком праці Д. Крістала, який відносить формули вітання до «малих речень»). Герундіальні 
речення не згадуються у жодному з проаналізованих зарубіжних джерел.
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Існування подібних суперечностей у трактуванні явищ, що належать до поняття «од-
носкладне речення», як бачимо, є проблемою, яка потребує подальшого дослідження. За 
нашим глибоким переконанням, ця проблема сягає своїм корінням теорії речення взагалі.
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СеМАНТИчеСКИе ФУНКЦИИ пОДЛежАЩеГО

У статті мова йде про підмет як однієї з найважливейших категорій граматики 
в його логічному аспекті – створювача дії. Проводиться теза про нерозривний зв’язок 
функцій підмета з дієслівним процесом, який він викликає.

Ключові слова: функціональна граматика, дієслівні процеси, актанти, семантична 
функція.

The article deals with the semantic functions of Subject as one of the major categories of 
functional grammar. It is stated that the function of the Subject is closely connected with the 
process which is actualized by it.

Key words: functional grammar, semantic function, actants, processes.
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Семантический аспект языка все чаще становится предметом современных линг-
вистических исследований. Функциональная грамматика является примером подобно-
го подхода к исследованию языка, представляющая язык как «сеть связей, реализуемые 
структурами» [1:28]. Другими словами, согласно представителям функционального на-
правления, каждый язык имеет свой семантический код, ключом для разгадки которого 
служит грамматика.

Категории, которыми оперирует функциональная грамматика, применимы если не ко 
всем, то во всяком случае к большинству языков, что является актуальным при попытке 
выучить несколько языков одной, например, европейской культуры.

Так, одной из важнейших категорий функциональной грамматики является подле-
жащее. Понятие подлежащего восходит к грамматике древней Греции и Рима, на основе 
которой строили синтаксические принципы средневековые грамматисты. Пытаясь дать 
определение понятию подлежащего, были предложены три дефиниции: 1. то, о чем го-
ворится в предложении; 2. то, что имеет сказуемое (то есть, на чем зиждется истина 
аргумента); 3. производитель действия. Поскольку данные дефиниции отражают разные 
функции, лингвисты второй половины 19 века стали утверждать о существовании трех 
видов подлежащего: психологического, грамматического и логического.

Психологическое подлежащее – это то, что говорящий имеет в уме, когда начинает 
создавать предложение. Грамматическим подлежащее было названо потому, что в то вре-
мя конструкция подлежащее-сказуемое считалось чисто формальной грамматической 
связью. Логическое подлежащее обозначало производителя действия. Оно было названо 
логическим в том смысле, в каком этот термин употреблялся, начиная с 17 века – то есть, 
имеющее отношение к связям между вещами в противоположность к грамматическим 
связям, которые представляли собой связи между символами [2: 34]. Для того, чтобы 
отразить различные функции подлежащего, представители функциональной граммати-
ки предлагают следующие термины: тема (психологическое подлежащее), подлежащее 
(грамматическое подлежащее), Актор (логическое подлежащее).

Значение этих трех функций состоит в том, что каждой из них соответствует различ-
ная роль в предложении. Тема – это послание, точка отправления того, что хочет сказать 
говорящий. Подлежащее – это обмен и Актор – активный участник процесса.

Вопрос о иерархической вершине предложения длительное время решался в пользу 
подлежащего, а не сказуемого. Приверженцы формальной логики считали главным под-
лежащее, поскольку оно выражает предметы, то есть, независимые сущности, а сказуе-
мое не имеет самостоятельного, без субстанции, существования. А. А. Шахматов видел 
в подлежащем главный член господствующего состава предложения [3]. А. М. Пешковс-
кий рассматривал подлежащее как основной элемент подчинительного словосочетания 
[4]. С. О. Карцевский, А. В. де Грот и др. оценивали подлежащее как абсолютное опреде-
ляемое предложения [5;6]. Иерархическая вершина предложения устанавливалась также 
путем устранения грамматически зависимых компонентов. Е. Курилович считал допус-
тимым удаление только тех компонентов, отсутствие которых не отражается на функции 
целого [7]. Поиск функционального минимума предложения привел к признанию верши-
ной (ядром) предложения сказуемого. Подобная точка зрения, высказанная еще в 19 веке 
А. А. Дмитриевским [8], получила дальнейшее развитие в 20 веке в теории Л. Теньера, 
согласно которой глагол, занимающий центральную позицию в предложении, предпо-
лагает наличие открытых позиций, заполняемых словоформами, называемыми актанта-
ми [9]. Однако среди актантов, зависимых от сказуемого, подлежащее занимает особое  
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место, поскольку оно является источником производимого действия, является обязатель-
ным участником действия и совместно со сказуемым образует ядро предложения. Се-
мантические функции подлежащего зависят от типа глагольных процессов, подразделяе-
мых на три основные – материальные, ментальные и реляционные. Так, в материальных 
процессах производителем действия является Актор (стакан разбился, лев прыгнул). В 
отличие от Актора Агент является внешним производителем действия (кошка разбила 
стакан, ветер сломал дерево). В материальных процессах производителем действия не 
обязательно является одушевленное лицо, в то время как в ментальных подлежащее 
(Сенсер) всегда одушевленное лицо, которое чувствует, видит, слышит, осязает. Реляци-
онные процессы – это процессы бытия, выражающие, что подлежащее есть нечто (Он 
– лидер). Реляционные процессы могут быть двух видов – атрибутивного и идентифи-
цирующего характера. В реляционных процессах атрибутивного характера подлежащее 
– Носитель (Она умна). В реляционных процессах идентифицирующего характера под-
лежащее – Идентифицируемый (Король Луи был королем Франции).

Помимо основных типов процессов выделяют еще три дополнительные – бихейви-
ористские, вербальные и экзистенциональные, каждый из которых близок к одному из 
основных [10:128].Бихейвиористские процессы характеризуются физиологическим и 
психологическим поведением (дышать, смеяться, кашлять и т. д.). Подлежащее бихейви-
ористских процессов – Бихейвер. Подобно Сенсеру Бихейвер – одушевленное лицо (Он 
глубоко вздохнул). Бихейвиористские процессы находятся посредине между материаль-
ными и ментальными. Вербальные процессы – это процессы говорения. Подлежащее 
вербальных процессов – Говорящий. Говорящим может быть не обязательно лицо, а все, 
что передает сигнал (Мои часы показывают два часа). Экзистенциональные процессы 
указывают на существование чего-либо. Подлежащее подобных процессов – Экзистент 
(Последовала живая дискуссия. Появился огромный паук. На стене висела картина).

Итак, семантические функции подлежащего как производителя действия неразрыв-
но связаны с глагольными процессами, которые оно актуализирует.
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ДеМОКРАТИЗАЦІЯ МОВИ СУчАСНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ:  
АНАЛІЗ пРОЦеСУ ТА НАСЛІДКІВ

У статті подається аналіз процесу демократизації мови сучасної україномовної 
та російськомовної масової періодики та його наслідків для адекватного сприйняття 
інформації. Розглядається співвідношення понять «газетний стиль» і «публіцистичний 
стиль», а також роль друкованих ЗМІ у створенні нової літературної норми.

Ключові слова: масова періодика, демократизація мови ЗМІ, газетний стиль, публі-
цистичний стиль, норма.

В статье дается анализ процесса демократизации языка современной украиноязыч-
ной и русскоязычной массовой периодики и его последствий для адекватного воспри-
ятия информации. Рассматривается соотношение понятий «газетный стиль» и «пуб-
лицистический стиль», а также роль печатных СМИ в создании новой литературной 
нормы.

Ключевые слова: массовая периодика, демократизация языка СМИ, газетный 
стиль, публицистический стиль, норма.

The article presents analysis of the process of democratization of the language of Ukrain-
ian and Russian printed mass media and its consequences for adequate comprehension of the 
given information. It touches upon the question of correlation of the terms «newspaper style» 
and «publicistic style» as well as on the role of printed mass media in the setting of a new 
literary norm.

Key words: mass periodicals, democratization of the language of mass media, newspaper 
style, publicistic style, norm.

Протягом останніх десятиліть мова ЗМІ стала плацдармом для численних лінгвіс-
тичних досліджень. Усю глибину цієї ніші було відкрито в період вивільнення слова з 
тенет цензури радянського центру. Саме відтоді почали детально вивчати мову газет і 
журналів, радіо і телебачення. Однак разом із довгоочікуваною свободою слова ЗМІ пост-
радянського періоду саме це слово позбавили нормативних меж: сьогодні на сторінках 
масової періодики для висвітлення важливих подій в житті країни і світу майже без обме-
жень можна вдаватися до елементів розмовної мови. Рефлекторна функція ЗМІ не викли-
кає заперечень: вони є індикатором стану суспільства. «Мова – дзеркало суспільства. 
Все, що стосується проблем мови як феномена, в найповнішій і, мабуть, найгострішій 
формі відображається у мові ЗМІ. Ніде немає такого тісного зв’язку мови із життям сус-
пільства, як в мас-медіа. Таким чином, мова ЗМІ – це лакмусовий папірець стану са-
мої мови» [1: 81]. Тому, досліджуючи стан мови сучасних ЗМІ, можна зробити далеко 
невтішні висновки: життя нашого суспільства фактично не регламентується нормами 
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моралі, культури та грамотності. В такому контексті (певною мірою на захист нашо-
го інформаційного простору) доречно згадати вирок англомовним ЗМІ, виголошений у 
2003 році американською Радою зі справ телебачення. Остання висловила стурбованість 
у зв’язку із зростанням кількості порушень мовних стандартів у телевізійному ефірі. 
Замість того, щоб підвищувати культурний рівень глядачів, телебачення виливає на них 
потоки неграмотного мовлення. Такі висновки Рада зробила в результаті дослідження 
провідних світових телеканалів ABC, CBS, NBC, Fox, WB та UPN. Отже, проблеми куль-
тури мовлення сучасних ЗМІ актуальні для різних країн, в кожній з яких вони мають 
власну специфіку.

Метою статті є розгляд стилю мови сучасної україномовної та російськомовної ма-
сової періодики, встановлення співвідношення між поняттями «газетний стиль» і «пуб-
ліцистичний стиль», аналіз нормотворчої функції масової періодики і визначення тих 
груп слів, зловживання якими здатне ускладнювати сприйняття інформації.

Словосполучення «мова ЗМІ» не має чітко окресленого значення. Коли говорять про 
мову окремого твору чи автора, мають на увазі специфіку цієї мови, що досягається шля-
хом використання певного набору мовних засобів. Однак виявити такий набір для мови 
сучасних ЗМІ фактично неможливо: журналісти як люди свого часу пишуть тією мовою, 
якою послуговуються і оточуючі, і вони самі. Не можна говорити про мову газети, мову 
телебачення або радіо. Кожна з цих сфер масової комунікації, з одного боку, представ-
лена безліччю жанрів, а з іншого – творчістю численних «майстрів публіцистичного 
слова», кожний з яких, окрім специфічного шару лексики, необхідного для висвітлення 
певної події, використовує характерні для його індивідуального стилю експресивні мовні 
засоби. Основна функція ЗМІ полягає у спілкуванні журналістів зі споживачем медіа-
продукту, що в першу чергу являє собою передачу інформації. Інформативне спілкуван-
ня повинно забезпечуватися зрозумілою широкому загалу читачів мовою. Саме тому не 
існує специфічної мови ЗМІ: є тільки мова природного спілкування.

У зв’язку із вищевикладеним, єдиним твердженням про мову сучасної масової періо-
дики як різновид мови ЗМІ, яке може претендувати на певну універсальність, вважаємо 
наступне: за стилем мова масової періодики наближається до мови художньої літератури 
– обидві позбавлені конкретних правил і вказівок щодо використання мовних засобів на 
будь-якому мовному рівні, обидві використовують специфічні для інших стилів елемен-
ти з метою адекватного подання інформації.

Питання про існування специфічної мови ЗМІ певною мірою пов’язано із питанням 
про існування газетного стилю як такого і про його співвідношення з публіцистичним 
стилем. У функціональній стилістиці української та російської мов виділяють тільки 
публіцистичний стиль, до якого відносять і газетні тексти. Крім газетної публіцисти-
ки, розрізняють радіо-, теле-, кінопубліцистику, ораторське мовлення. Органічну єдність 
складає стиль газетних і журнальних публікацій і в німецькій мові, однак, на відміну від 
стилістики слов’янських мов, у стилістиці німецької мови для характеристики публіцис-
тики використовують термін «газетний стиль» (newspaperese) (М. Л. Брандес) [2: 176]. 
Складнішою виявляється ситуація в англійській мові. Деякі дослідники виокремлюють 
власне газетний стиль (І. В. Арнольд, І. Р. Гальперін, В. Л. Наєр), інші наголошують на не-
правомірності його самостійного статусу і відносять стиль газети до публіцистичного 
мовлення (О. М. Мороховський, М. Д. Кузнець, Ю. М. Скребнєв). «Численні автори вва-
жають, що публіцистичний стиль співпадає з так званим «газетним стилем». Газета ра-
зом із радіо та телебаченням є засобом передачі інформації, який, звичайно, має свою 
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специфіку, але не становить окремий функціональний стиль» [3: 240]. І. Р. Гальперін, зо-
крема, пропонує використовувати термін «газетний стиль» з обмеженнями: далеко не 
весь матеріал на шпальтах газети належить до газетного стилю, а лише той, що виконує 
інформативну функцію і надає певну оцінку повідомленню [4: 296]. Інформативну функ-
цію тексту газетного стилю визначав і В. Л. Наєр [2: 170]. В такому контексті інформатив-
ність передбачає максимально об’єктивне подання нової інформації та її оцінки.

Деякі дослідники пропонують виділяти інформаційний стиль (стиль масової комуні-
кації), що використовується в газетах, на радіо і телебаченні [5: 265]. На нашу думку, 
термін «інформаційний стиль» слід вживати тільки по відношенню до новин у теле-/ 
радіоефірі і до певної частини газетного матеріалу, який відповідає вимозі інформатив-
ності у вищезгаданому значенні. У випадку більш широкого розуміння інформативності 
до цього стилю необхідно відносити абсолютно всі тексти. Так, в лінгвістиці тексту існує 
категорія інформативності, обов’язкова для всіх типів тексту.

Основними вимогами до функціонального стилю є, по-перше, конкретна сфера і мета 
спілкування, а по-друге – наявність специфічних мовних засобів, за допомогою яких 
здійснюється спілкування і досягається мета. Враховуючи це, нам здається недоречним 
виокремлювати газетний стиль, адже специфіка використання мовних засобів у газетних 
текстах виявляється тільки у заголовках. За переконанням більшості дослідників, форми 
подання інформації у газетах надзвичайно різноманітні, відповідно різниться і мова кож-
ного з газетних жанрів. Тому існує більше підстав говорити про стиль цих конкретних 
жанрів, ніж про стиль газети в цілому. Крім того, стиль сучасних газетних і журнальних 
статей часто важко відрізнити: рівень інформативності, так само як і вибір мовних за-
собів, визначається їх тематикою і жанровою приналежністю. Саме тому вважаємо не-
правомірним розрізняти газетну і журнальну публіцистику як два функціональні стилі.

Загальновідомим є твердження, що у мові публіцистики органічно пов’язані дві 
функції – інформативність та експресивність. Сьогодні категорія експресивності вису-
вається на передній план. «Соціально-оціннісна загостреність слова є найсуттєвішою і 
найглибиннішою особливістю мови публіцистики» [6: 63]. Дослідниці В. О. Виговська і 
Г. О. Дудникова головною особливістю мови газети також вважають категорію оцінності, 
особливо на рівні лексики і фразеології [7: 98]. Така соціальна оцінність є вираженням 
ідеологічної позиції автора. Іншою визначальною рисою мови газети, на їх думку, є ко-
мунікативна загальнозначущість та загальнодоступність. Таким чином, експресія має 
створюватися такими мовними засобами, які не ускладнюють сприйняття тексту чита-
чем і не наділяють текст ознаками елітарності.

Сьогодні багато пишуть про те, що мова ЗМІ створює суспільний настрій, сучасну 
культуру мовлення нації і ставлення носіїв мови до самого мовлення. У ЗМІ відбува-
ються складні еволюційні процеси, пов’язані з життям національної мови. Якщо в кінці 
ХІХ – на початку ХХ століття такою сферою була художня література, то сьогодні одним 
з найважливіших центрів активного життя літературної мови стає, безперечно, сфера 
мас-медіа [8: 20]. На сучасному етапі мас-медіа не стільки закріплюють норму, скільки 
оновлюють її. Отримана варіативність норми є необхідною реакцією на зміни у ситуа-
ції спілкування. Це показник не тільки нестабільності, а й гнучкості та пристосованості 
до нових умов життя. Масовість як ознака культури пострадянського простору нерідко 
засуджується, але з нею доводиться рахуватися, адже саме вона виступає сьогодні вихо-
вателем смаку, зокрема, мовного. На відміну від елітарного, масовий продукт не завжди 
високого ґатунку, однак, він відповідає потребам нового суспільства, більш розкутого і 
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комунікабельного, більш технічно обізнаного і відкритого для міжкультурних контактів.
Поняття «культура», до якого останнім часом досить часто звертаються, ніколи не 

було однозначним і загальноприйнятим. В. І. Аннушкін застерігає: це поняття вима-
гає точного визначення і правильного оперування з фактами культури. «Культура – це 
правильний вибір і вчинок: не можна висувати забагато заборон щодо нового, але і но-
визна не повинна руйнувати попередні досягнення» [9]. У такому розумінні культура є 
однією з перших вимог до мовлення. Стан сучасних ЗМІ в Україні далеко не найкращий: 
починаючи з фінансування та просування відповідних інтересів і завершуючи мовою, 
позбавленою культурних фільтрів. Щоправда, оцінка мови сучасних українських ЗМІ не 
завжди подається у песимістичній тональності: «для мови сучасних ЗМІ характерне пос-
лаблення офіційності, ідуть пошуки нових засобів експресивного мовлення, вироблення 
раціональних стандартів, йде розширення кількісного і якісного складу комунікації» [8: 
20]. Характеризуючи мову масової періодики в Росії, Н. С. Валгіна відзначає загальне 
зниження стилю, втрату літературної чистоти і стилістичної «високості», що, на думку 
дослідниці, знімає нейтральність в оцінці подій. Стильова нерозбірливість призводить 
до стильової глухості та втрати відчуття мови [10]. Схожої думки дотримується В. І. Ан-
нушкін: «Відсутність філологічної культури (що і є культурою мовлення в широкому 
розумінні), відповідальності за сказане слово, небажання передбачувати наслідки своїх 
слів породжують сучасний настрій занепаду, критики, іронії над усім і всіма. Наші ЗМІ 
позбавлені відчуття того, що своїми текстами вони формують масову суспільну свідо-
мість. Як наслідок – падіння смаку, низький зміст мовлення у спробах створити «такий 
собі стильовий вінегрет», де поєднуються окремі арготичні та просторічні знахідки із 
знайомими вульгарній свідомості розхожими церковнослов’янізмами» [9]. Отже, сучасні 
ЗМІ не усвідомлюють усієї важливості місії, яку вони мають виконувати: з одного боку, 
мова ЗМІ «відбиває обличчя Держави» [7: 20], а з іншого – створює це обличчя.

Мова сучасної масової періодики переживає період демократизації, що в першу чер-
гу виявляється у зростанні впливу розмовної мови. «Суспільний смак нашого часу дик-
тує демократизацію мовлення, що природно пов’язано із оновленням літературного ка-
нону за рахунок внутрішніх мовних ресурсів, запозичень із поза- і нелітературних сфер 
загальнонародної мови» [6: 78]. Процеси жаргонізації та арготизації літературної мови 
сприймаються сьогодні як незаперечний факт. Цікаво, що ставлення до цих процесів не-
однозначне. О. Сербенська і М. Волощак стверджують, що жаргонізми та просторіччя 
«сприймаються не як чужорідне тіло, а як органічний елемент виробленого у 90-х роках 
типу мовлення, для якого характерне взаємопроникнення літературного, просторічного, 
жаргонного» [8: 22]. На думку Н. С. Валгіної, поєднання просторіччя і жаргону в газетній 
публіцистиці, що розпочалося у 90-ті роки минулого століття, свідчить про небажану 
вульгаризацію літературної мови. Особливо активізувалася у цьому процесі взаємодія 
низької міської культури, молодіжної контркультури та кримінальної субкультури. В 
результаті професійні мови, молодіжний сленг та кримінальне арго стали джерелом 
жаргонних слів у літературній мові [11: 36]. Відмова від жорсткої регулятивної норми 
все більше наближає вітчизняну лінгвістичну науку до західної, де увага приділяється 
мовним варіантам. Якщо у минулому десятилітті критика мови ЗМІ сягала свого апогею 
(навіть виникло поняття «інформаційна екологія»), то сьогодні спостерігаємо більш лі-
беральне ставлення: замість маркерів «нормативне» – «ненормативне» розрізняють ко-
мунікативні варіанти мови, різні типи мовленнєвої культури.

В період швидких соціальних змін мова здатна оновлюватися настільки, що виникають 
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труднощі у спілкуванні різних поколінь, людей з різними ідеалами і системою цінностей, 
з різним обсягом загальних знань. Змінюється і обсяг самого поняття «загальні знання». 
І хоча в цілому мовна картина світу зберігається в межах нації, акценти в ній зміщуються 
настільки, що ми вже не здатні однаково сприймати як світ, так і мову, що його відобра-
жає. Мова іншого покоління здається або неживою і законсервованою, або грубою, непра-
вильною, зіпсованою, а часто просто незрозумілою. Найточнішим барометром соціальних 
змін є лексична система, найбільш відкрита і найменш стабільна. Очевидно, що через від-
сутність чітких вимог мова ЗМІ характеризується використанням надзвичайно широкого 
спектра слів, чимало з яких виявляються незнайомими читачеві. Періодика висвітлює події 
в усіх сферах життя, тому у кожному конкретному випадку оперує відповідною лекси-
кою. Так, терміни і власні назви – обов’язкова складова мови періодики, необхідна для 
забезпечення об’єктивності інформації. З іншого боку, ці лексеми можуть ускладнювати 
сприйняття повідомлення. Отже, специфічна лексика вимагає пояснення шляхом розкрит-
тя поняття або перифрази, до чого не завжди вдаються журналісти. У протилежному ви-
падку інформування не відбувається, і читач переживає розчарування через нерозуміння 
або сприймає повідомлення на свій лад, домислюючи все те, що залишилося для нього не 
до кінця розкритим.

Досліджуючи лексичну підсистему мови масової періодики останніх років з точки 
зору зрозумілості лексем для масової аудиторії, ми можемо визначити наступні основні 
групи слів, зловживання якими загрожує ускладненням сприйняття інформації: 1) тер-
міни і професійна лексика; 2) абревіатури; 3) запозичення та неологізми; 4) прецедентні 
вислови.

Насичені термінологічною лексикою тексти складні для засвоєння, в результаті чого 
їх цінність зменшується, адже не задовольняється вимога загальнозначущості і загаль-
нодоступності. І хоча більшість термінів на сторінках газет знайомі кожному «на слух», 
часто їх точне значення залишається таємницею. Наведемо деякі приклади: «...за під-
сумками тендерів більшість путівок на оздоровлення перейшли в інші курортні міста 
України». (Рідне Прибужжя. – 2006. – № 30). «Саме підпис Ю. Єханурова стоїть на сум-
нозвісних ваучерах – єдиній «цінності», отриманій від приватизації більшістю україн-
ців». (Клич нації. – 2006. – № 6). «... Афтаназів підготував перелік з 50 найліквідніших 
підприємств «Укрзалізниці»..». (Клич нації. – 2006. – № 6). «Врешті, за цей же час мар-
тиролог ЗМІ поповнився кількома десятками видань українських..». (Урок Української. 
– 2002. – № 10). «Я оголосила мораторій на концертну діяльність до кінця березня – до 
виборів». (Шлях перемоги. – 2006. – № 10). «Нескладно здогадатися, яке світовідчут-
тя стоїть за такими життєзаперечливими настроями – це гностицизм та маніхейс-
тво». (Урок Української. – 2002. – № 9). «ЧСЗ также, вопреки договору об установлении 
права земельного сервитута, останавливал грузы, направляющиеся в адрес контраген-
та». (Новое поколение. – 2006. – № 6). «Благодаря кальцию улучшается способность 
организма расщеплять липиды в клетках, а также замедляется выработка жира». 
(Здорово. – 2006. – № 3).

Не викликає заперечень твердження дослідника О.А. Стишова про те, що зловжи-
вання продукуванням і застосуванням неузвичаєних абревіатур у сучасних мас-медіа 
ускладнює сприйняття інформації: читачеві доводиться переглядати текст, щоб знайти 
словосполучення, що стало базою для творення абревіатури [12: 34]. Іноді в тексті статті 
немає вихідного для абревіатури словосполучення. В такому випадку має місце підміна 
знання читача знанням автора публікації, що є першою загрозою для успішної передачі 
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інформації. Хочемо наголосити на специфіці знання абревіатур: воно необов’язково пе-
редбачає здатність розшифрування. Усталені абревіатури легко співвідносяться із значен-
ням вихідного сполучення слів, в той час як рідковживані можуть викликати труднощі 
навіть за умови їх пояснення в тексті. Масова періодика часто зловживає нетиповими і 
незнайомими скороченнями: «... відрахування Компанії грошових коштів, в тому числі на 
Інвест-програму, залежать від повноти оплати за придбану в ДП «Енергоринок» елек-
троенергію для споживачів області». (Николаевские новости. – 2007. – № 17). «Адже і 
Чорнобиль почався не з помилки проектантів у далекому КБ..». (Урок Української. – 2001. 
– № 8). «Как сообщает УНИАН, Украина опровергла информацию об экономической бло-
каде Приднестровья». (Новое поколение. – 2006. – № 7). Часто вживаються абревіатури 
англійського походження, при цьому вони можуть не транслітеруватися, але набувати ха-
рактерних для нової мови словотвірних і словозмінних ознак: «Ми всі ... співаємо колядки 
і плювати хотіли на всі NLP-ішні технології, що прагнуть перевірити на нас». (Вагант. 
– 2005. – № 1). «... на один VIP-центр всегда найдется пара-тройка залов, адресованных 
среднему классу». (С тобой. – 2006. – № 1).

Проблемою запозичень у мові ЗМІ почали займатися ще у 80-ті роки. Спочатку нові 
слова вітали як ознаку відкритості суспільства, потім надмірне використання запозичень 
сприймалося як загроза чистоті мови. Сьогодні масова періодика не може не вдаватися 
до запозиченої лексики, оскільки міжнародні і міжкультурні контакти стали основою 
нашого життя. Єдине, чого можна і слід вимагати від сучасних ЗМІ, – це помірність у 
використанні іншомовних слів та розмежування необхідності та бажання віддати дани-
ну моді. Американізація мови масової періодики ще не відбулася. Сьогодні цей процес 
більш характерний для усного суспільно-політичного мовлення. У друкованих ЗМІ такі 
слова переважно передають зневажливе ставлення до предмета опису: «... про двох кола-
борантів ... І. Поп подав відомості з великою повнотою і респектом». (Урок Українсь-
кої. – 2002. – № 9). «Здається, це й був основний «месидж» цього інтерв’ю». (Шлях 
перемоги. – 2006. – № 10). «Основные принципы кодекса: развитие пивной культуры, 
промотирование умеренного потребления пива, предотвращение потребления пива не-
совершеннолетними…» (Николаевские новости. – 2006. – № 14). «... 77 прооперирован-
ных в роддоме женщин были доставлены сюда каретой «скорой помощи» ургентно..». 
(Южная Правда. – 2006. – № 5). Всі ці «модні слова» мають англійське походження і 
ще не увійшли до активного мовного вжитку. Їх значення легко розшифрують знавці 
англійської мови, однак, хоча знання англійської сьогодні вважається обов’язковим для 
освіченої людини, вимагати від читача масової періодики проведення паралелей між рід-
ною та іноземною мовами не можна. Випадків, коли «модні вживання» не обґрунтовані 
експресивною метою, слід уникати, адже жодної функції, окрім ускладнення сприйняття 
інформації, вони не виконують. Більшість з таких лексем не залишаться у мові надовго 
або навіть не встигнуть увійти до її активного словникового складу.

Масова періодика покликана відображати реалії країни через прямі номінації та опо-
середковані культурні алюзії. Культурний компонент знання особливо активізується у 
випадках використання прецедентних висловів. Функціонування останніх у статтях ма-
сової періодики має свою специфіку, зумовлену природою публіцистичного стилю: жур-
налісту нав’язують певні «правила гри», що змушують його лавірувати між прагненням 
максимально повного інтелектуального самовираження і необхідністю бути зрозумілим 
середньому, масовому читачеві, тобто орієнтацією на повсякденну мовну свідомість 
[13: 21]. Прецедентні вислови часто відтворюються у мовленні, це «мовні афоризми», 
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які визначають приналежність людини до певної епохи та її культури. До таких висловів 
належать цитати, назви творів та літературних героїв, назви кінофільмів, пісень і від-
повідно цитати з них. Близькі до прецедентних висловів назви історичних постатей і 
подій. За лаконічною формою таких слів і словосполучень приховано культурний зміст. 
Наприклад: «Здається, ясно: щоб імперія була «тривкою», та що там «тривкою» – віч-
ною! («сплотила навеки великая Русь»!), її населення мусить являти не якийсь там 
строкатий «конгломерат», а добре вварену однорідну масу..». (Урок Української. – 2002. 
– № 9). «Например, членами «Братства Туле» были Гитлер и Гиммер». (Новое поколе-
ние. – 2006. – № 6).

Отже, процес демократизації мови масової періодики призвів до закріплення за нею 
ролі «законодавця мовного смаку». Наслідком такого оновлення мови може бути зловжи-
вання тими одиницями лексичного складу мови, які ускладнюють сприйняття інформа-
ції, тим самим порушуючи принцип загальнодоступності текстів друкованих ЗМІ.
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КАТеГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В СУчАСНІй ЛІНГВІСТИЦІ

Категория модальности в современном языкознании рассматривается в аспекте 
функциональной грамматики. Определяется специфика философской и лингвистичес-
кой категории, характеризуются основные классификации грамматической категории 
на основе критического анализа концепций модальности В. Г. Адмони и А. В. Бондарко. 
Категория модальности занимает особенную нишу в системе функциональной грамма-
тики и рассматривается с позиций ФСП.

The category of modality in modern linguistics is regarded from the point of view of the 
functional grammar. Peculiarities of the philosophical and linguistic categories are defined, 
the main principles of classification of the grammatical category characterized on the basic of 
the critical analysis of the conception of the modality V. G. Admony and O. V. Bondarko. The 
category of modality plays an important role in the system of functional grammar and is con-
sidered from the point of view of the functional-semantic field.

Key words: a philosophical category, a linguistic category, a differential characteristic, a 
modifying category, a classifying category.

Категорія як поняття заслуговує на нашу особливу увагу з тієї причини, що викорис-
товується людським соціумом як в професійному, так і в побутовому ужитку. Отже, наш 
інтерес знаходиться в площині дослідження поняття «категорії» в сучасній лінгвістиці та 
його використання носіями мови.

Запропоноване питання висвітлено в великій кількості наукових праць, які відрізня-
ються багатьма чинниками. Це здебільшого статті, які розглядають проблему з позиції 
філософської науки [1: 1938], [2: 1986], [3:1983], або це роботи в інших областях, які 
мають чітко визначені предметні рамки [4:1971], [5: 1983]. Звичайно, це значний доробок 
в дослідженні «категорії» в філософії, а також «граматичних категорій» окремих мов. Та 
для нас важливим є лінгвістичне поняття категорії, його універсальність. На нашу думку, 
лінгвістична категорія є універсальною, оскільки будь-яка інша категорія реалізується на 
практиці, в людському соціумі за допомогою певних лінгвістичних засобів, відповідно й 
лінгвістичних категорій. Таким чином, постає ряд важливих запитань: 1) чому поняття 
«категорії» є таким частовживаним і «зручним» в усіх сферах свого використання, 2) в 
чому особливість поняття «категорії» в лінгвістичному тлумаченні, та 3) як співісну-
ють філософські та лінгвістичні категорії. Ці питання актуальні для лінгвістики тому, що 
вживання терміну «категорія» проявляється саме через мову та мовлення, а вони є пред-
метом лінгвістики. Щоб відповісти на поставлені запитання, ми повинні опрацювати ряд 
проблем, а саме: 1) що повинно включати в себе поняття «категорії» в лінгвістиці, 2) що є 
специфічним для лінгвістичного трактування поняття «категорії», 3) наскільки спірним є 
сьогоднішнє визначення цього терміну в лінгвістиці та 4) наскільки сучасне тлумачення 
лінгвістичної «категорії» відповідає дійсним вимогам.

Отже, поняття загальнонаукової категорії розвивалось, як відомо, в процесі станов-
лення філософії як науки. Воно було введене Аристотелем (384-322 рр. до н. е.), який під 
категоріями розумів найбільш загальні поняття, що виступають предикативами, вивів їх 
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з граматичних форм й виділив десять: «Субстанція», «Кількість», «Якість», «Відношен-
ня», «Простір», «Час», «Стан», «Дія», «Володіння» та «Зазнавання». Категорії Аристоте-
ля, як перша спроба створення цілісної картини висловлення понять, знаходяться ближче 
до формалізації структури мови. Детальне вивчення його категорій дозволяє поділити 
їх на дві підкатегорії – 1) субстанції та 2) акциденції, які в певному розумінні тотож-
ні відповідно 1) підметам та 2) присудкам в сучасному тлумаченні. Стоїки продовжили 
вивчати категорії й замість десяти Аристотелевих виділили тільки чотири: 1) субстанція, 
2) якість, 3) модальність та 4) відношення, не прийнявши категорії якості. В епоху се-
редньовіччя Р. Луллський (1234-1315рр). робить спробу перерахувати принципи, спільні 
поняття та загальні відношення мислення до предметів. Ці принципи він розмістив у 
вигляді табличок, причому вони виконані в різних комбінаціях й повинні були давати 
всі можливі нові точки зору щодо проблеми логічних категорій. Далі важливий крок у 
вивченні категорій зробив німецький філософ Е. Кант. За його версією, світ відчуттів та 
сприйнять є повним хаосом, нагромадженням невпорядкованих почуттів та подій. На 
зміну хаосу повинні були прийти розуміння та порядок. Кант виходить з того, що світ 
існує та перетворюється в 1) часі та 2) просторі. Категорії простору та часу існують лише 
в феноменальному світі, без досвіду та поза ним. На думку Канта, налагодження зв’язків 
в світі феноменів відбувається завдяки категоріям розсудку, який є першим ступенем ка-
тегорії мислення. За допомогою цих зв’язків той, хто пізнає, отже суб’єкт матеріального 
світу, перетворює хаос в порядок, цим самим він змінює світ, який рухається й розви-
вається закономірно. Кант виділяє такі категорії розсудку: 

1. Категорії кількості 2. Категорії якості 3. Категорії 
відношення

4. Категорії 
модальності

1.1 Одиничність 2.1 Реальність 3.1 Субстанція та 
приналежність

4.1 Можливість 
та неможливість

1.2 Багаточисленність 2.2 Заперечення 3.2 Причина та 
наслідок

4.2 Існування 
та неіснування

1.3 Цілісність 2.3 Обмеження 3.3 Взаємодія 4.3 Визначеність 
та випадковість

Вчення Канта має той самий недолік, що й Аристотеля: Кант не виводив категорії як 
форми розсудку, які виникають внаслідок його діяльності, а брав їх з готових суджень; 
випадковий характер категорій та недолік виведення – такі докори робить Канту Фіхте. 
Всі категорії потрібно вивести з їх вищої основи – з цілісності свідомості – цієї логіки 
він дотримується в підході до питання філософської категорії. Завдання про визначен-
ня та смисл категорій грунтовніше, ніж Фіхте вирішив в своїй логіці Гегель. Під кате-
горіями Гегель розуміє те ж саме, що й Кант, тільки надає їм метафізичного характеру. 
Діалектичний метод став засобом виведення категорій у Гегеля. Він базується на основі 
об’єктивного ідеалізму. Досягненням його категоріальної системи є опора на принцип 
розвитку, встановлення зв’язків між категоріями за допомогою методів сходження від 
абстрактного до конкретного та єдності логічного й історичного.

В другій половині XX століття в філософській науці Заходу відбулися разючі зміни 
щодо питання про природу та об’єктивне значення категорій: по-перше, заперечується 
об’єктивне значення категорій, їх діалектичний взаємозв’язок та обумовленість їх розвитку 
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суспільно-історичною практикою, по-друге, спостерігається лінгвістичний поворот в ро-
зумінні категорій, тобто вони трактуються та вивчаються як мовні структури, а не як фор-
ми мислення та свідомості. Екзистенціалізм, представниками якого є Хайдеггер, Сартр, 
Ясперс відносять до категорій відчуття страху, «покинутості», «піклування» й т.д. Неото-
місти пояснюють категорії як прообрази реальних речей, які існували з самого початку в 
божественному розумі, тобто говорять про релігійно-ідеалістичну природу категорій. В 
процесі історичного розвитку предметної діяльності, соціальної сторони життя, культури 
та пізнання людиною навколишнього світу, відбувається розвиток категоріальних струк-
тур численних сфер людського буття. Тож феномен категорії з давніх часів завоював весь 
простір соціуму й понині залишається одним з провідних, однак невивченим до кінця в 
багатьох сферах свого вживання.

Пропонуємо проаналізувати систему Гегелівських категорій за допомогою нижчена-
веденої схеми.

Система категорій Гегеля
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Постає питання, навіщо Аристотель, а після нього Кант, Фіхте, Гегель займалися 
спробою категоризації, для чого взагалі застосовуються категорії? Якщо ми уважно про-
аналізуємо наші підсвідомі думки, то зрозуміємо, що прагнення категоризації постійно 
присутнє в кожному з нас впродовж всього життя: сама наша мова в тому вигляді, в 
якому вона існує, все наше сприйняття, побудовані на інтуїтивному бажанні поділити 
весь мовний матеріал, яким ми оперуємо, на певні групи. Спроби чітко визначити скла-
дові частини цих груп, тобто критерії поділу, якими ми керуємося при побудові наших 
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думок, робились ще за часів Аристотеля. Отже, поділ на категорії був та залишається 
необхідним, присутність категорій певною мірою уможливлює досконале вивчення рід-
ної мови, а тим більше розуміння та вивчення іноземних мов, а також володіння ними. За 
допомогою категорій можливим стає збереження людського досвіду як в самому процесі 
пізнання, так і в культурі та практиці життя. «Будучи свого роду квінтесенцією людської 
практики та мислення, категорії виражають фундаментальні рівні розуміння людиною 
природи, суспільства, самої себе, є найважливішими елементами світогляду людини» 
[6: 254]. Таким чином, сьогодні існують численні пояснення цього терміну, які були вве-
дені у вживання в різний час та функціонують в різних галузях суспільства. Наведемо 
деякі з них:

1. Категорія – будь-яке поняття, яке є «гранично загальним» або близьким до нього; 
поняття, яке володіє великою силою (об’ємом) [7].

2. В діалектичній логіці під категорією (логічною категорією) розуміють поняття, 
яке відображає послідовну стадію становлення будь-якого конкретного цілого (відповід-
но процесу його духовно-теоретичної репродукції) [7].

3. В метафізиці категоріями буття або просто категоріями називають різні спо-
соби буття [7].

4. В лінгвістиці категорія в широкому розумінні – це будь-яка група мовних еле-
ментів, яка виділяється на основі якихось певних спільних властивостей; це своєрідна 
ознака, параметр, який лежить в основі поділу численної різноманітної сукупності одно-
рідних мовних одиниць на обмежене число класів, що не перетинаються між собою та 
члени яких характеризуються одним й тим самим значенням даної ознаки [9: 215]. Під 
поняттєвою категорією в лінгвістиці зазвичай розуміється «замкнена система значень 
певної універсальної семантичної ознаки або ж окреме значення цієї ознаки безвідносно 
до ступеня її граматикалізації та способу вираження в конкретній мові» [8].

Глибоке вивчення поняття категорії в лінгвістиці було проведене плеядою та-
ких відомих вітчизняних лінгвістів, як В. В. Виноградов, О. В. Бондарко, В. Г. Адмоні, 
О. І. Москальська, О. І. Смирницький, Т. В. Булигіна, В. Г. Гак. В залежності від 1) кіль-
кості мовних одиниць, які категоризуються, 2) характеру категоріальної ознаки та 
3) відношення даної ознаки до класу поділу цих одиниць на категорії, розрізняють різні 
типи лінгвістичних категорій. Якщо класифікуються односторонні мовні одиниці (фоне-
ми) – поділ відбувається на основі фонетичної диференційної ознаки й відповідно до цієї 
ознаки виділяють фонологічні категорії. Двосторонні одиниці, класифікація яких відбу-
вається на основі синтаксичних та семантичних ознак, визначають граматичні категорії 
(граматика розглядається в вузькому розумінні). Згідно з цим, всі категоріальні ознаки 
поділяються на модифікуючі (диференційні) та класифікуючі (селективні) [9: 216]. До 
диференційних ознак віднесена опозиція, коли при співставленні хоча б двох елементів 
різних класів розбиття ці елементи відрізняються один від одного лише значенням даної 
ознаки. Такою ознакою може бути певна фонологічна ознака, наприклад, співставлення 
двох фонем за ознакою «дзвінка-глуха». Якщо два елементи відрізняються один від од-
ного лише значенням модифікуючої ознаки, то співставлені елементи (в нашому випад-
ку фонеми) є складовими більшої групи одиниць. Наприклад, німецькі щілинні можуть 
бути як дзвінкими, так і глухими. Якщо ж ознака класифікуюча, то вона фіксована, пос-
тійна для мовної одиниці (фонеми). Прикладом такої може бути поділ на голосні та при-
голосні фонеми. Відповідно до того, диференційною чи селективною є певна ознака для 
більшості елементів в групі, існують модифікуючі та класифікуючі категорії. Прикладом 
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перших можуть бути категорії роду, числа, відмінку в мовах з флективною граматичною 
будовою. Лексико-граматичні класи слів (частини мови, рід, перехідність-неперехідність 
дієслів) є селективними граматичними категоріями. Досить складним та неоднозначним 
є інколи вирішення питання про вид категорії, адже деякі лексико-граматичні класи слів 
мають таку складну внутрішню структуру, що важко, а іноді й неможливо прийняти якесь 
одне рішення. В такому випадку для остаточного визначення типу категорії користують-
ся принципом віднесеності більшості елементів групи до модифікуючої чи селективної 
ознаки. Про ті одиниці в групі, які не відповідають нормам, говорять як про виключення 
з групи. Наприклад, в німецькій мові окремим лексико-граматичним класом є зворотні 
дієслова. Та деякі з цих дієслів утворюють окрему групу, її особливістю є вживання час-
тки sich не в знахідному, а в давальному відмінку. Тому можна стверджувати, що немає 
одного рішення для цього випадку, тоді слід чітко розуміти, що зворотні дієслова утво-
рюють класифікуючу категорію, а окрема їх група − модифікуючу категорію. В кожній 
лінгвістичній дисципліні категоризація має свої особливості, які продиктовані особли-
востями цієї дисципліни, але принцип поділу залишається загальним та вже описаний 
в цій роботі.

Концепції В. Г. Адмоні та О. В. Бондарка особливо важливі для нашого дослідження, 
оскільки в подальшому дослідженні категорії модальності, представленої як ФСП, ми 
будемо відштовхуватись від трактувань та пояснень категорії в баченні цих лінгвістів. 
В. Г. Адмоні не лише вивчає граматичні категорії [10], а й доводить, що граматичні ка-
тегорії, значення та форми мають польову структуру (другий спосіб структурування 
граматичних категорій – утворення парадигм). На прикладі граматичних категорій він 
показує основні види граматичних полів. В. Г. Адмоні наводить своє трактування поняття 
граматичної категорії: «граматична категорія – це будь-яке системне, більшою чи мен-
шою мірою фронтально проведене об’єднання певної кількості граматичних явищ, які 
володіють якоюсь загальною, формально вираженою семантичною чи функціональною 
ознакою»[10: 66]. Він виводить три основні класифікації граматичних категорій, керую-
чись такими чинниками, як відношення граматичних категорій (далі ГК):

1) до морфології (морфологічні, які властиві словоформі) чи синтаксису (синтаксич-
ні, притаманні словосполученню та реченню); морфологічні (далі МК) та синтаксичні ка-
тегорії (СК) знаходяться в рівноправних стосунках, доповнюють одна одну й по-різному 
взаємодіють та перетинаються. МК зазнають ще однієї, рангової характеристики, згідно 
з якою він виділяє МК першого рангу, якими є категорії частин мови. Це класифікуючі 
(альтернативні) категорії. До МК другого рангу відносяться ті формально виражені уза-
гальнені значення, різні модифікації яких нашаровуються на граматичні значення частин 
мови, автоматично роблячи ці категорії варіативними; такі МК охоплюють весь склад 
лексем, які відносяться до певної частини мови й представляють собою їх формальне 
варіювання (наприклад, категорії часу, способу та способу дії дієслова в українській, 
російській, німецькій та інших мовах). МК третього рангу утворюють категорії, які 
складають конкретні модифікації категорій другого рангу, в сукупності це класичні мор-
фологічні парадигми частин мови і їх прийнято називати граматичними формами.

2) певної граматичної формальної структури та граматичної семантики, й поді-
ляються на такі два види: 1) вихідні формальні, які безпосередньо співвіднесені з пев-
ною формальною граматичною структурою (наприклад, категорія якоїсь частини мови); 
2) вихідні семантичні, які безпосередньо пов’язані з якимось граматичним значенням 
(наприклад, категорія модальності).
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3) до їх участі в організації та акті мовленнєвої комунікації, виділивши три основні 
групи: 1) логіко-граматичні, які мають денотат, але не співвіднесені безпосередньо з 
актом мовленнєвої діяльності, 2) комунікативно-граматичні, які в якійсь формі відобра-
жають певні сторони комунікативного процесу та позицію його учасників, 3) струк-
турно-граматичні, які виступають організуючою ланкою мовленнєвих одиниць. Такий 
поділ ГК допомагає зрозуміти зв’язок МК та СК, пояснюючи їх подібність та відмінність. 
Спільним для обох видів категорій є їх поєднання, яке можливо прослідкувати, почина-
ючи з речення: будь-яке речення має свою граматичну форму, а отже, воно є вихідною 
формальною категорією. Це ж саме речення має, наприклад, певну модальність, а вона 
є вихідною семантичною, оскільки в цій категорії об’єднані всі граматичні форми, які за 
своєю семантичною ознакою виражають категорію модальності. Другою спільною озна-
кою обох видів граматичних категорій можна вважати їх поділ на ранги. Відмінність між 
даними категоріями полягає в тому, що МК носять як правило узагальнюючий характер, 
а СК реалізують своє значення в певному комплексі граматичних форм. Морфологічні 
та синтаксичні категорії в класифікації В. Г. Адмоні мають три важливі відмінності: 
1) СК є більш розгалуженими як щодо форми, так й стосовно змісту порівняно з МК, 
оскільки СК пов’язують з вільними граматичними одиницями, а МК – з пов’язаними 
одна з одною. Цією відмінністю пояснюється більша варіативність СК. 2) СК мають 
так звану здатність будувати вихідні семантичні категорії широкого діапазону: вони 
можуть відноситися до різних сфер граматичної системи конкретної мови та поєднувати 
одну з одною різні граматичні форми. До таких категорій відносяться СК підмета чи пря-
мого додатку, які в системі української (російської чи німецької) мови мають додаткові 
компоненти категорії діючої особи (агенса) та категорії об’єкту дії (пацієнса). Ці додат-
кові компоненти нашаровуються на СК підмета та прямого додатку, які безпосередньо 
пов’язані зі структурою речення, та можуть виражатися відповідно орудним (творитель-
ным та непрямими відмінками з прийменниками von та durch). 3) до СК відносяться й 
ті структури, які виконують функцію забезпечення формальної цілісності та міцності 
структури синтаксичних мовних єдностей, а також чіткого членування цих одиниць, 
яке б зберігало їх єдність.

О. В. Бондарко в одній зі своїх праць [11] говорить про вторинність граматичних ка-
тегорій в гносеологічному плані по відношенню до граматичних категорій в розумін-
ні лінгвістичної онтології, підкреслюючи важливість гносеологічного аспекту при 
формуванні граматичних категорій. При описі граматичних категорій він продовжує 
вчення І. О. Бодуена де Куртене, О. О. Потебні, О. М. Пєшковського, О. О. Шахматова, 
Л. В. Щерби, В. В. Виноградова, В. П. Сланського, Л. Докуліла, доводячи, що принципи та 
цілі аналізу, які застосовуються при описі лінгвістичних явищ, визначають зміст та об’єм 
лінгвістичних понять, в тому числі й лінгвістичних категорій. Він говорить про грама-
тичну категорію як про вираз, який можна вживати стосовно будь-якого граматичного 
класу чи групи, запропонувавши трактувати такий вираз як граматичну категорію в ши-
рокому розумінні. ГК в вузькому форматі − це спеціальний лінгвістичний термін, який 
повинен вміщувати в себе певний клас однорідних граматичних об’єктів. До цього класу 
повинні застосовуватися більш строгі вимоги, які б повніше та точніше пояснювали гра-
матичну категорію [11: 8]. Вчений аргументує, що необхідно розмежовувати окремі гра-
матичні категорії певної частини мови (ГК числа, стану, особи, способу дії) від самої час-
тини мови, а також від її лексико-граматичних підкласів, наприклад, підкласу перехідних 
дієслів чи підкласу власних назв, якісних прикметників тощо. О. В. Бондарко пропонує 
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трактувати ГК як родове поняття по відношенню до видових понять морфологічної та 
синтаксичної категорії, а також розуміти під цим терміном такі лінгвістичні об’єкти, 
як особа, число й т.д. Він говорить, що граматичні (= морфологічні) категорії в багатьох 
мовах розглядаються як системи рядів морфологічних форм (в межах однієї частини 
мови) з однорідним семантичним та структурним змістом [11:11]. Ці системи про-
тиставляються одна одній. Ключові слова в визначенні − однорідність, а також семан-
тичний та структурний зміст, оскільки цей зміст повніше відображає значення терміну, 
а однорідність змісту рядів МК дає змогу утворити опозицію, яка має спільну основу для 
порівняння. Отже, морфологічна категорія в Бондарка є головною ланкою в граматичній 
категорії й базується на протиставленні, опозиції. Така позиція О. В. Бондарка робить 
його однодумцем В. Г. Адмоні. На думку О. В. Бондарка, при визначенні синтаксичної 
категорії необхідно виходити з зіставлення синтаксичної та морфологічної категорій, 
поклавши опозицію в основу СК. Такі опозиції, як активні-пасивні, розповідні-питальні 
конструкції відповідають умові опозиції МК, оскільки вони базуються на протиставлен-
ні граматичних об’ємів (синтаксичних конструкцій та засобів) з однорідним змістом. СК 
згідно з концепцією О. В. Бондарка не вивчені, адже питання про «чисто синтаксичні» 
категорії речення, підмета, присудка й т.д. залишаються відкритими, оскільки при вив-
ченні речення, головною функцією якого є показати співвіднесеність змісту речення з 
дійсністю з точки зору мовця, більш переконливим видається присутність тут функціо-
нально-семантичних категорій – модальності, темпоральності, персональності. Вони 
реалізуються шляхом взаємодії морфологічних, синтаксичних, лексичних, а інколи й 
словотвірних елементів з метою утворення речення. Тому МК служать синтаксису, але 
не підпорядковуються йому глобально, а лише так, як цього вимагає співвідношення 
морфології та синтаксису як нижчого та вищого рівнів мови. Отже, як і функціональ-
но-семантичні поля, які складаються з поняттєвого та функціонально-семантичного ас-
пектів, граматичні категорії (наприклад категорія модальності), також мають два видові 
компоненти: морфологічний та функціонально-семантичний (який проявляється на син-
таксичному рівні).

Морфологія володіє величезним потенціалом, який відрізняється аспектами свого іс-
нування: 1) в системі мови (в її морфологічній підсистемі) та 2) в процесі функціонуван-
ня мови, яке здійснюється через речення [11: 23]. Отже, як бачимо, існують розбіжності 
в поглядах В. Г. Адмоні та О. В. Бондарка щодо синтаксичних категорій.

Важливе також співіснування поняттєвих та лінгвістичних категорій в мові, адже 
вони постійно взаємодіють, проте про їх відношення говорять по-різному. О. Єсперсен 
та Л. Єльмслєв ототожнюють поняттєві категорії з логічними, а І. І. Мєщанінов, який зро-
бив свого часу вагомий внесок в вивчення поняттєвих категорій в мові, говорить про 
відповідність поняттєвих та семантичних категорій: «Поняттєві категорії в мові висту-
пають безпосередніми виразниками норм свідомості в самій будові мови. Вони слугують 
тим сполучним елементом, який зв’язує в кінцевому рахунку мовний матеріал з загаль-
ною будовою людського мислення, а відповідно, і з категоріями логіки та психології» 
[12: 15]. В цьому тлумаченні відношення поняттєвої категорії до мовної показано, як 
взаємодіють поняттєві та лінгвістичні категорії.

Мова розвивається невпинно, відображаючи процеси розвитку людського суспільс-
тва. Цей розвиток позначається різними змінами в системах мов. Нововведення на різних 
мовних рівнях повинні бути зафіксовані в пам‘яті людини. Саме тут нам на допомогу 
приходять відомі нам лінгвістичні категорії. Проаналізувавши поняття лінгвістичної 
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 категорії, ми прийшли до таких висновків: 1) лінгвістичні категорії є неоднорідними, бо 
мають, як і система мови, різнорівневу структуру, 2) категоризація є необхідною умовою 
не лише розвитку, а й самого існування мовного простору, 3) вона є однією з передумов 
досягнення ефективного результату при вивченні будь-якої проблеми, взятої з різних 
сфер людського буття, 4) граматичні категорії повинні вивчатися в системі функціо-
нальної граматики, оскільки це забезпечить повноту та правильність визначення, а 
також ефективність практичного застосування поняття лінгвістичної (граматичної) 
категорії.

Перспективою наукового дослідження є комплексний аналіз категорії модальності 
в окремих мовах, проведений на прикладі сучасної німецької мови, та варіативність 
засобів вираження цієї категорії в сучасному німецькому публіцистичному дискурсі.
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Потреба вивчення її в такому руслі уможливлює не надто обмежений, а більш сис-
темний підхід до сполучників, не лише як суто мовних елементів, а ефективних інстру-
ментів декодування читачем авторських інтенцій, закладених в основу тексту.

Ключові слова: газетний текст, зв’язність, прагматика, сполучникова когезія.
The article deals with the problem of investigation of conjunctive cohesion from the point 

of view of pragmatic aspect in newspaper texts in particular.
The necessity of its being studied in this respect is rather motivated.
Hence it enables not too resticted but a more compex approach to conjuctions.
It makes it possible to treat them not merely as language units but essential «instruments» 

for decoding author’s intentions.
Key words: conjuctive cohesion, connectivity, newspaper text, pragmatics.

Помітний інтерес до закономірностей текстотворення в сучасному мовознавстві 
пов’язаний, на нашу думку, з більш глибоким проникненням в сутність природи тих еле-
ментів, що беруть участь в процесі творення комунікативних одиниць – текстів.

Текст є не просто предметом все постійного обговорення вченими різних галузей 
гуманітарного дослідження. Він розглядається як один із засобів репрезентації люд-
ської комунікації. Такий підхід до тексту неодмінно передбачає аналіз його творення 
в особливому аспекті – комунікативно-функціональному, що передбачає дослідження 
окремих мовних одиниць та цілого тексту в процесі комунікації з метою передачі та 
отримання інформації; ролі різнорідних компонентів та категорій тексту в адекватній ре-
алізації авторських інтенцій, оскільки відомо, що закономірності побудови тексту, серед 
різноманітних причин, залежать від намірів автора. Тому зрозуміло, що такий підхід до 
тексту передбачає трактування його як діяльності, що володіє своїми цільовими прагма-
тичними установками [1:68] тобто, кожна мовленнєва дія визначається направленістю на 
досягнення конкретної цілі, що належить до немовленнєвої діяльності адресанта [2:48]. 
Оскільки відбір автором мовних засобів у рамках тексту цілковито підпорядкований не-
обхідності досягнення певних його намірів, текст, за нашим переконанням, на всіх рівнях 
свого творення актуалізує прагматичні інтенції його творця.

Сучасна лінгвістика вже немислима без прагматики як аспекту вивчення лінгвістич-
ного об’єкта. Діапазон прагматичних досліджень надзвичайно широкий – від вияву праг-
матичного аспекту в лексичному значенні слова до вивчення прагматичного потенціалу 
тексту, який виявляється на фоні реального спілкування, зумовленого екстралінгвістич-
ними факторами.[3:53]

На думку Е. М. Меднікової, однією з суттєвих сторін прагматичного аспекту дослід-
ження мови є сторона соціальна, а саме вивчення адекватності висловлювання істо-
ричній, культурній, соціальній та іншим ситуаціям [4] – в цьому виявляється найбільш 
широкий аспект прагматичного дослідження. Нас же цікавить більш конкретний аспект, 
який передбачає аналіз реального вжитку лінгвістичних одиниць в певних мовленнє-
вих різновидах з точки зору їх відношення до процесу спілкування, тобто до конкретної 
особи, яка користується мовою в конкретній екстралінгвістичній ситуації, до цілей та 
завдань конкретного висловлювання.

Очевидно, усвідомлення цього синтезу широти та конкретності, соціального й вод-
ночас індивідуального, дозволяє визначити здатність нести певне прагматичне наванта-
ження починаючи з мінімальних текстових конституентів, що забезпечують первинну 
зв’язність тексту (в нашому випадку сполучників) і вище – власне, самим текстом.
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Загальновідомо, що прагматика будь-якого типу тексту є однією з його органічних 
ознак. Так, сама уява про текст як про знак, тобто одиницю, яка передбачає наявність 
реципієнта, його інтерпретацію тексту, а через неї – певну реакцію, охоплює прагматич-
ний аспект.

Прагматичне «пронизування» тексту віднаходить своє відображення в самому виз-
наченні лінгвістики тексту як наукової дисципліни, мета якої – описати сутність та ор-
ганізацію передумов комунікації, а також в інтерпретації поняття «текст» як різновиду 
творчого акту, якому притаманний певний модальний характер та «прагматична наста-
нова» [5].

Прагматика будь-якого тексту, таким чином, є однією з його невід’ємних характерних 
рис, що визначаються самою його природою як основної одиниці комунікації, в процесі 
якої поряд з концептуальною (емпіричною та логічною) функцією реалізується оцінно-
комунікативна функція мови, спрямована одночасно й від індивідуума й до індивідуума 
[6: 121].

У мовознавстві термін «прагматика» трактується по-різному. Одні дослідники праг-
матикою називають дослідження мовленнєвих актів та обставин їх протікання [7: 8].

Інші – включають сюди мовленнєву діяльність в цілому: між окремими видами мов-
леннєвих актів встановлюється ієрархія [9; 10]. У третьому напрямку розглядаються при-
нципи «нестандартного» використання мови, виходячи із стандартного. Така прагматика 
ґрунтується на загальних принципах дослідження людської діяльності та встановлює 
цілі та результати використання в ній мови [11].

Найбільш продуктивною, на наш погляд, є точка зору Ю. С. Степанова, який заува-
жує, що прагматика передбачає співвідношення використовуваних мовцем знаків зі 
своїм власним «я» – вимір мовних засобів з наявного репертуару для найбільш вдалого 
вираження своєї думки чи свого почуття. [12; 13]

В основі прагматики, як зазначає О. Г. Почепцов, закладений результат трьох тенден-
цій: тенденції вивчати мову крізь призму людини та її інтенції; тенденції досліджувати 
мову контекстуально, тобто в конкретних умовах її вжитку і тенденції розглядати мову 
діяльнісно, тобто як один з видів людської діяльності [14: 7].

Прагматика, таким чином, – це вчення про відношення мовних знаків до їх інтерпрета-
торів, тобто до тих, хто користується знаковими системами в реальних процесах комуніка-
ції. Проте мовний знак – це двостороння сутність. Звідси, відношення користувача, якими 
є в однаковій мірі і адресант і адресат, повинно включати відношення як до сигналу, так і 
до закодованої в ньому інформації [15: 3]. Сферою маніфестації цього відношення є текст, 
який поєднує в собі не лише кодифіковану знакову інформацію (денотативну), але є одно-
часно джерелом додаткової (конототивної) інформації, яка імплікується з усіх компонентів, 
що входять у текст і стосується її конкретної реалізації в конкретних умовах.

Відображаючи у тексті певні явища (події, факти, ситуації) об’єктивної дійсності згід-
но зі своїми знаннями, уявленнями і досвідом, автор реалізує свої комунікативні наміри, 
цілі і сподівання стосовно адресата, оскільки він не лише ідентифікує об’єктивний факт 
(подію), але й з свого боку, так чи інакше оцінює його, що слугує своєрідною установкою 
відправника інформації адресату, яким чином інтерпретувати повідомлення [15: 5].

У живому спілкуванні (тексті) така установка реалізується певним чином засобом 
мовних одиниць (серед яких не останню роль відіграють сполучники), котрі, забезпечу-
ючи зв’язність тексту та, виражаючи задум автора, перебувають у певних відношеннях 
одні з одними.



184

Чому в одному контексті вживають одні сполучники (чи певний різновид складних 
сполучникових речень), а в другому – інші? Припускаємо, що відповідь на це питання 
необхідно шукати на рівні прагматики, тобто вибір між варіантами вираження семантич-
ного представлення, на думку ван Дейка, пояснюється виключно прагматичними факто-
рами [16: 274].

Іншими словами, зупиняючи свій вибір на тому чи іншому засобі сполучникової 
когезії, автор тим самим приймає рішення відповідно способу його інтерпретації. При 
цьому вибір того чи іншого сполучника, складносурядного чи складнопідрядного ре-
чення не є, таким чином, суто «механічною» операцією, а випливає із ситуації, в якій ці 
засоби сполучникової когезії функціонують, тобто враховується прагматичний фактор. 
При цьому залежно від ситуації може варіювати як їх денотативний так і конотативний 
аспект, аж до діаметрально протилежної емоційно-оцінної направленості – особливості 
ситуації зумовлюють і відбір засобів сполучникової когезії і їх різнорідні емоційно-оцін-
ні конотації.

Звідси, цілком доречно, на нашу думку, говорити про прагматику сполучникової ко-
гезії – закріплене в сполучнику відношення автора до дійсності, до змісту висловленої 
думки, до адресата – індикація інтенцій автора та комунікативний вплив сполучникових 
засобів на їх інтерпретацію читачем.

Інакше кажучи, сполучники як прагматичні компоненти відображають двосторон-
ню сутність явища, тобто, з одного боку, вони кодують певну інформацію, а їх адекват-
ний вибір залежить від їх прагматичної маркованості, й з іншого – вжиток тих чи інших 
сполучників передбачає декодування (розуміння) авторських намірів та задумів з боку 
адресата.

Традиційно, сполучники кваліфікувалися у граматиці як елементи, що не несуть 
в собі визначних функцій. Проте наше спостереження і на що звертає особливу увагу 
С. В. Засєкін [17], переконує нас у тому, що вони здатні реалізувати певне прагматичне 
значення.

«Зусилля при опрацюванні висловлювання тим більші чим менші контекстуальні 
припущення реципієнта щодо його інтерпретації – у такому випадку вилучається біль-
ше ментальних репрезентацій, ніж потребується, тобто реципієнт затрачає надто багато 
зусиль на обробку відрізку інформації, і його може охопити потік «зайвих» асоціацій», 
– стверджує С. В. Засєкін. Відповідно, ефект цього відрізка інформації буде мінімальним. 
Якщо продуцент відчуває, що висловлена ним пропозиція сприймається реципієнтом 
як недостатньо чітка, неточна, а отже вимагає використання додаткових когнітивних зу-
силь, він відкриває, експлікує зміст свого повідомлення засобом дискурсних маркерів, 
– далі розвиває свою точку зору С. В. Засєкін [18].

Дія засобів сполучникової когезії залежить загалом від конкретних умов, середовища 
їхнього вжитку. Кожний конктретний текст має на меті певні цілі – повідомлення фактів, 
прагнення переконати, спонукання до дії тощо, тобто комунікативна настанова тексту 
визначає вибір сполучників, їх питому вагу. Але це ще не все. В конкретному мовленнє-
вому середовищі спостерігається процес нашарування певних додаткових відтінків на 
денотативне значення сполучників, що полегшує певним чином інтерпретаційний про-
цес тексту читачем.

Доречно припустити, що вибір автором сполучників не випадковий, оскільки кож-
ний конкретний сполучник накладає свою перспективу на відображувану ситуацію. 
Сполучники здатні на початковому рівні певним чином охарактеризувати мовленневу 
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ситуацію,самих комунікантів, виразити відношення до того, що повідомляється, а звідси, 
спрямувати читача на адекватне (правильне) розуміння ситуаціі. Така свого роду схема 
дієвості засобів сполучникової когезії на прагматичному рівні дозволяє виявити їх двос-
торонню сутність: в плані виявлення універсальних властивостей природного коду, який 
фіксує цільову інтенцію автора досліджуваних нами текстів газетно-публіцистичного 
стилю викликати той чи інший прагматичний ефект, з одного боку, а з другого – суттєво-
го декодера, здатного полегшити адекватне сприйняття комунікативних намірів автора.

Газетна публіцистика в цілому скерована на те, щоб певним чином вплинути на гро-
мадську думку засобом переконання читача в значущості тих чи інших ідей, поглядів, 
концепцій. Такий вплив зазвичай має за мету формування переконань та поглядів, спосо-
бу мислення, а, звідси, навіть певної лінії поведінки.

Таке комунікативне та функціональне підгрунтя газетно-публіцистичного тексту й 
визначає, на нашу думку, прагматичний характер сполучникової когезії – спрямованість 
на вплив, прагнення досягти певної комунікативної мети шляхом вибору адекватного її 
(сполучникової когезії) засобу й дозволяє дійти висновку, що прагматичний аспект онто-
логічно притаманний сполучниковій когезії досліджуваного нами стилю.

Цей фактор формує своєрідну прагматичну типологію сполучникових засобів когезії 
газетно-публіцистичного тексту.

Розвиток авторської думки в газетному тексті є зазвичай поетапним – в міру усвідом-
лення та «освоєння» чергового завдання з комплексу проблем, пов’язаних з предметом 
повідомлення. Тому в газетно-публіцистичному тексті прослідковується взаємовідно-
шення компонентів «розмірковуючого» характеру. Розмірковування, яке охоплює пояс-
нення, тлумачення, коментування подій та фактів, зазвичай, полягає у зазначенні автором 
причини певного факту чи події, встановленні його зв’язку з іншими – теперішніми, ми-
нулими, прийдешніми – фактами та подіями з метою переконання. Для прикладу:

«Yesterday’s poll in The Jerusalem Post found that 72 per cent of them supported the 
week-long invasion, not because they’d lusted for revenge, because they’d had enough of ter-
rorist attacks» [p. 6, Sharon rides high in poll as Israeli public supports «war on terror», The 
Independent, No. 4826, April/6/2002].

«To write about myself is far more difficult – especially since it lacks the handy diversions 
of avenging angels, dragons with digestion problems and wise-cracking wizards to keep the 
action zipping along [p. 6, Sharon rides high in poll as Israeli public supports «war on terror», 
The Independent, No. 4826, April/6/2002].

«What I find hardest to believe is that other people are actually going to read Mirror Dreams 
– not just in this country but in the five others where it has been sold – because, for me, that 
wasn’t the point of writing it» [p. 6, Sharon rides high in poll as Israeli public supports «war on 
terror», The Independent, No. 4826, April/6/2002].

Конструкції такого типу є типовими формами експресивного газетно-публіцистично-
го стилю, в яких конденсується значення причинових відношень – сам зміст інформації 
зумовлює розгортання тексту таким чином, що експресивне стає незмінним супутником 
структур з елементами обґрунтованої аргументації.

Газетно-публіцистичні тексти є, загалом, суб’єктивно-інформативними: інформація 
йде безпосередньо від суб’єкта, що надає самій інформації характеру документальності 
та достовірності й відбивається певним чином на характері синтаксичної організації спо-
лучникової когезії відповідних текстів, де складнопідрядні речення, частини яких з’єднані 
з’ясувальним сполучником that слугують засобом вияву «я» автора-кореспондента:
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«We shall never know whether the common law would eventually have developed a similar 
system. I suspect that it would» [p. 5, A basically good idea has been turned into flawed law, 
Times 2, Tuesday/September/26/2002].

«I am in no doubt whatsoever that these powers will be exercised with the utmost probity 
and the profound appreciation of the scale of the responsibility they entail» [p. 5, A basically 
good idea has been turned into flawed law, Times 2, Tuesday/September/26/2002].

«It is not so much that I am advocating eugenics. What I am saying is that in future the 
state will decide it is an inevitable policy» [p. 25, Our future lies with eugenics, The Saturday 
Telegraph, March/10/2002].

Як бачимо, авторська суб’єктивність викладу, яка виявляється певним чином через 
вжиток з’ясувальних сполучників володіє більшою свободою вияву суб’єкта як у плані 
змістовно-тематичному так й в емоційно-оцінному.

Більше того, сполучникова когезія газетно-публіцистичного стилю передбачає вда-
вання до такого прийому ще й тому, що журналіст, на нашу думку, має можливість доз-
волити читачеві проникнути у його внутрішній світ, у царину його думок, його психоло-
гічного стану, його настрою і, нарешті, його «стилю».

Особливість вдавання до цього синтаксичного засобу сполучникової когезії в газет-
но-публіцистичному тексті, який дещо «оживляє» його, пов’язана з іншою якістю аніж, 
скажімо, в художній прозі. Якщо в останньому, це один із засобів характеристики персо-
нажів, що все ж йде від автора, то в репортажі чи нарисі – це перш за все засіб передачі 
інформації та авторського ставлення до того, про що йде мова:

«In future judges will no longer be able to disguise their more radical decisions by claiming 
that they are merely interpreting a parliamentary statute» [p. 5, A basically good idea has been 
turned into flawed law, Times 2, Tuesday/September/26/2000].

Цікавим є ще один прагматичний прийом, коли засобом єднального сполучника and 
автор до висловленої думки додає щось нове і таким чином створюється своєрідне роз-
гортання думки, яке характеризує особливості прагматики сполучникової когезії газет-
но-публіцистичного тексту, спрямованої на полеміку, оцінювання викладених фактів, 
підсилюючи тим самим вплив на читача:

«In this new world, therefore, our judges have the final say on what the Convention means 
and what statues mean, and where incompatibilities are incapable of being massaged away by 
judicial manipulation, and they can, in effect, initiate the appropriate remedial legislation in 
Parliament» [p. 5, А basically good idea has been turned into flawed law, Times 2, Tuesday/
September/26/2000].

«It’s best simply to write fantasy for fantasy’s sake. Fantasy is so much more… well, in a 
way, more alive than reality, and in fantasy nothing has to be as grey as it can be in this world 
and you can do whatever you like, even bring the dead back to life» [p. 2, Tales out of school, 
The Sunday Telegraph, June/30/2002].

Характерно, що майже кожне поняття, будучи елементом структури подібного типу, 
завдяки єднальному сполучнику and уточнюється, деталізується в ній, тобто таке речення 
відбиває пошук найбільш вдалої характеристики, найбільш влучної кваліфікації різних 
понять. При цьому, як бачимо з наведених прикладів, кожна складова такої конструкції 
слугує свого роду засобом поступового смислового розгортання останньої, підсилення 
її експресивності.

Засоби дієвості прагматичного аспекту сполучникової когезії газетно-публіцистич-
ного тексту різноманітні, однак видається доречним зазначити, що всі вони «працюють» 
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в одному скеруванні – створити суб’єктивно-оцінну модальність як одну з найефектив-
ніших актуалізаторів прагматики сполучникової когезії досдіджуваного нами стилю, що 
проявляється як результат вибору певних сполучників з метою оцінювання тих чи інших 
фактів, подій тощо, вираження ставлення до них та вираження відношень між ними в 
тексті.

Вартим уваги є і той факт, що прагматична спрямованість сполучникової когезії 
газетно-публіцистичного стилю характеризується певною «заданністю», тобто якщо в 
художньому прозовому тексті прагматичний ефект сполучникової когезії виявляється в 
процесі поступового розгортання тексту та поступового «накопичення» сполучникових 
когезійних засобів, що в газетно-публіцистичному тексті він передбачений з самого по-
чатку. Ті засоби сполучникової когезії, які поступово зустрічаються в тексті лише підси-
люють прагматичний ефект, слугуючи засобом вираження існуючої позиції автора.

Цікавим є і той факт, що хоча питома вага сполучників в газетно-публіцистичному 
стилі дещо менша ніж скажімо, в художньому – прагматична сила їх від цього не мен-
ша. Навпаки, в середовищі газетно-публіцистичного стилю сполучники певним чином 
втрачають свою нейтральність й виступають суттєвим засобом вираження суб’єктивної 
авторської модальності, надійно вплітаючись в канву модального контексту.

Власне, наявність авторського фактору й формує прагматику сполучникової когезії 
газетно-публіцистичного тексту, яка базується на прагненні автора викликати в читача 
аналогічне своєму, ставлення до події, явища тощо. Звідси, модальність – це та праг-
матична категорія сполучникової когезії газетно-публіцистичного тексту, яка формує та 
інтегрує його на первинному рівні.

Підсумовуючи результати нашого спостереження, можна дійти певних висновків. 
По-перше, сполучникова когезія текстів газетно-публіцистичного стилю сама по собі 
має прагматичну направленість, основні принципи дієвості якої визначаються умовами 
комунікацій.

І, хоча в досліджуваних нами газетно-публіцистичних текстах спостерігаються поєд-
нання кількох комунікативних установок (інформувати, оцінити тощо), домінуючою, на 
наш погляд, є установка, спрямована на переконання, коли автор розвиває певну тему, 
висуває певну проблему, з метою вплинути та переконати адресата в істинності своєї 
позиції.

Від цього фактору далі залежить вибір тих чи інших сполучників, які пройшовши 
шлях «функціональної переорієнтації»[18] для виконання функцій маркування зв’язності 
на первинному текстовому рівні, певним чином втрачають свою нейтральність, перетво-
рюючись на своєрідні модальні сигнали, набуваючи тим самим текстової конотації.

По-друге, розглянуті нами особливості прагматичної дієвості сполучникової когезії 
газетно-публіцистичного тексту не вичерпують, звичайно всіх аспектів її дієвості, а тор-
каються лише найбільш загальних та характерних, оскільки прагматична сила сполучни-
кової когезії кожного конкретного тексту газетно-публіцистичного спрямування є індиві-
дуальна в силу здатності та вміння автора скерувати потенціал сполучникових засобів 
як допоміжних елементів у досягненні ним своїх конкретних цілей та намірів, тобто не 
останню роль тут відіграє індивідуальність автора та його майстерність в оперуванні 
мовними одиницями.

І, нарешті, у динамічному процесі творення первинної зв’язності газетно-публіцис-
тичного дискурсу беруть участь не лише автор, але й адресат (читач), тобто між ними 
виникає «динамічна взаємодія», творення первинної зв’язності досліджуваних нами 
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жанрових різновидів – це інтерактивний процес обміну інформацією який протікає при 
наявності як мінімум двох учасників, які спільними зусиллями розробляють зв’язну 
структуру газетно-публіцистичного мовлення, певним чином «домовляються» щодо неї. 
А, оскільки, читач не має прямого доступу до реальних мотивацій та намірів автора, 
має справу лише з тим, що реально повідомляється й робить висновки про глибинні 
когнітивні операції тільки на основі поверхневих сигналів [18], то, власне, сполучники і 
є, за нашим переконанням, тими сигналами, тими «орієнтирами», тими допоміжними за-
собами, які скеровують діяльність читача в руслі оптимальної інтерпретації авторських 
намірів, робить чи то нарис чи то репортаж максимально доступним для нього, а звідси, 
максимально переконливими. Іншими словами, беручи участь у вищезгаданому процесі, 
набуваючи тим самим прагматичного потенціалу, дієвість сполучників стає особливо 
результативною, коли орієнтована власне на управління адекватного сприйняттям чи-
тачем.
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КОНЦепТУАЛЬНИй пРОСТІР пеРеДВИБОРчОГО ДИСКУРСУ

У статті аналізується структура концептуального простору передвиборчого дис-
курсу та один з його центральних концептів – концепт ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ. 
Структура концептуального простору передвиборчого дискурсу розглядається як взає-
модія різних фрагментів концептуальної системи людини. Аналіз структури концепту 
ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ базується на результатах сучасних лінгвістичних, соціаль-
них та психологічних досліджень.

The article analyses the structure of the conceptual domain of election campaign discourse 
and one of its central concepts – the concept POLITICAL CANDIDATE. The structure of the 
conceptual domain of election campaign discourse is viewed as interplay between different parts 
of human conceptual system. Analysis of the structure of the concept POLITICAL CANDIDATE 
is based on the findings of modern linguistic, social and psychological research.

Сучасна лінгвістика активно звертається до вивчення різних форм політичної ко-
мунікації, серед яких найбільший інтерес у дослідників викликає передвиборчий дис-
курс [1: 17]. Підвищена увага до нього зумовлена важливою роллю інституту виборів у 
демократичному суспільстві [1: 3] і тим, що передвиборчі кампанії є найбільш яскрави-
ми прототипами політичних кампаній, під час яких використовуються найефективніші 
технологічні прийоми [2: 10]. Одним з актуальних завдань вивчення передвиборчого 
дискурсу є аналіз його ментальної складової, тобто опис системи та структури його ос-
новних концептів. Попри значний інтерес до когнітивного аналізу політичного дискурсу 
та наявність ряду монографічних досліджень у цій сфері [див. наприклад 3; 4; 5], концеп-
туальний простір передвиборчого дискурсу залишається мало дослідженим. У цій статті 
ми розглянемо його структуру та проаналізуємо один з його базових концептів – концепт 
ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ. Дана робота виконана на матеріалі передвиборчих промов 
кандидатів на посаду президента США Джорджа Буша молодшого, Альберта Гора та 
Джона Керрі.

Залежно від погляду на природу та структуру концептуальної системи людини та ра-
курсу дослідження концептуальний простір окремого виду дискурсу можна представити 
як окремий фрагмент концептуальної системи або як комбінацію її різних фрагментів, 
можна ототожнити з його базовим концептом та проаналізувати його елементи як скла-
дові цього концепту або розглянути їх як систему зв’язків базового концепту з іншими 
концептами та коцептосферами. У цій роботи ми розглянемо концептуальний простір 
передвиборчого дискурсу як комбінацію кількох концептуальних сфер, елементи яких 
пов’язані з базовим концептом, що дасть змогу проаналізувати найбільш широке коло 
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зв’язків цього концепту. Вивчення праць, присвячених питанням концептуального аналі-
зу та аналізу дискурсу, а також той факт, що передвиборчий дискурс є одним з багатьох 
видів інституційного дискурсу, дозволяє зробити ряд припущень про те, якою має бути 
структура його концептуального простору, створити її модель і використати як план для 
подальшого дослідження.

Інституційним дискурсом є статусно-орієнтоване спілкування людей, пов’язане з 
певним соціальним інститутом [6: 241]. Відповідно, його базовим концептом є концепт, 
що репрезентує в свідомості людей даний соціальний інститут. Система зв’язків цього 
концепту з іншими елементами концептуальної системи формує концептуальний простір 
інституційного дискурсу. Так, з одного боку, даний концепт пов’язаний з підпорядкова-
ними йому когнітивними структурами, які містять інформацію про учасників соціальної 
взаємодії, їх дії, стосунки, а також цінності та норми, що регулюють їх поведінку в межах 
даного соціального інституту. З іншого боку, він може бути частиною більш широкого 
ментального простору, що репрезентує сферу суспільної діяльності, до якої належить 
даний інститут, і, відповідно, може бути пов’язаним з його складовими. Об’єктивно іс-
нуюча взаємодія або уявна подібність між різними сферами діяльності відбиваються в 
когнітивній системі людини у вигляді складної системи зв’язку між відповідними кон-
цептосферами, що додатково розширює концептуальний простір інституційного дискур-
су, в тому числі й за рахунок метафоричних проекцій. І нарешті, важливими елементами 
цього простору є найбільш загальні концепти, що містять інформацію не про соціальні 
інститути, ролі та інституціолізовані способи взаємодії між людьми, а про основні види 
людських дій, стосунків та характеристик.

Відповідно до даної моделі структуру концептуального простору передвиборчого 
дискурсу можна описати наступним чином. Базовим концептом даного виду дискурсу 
є концепт ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ, що є складовою концептуального поля ВИ-
БОРИ. З ними пов’язана низка концептів, що репрезентують різні аспекти процедури 
виборів: ВИБОРИ, ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ, КАНДИДАТ, ВИБОРЦІ, ГОЛОС, 
ГОЛОСУВАННЯ, ОБРАННЯ, ПОСАДА. Наведемо приклади з проаналізованих нами 
промов кандидатів, в яких лексикалізуються ці концепти: In this election, we have a chance 
– not just to elect a new president – but to set a new direction for America (Bush 22.01.2000); 
This is a campaign that trusts the people of America (Bush 09.08.2000); And voters have a 
clear choice between two very different candidates with different approaches and different 
records (Bush 23.10.2004); We must make sure every vote is counted and every vote counts 
(Kerry 29.06.2004); So vote like our future depends on it (Kerry 27.12.2003).

Оскільки інститут виборів є одним з політичних інститутів, концепт (або концепту-
альне поле) ВИБОРИ є частиною концептуального простору ПОЛІТИКА, складові якого 
– концепти ПОЛІТИК, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕРЖАВА, ДЕМОКРАТІЯ 
і власне сам концепт ПОЛІТИКА – займають важливе місце в передвиборчому дискурсі, 
що ілюструють наступні приклади: I think all of you understand that we are at a special new 
moment in American politics (Kerry 08.04.2004); And I will fight against any effort by any 
politician to dip into the Social Security Trust Fund for any purpose (Gore 04/04/2000); We 
received great support from people of both political parties (Bush 29.10.2004); Let’s work our 
hearts to make sure that the America we pass on is a country with clean rivers, clean air, clean 
water, with a safer environment (Kerry 22.04.2004); If you entrust me with the presidency, I will 
put our democracy back in your hands (Gore 17.08.2000).
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Крім ряду концептів, що репрезентують політичну сферу суспільства, у передвибо-
рчому дискурсі присутні численні фрагменти концептуальних полів, що представляють 
практично всі інші сфери суспільної діяльності – економіку, освіту й науку, охорону 
здоров’я, боротьбу зі злочинністю тощо. Таке широке коло зв’язків пояснюється здатніс-
тю політичної сфери сполучатися з усіма іншими сферами суспільного життя, впливати 
на них [7: 370]. Елементи цих концептуальних полів актуалізують при обговоренні кан-
дидатами стану справ у країні та передвиборчих програм.

Серед найбільш загальних концептів, що виходять за межі концептуальних полів, які 
репрезентують інституціолізовані форми соціальної взаємодії, найчастіше в передвибор-
чого дискурсі актуалізуються концепти ПІДТРИМКА, ВИБІР, РІШЕННЯ, ОПОНЕНТ, а 
також концепти, що позначають індивідуальні характеристики політиків та їх ціннісні 
домінанти – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СВОБОДА тощо. При цьому звертає на себе увагу 
той факт, що базові для політичної сфери загальні концепти ВЛАДА та БОРОТЬБА ЗА 
ВЛАДУ у виступах кандидатів не лексикалізуються, хоча очевидно, що вони відігра-
ють важливу роль в інтерпретації подій передвиборчої кампанії. Нижче наведено типові 
фрагменти з виступів політиків, в яких лексикалізуються вказані нами загальні концеп-
ти: I ask for your support (Bush 12.10.2000); So we face a choice: are we going to let the 
Republicans make a right wing U-turn back to the past, or will we decide the right course is to 
stay and fight? (Gore 13.10.1999); But we have a lot more to do. And in the next ten days, you 
will decide whether we do it. Make no mistake about it: there is a clear choice on health care in 
this election (Gore 28.10.2000). Our nation’s leaders are responsible to confront problems, not 
pass them on to others. And to lead this nation to a responsibility era, a president himself must 
be responsible (Bush 3.08.2000); We will continue to protect America by spreading freedom 
and liberty. I believe in the transformational power of liberty. Free nations do not breed re-
sentment and export terror. Free nations become allies against these ideologues of hate (Bush 
23.10.2004).

І нарешті, велика група найуживаніших концептів передвиборчого дискурсу нале-
жить до сфери спорту та до військової сфери. Їх присутність пояснюється широким вико-
ристанням метафор ВИБОРИ ЦЕ ЗМАГАННЯ та ВИБОРИ ЦЕ ВІЙНА, що ілюструють 
наступні приклади: This is a close race. It’s going to be a tough contest (Bush 04.11.2000); 
We’re now down to what they call the final four – two Democrats, two Republicans. We have 
two semi-final contests (Gore 25.02.2000); I’m going to fight back. I’m looking forward to this 
fight. And I intend to win this fight. Because I believe there are some things worth fighting for 
(Kerry 21.11.2003); Well, the conventions are over, and the battle lines are clearly drawn. The 
voters have a clear choice (Bush 18.08.2000); I view California as a battleground state. My 
opponent has made the mistake of already counting the votes of California – but I am going to 
earn them (Bush 16.09.2000).

Далі розглянемо один з центральних концептів передвиборчого дискурсу – концепт 
ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ. Оскільки основна мета передвиборчої кампанії полягає в 
тому, щоб дати змогу виборцям познайомитися з кандидатами, а політикам – довести, 
чому саме вони гідні обійняти виборну посаду, то стратегічним завданням обох основних 
сторін передвиборчого процесу є формування образів кандидатів: агітаційна кампанія 
кандидата спрямована на формування його позитивного образу та негативних образів 
опонентів [8: 94; 9: 36], а зусилля виборців – на збір інформації про політиків, достатнь-
ої для прийняття електорального рішення. Проведений нами аналіз промов кандидатів 
на посаду президента США підтвердив цю думку, оскільки вся система політичних  
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та неполітичних образів у текстах цих промов організована таким чином, щоб підкресли-
ти позитивні характеристики кандидата чи негативні риси його опонента. Образи окре-
мих кандидатів є індивідуальними концептами (individual concepts), що будуються за 
моделлю родового концепту (generic concept) ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ, який, у свою 
чергу, є різновидом концепту ПОЛІТИК. Необхідно відзначити, що образи політичних 
кандидатів уже більше 40 років вивчаються політологами, соціологами та психологами 
[10: 2]. Лінгвісти зацікавилися цим питанням порівняно недавно, хоча вважається, що 
феномен іміджу генетично пов’язаний саме з красномовством, і його першими дослід-
никами можна вважати авторів античних риторик [11: 194]. Тому для більш глибокого 
аналізу даного концепту потрібно звернутися до багатої традиції дослідження феномену 
політичного образу представниками різних наук.

Аналіз літератури з даного питання свідчить, що серед дослідників існують різні 
погляди на об’єм та структуру образу політичного кандидата. Більшість з спеціалістів 
розглядають його як інформацію про основні якості політика, протиставляючи образ 
кандидата його програмі та біографії [12]. Розроблені моделі образу кандидата представ-
ляють собою або простий перелік якостей, необхідних політику для досягнення успіху, 
або спробу їх систематизації та розподілу на групи. В останньому випадку якості, як 
правило, підрозділяються на моральні та професійні, хоча існують моделі, в яких ок-
ремо виділяються лідерські якості [13: 587], потенціал особистості [13: 583], ціннісні 
орієнтації [9: 28], а також біологічні, комунікативні та інші якості [14: 177-178]. Деякі 
дослідники пропонують виділяти в образі політика основні та другорядні характерис-
тики і представляти його структуру у вигляді центра (ядра чи домінанти) та периферії 
(оболонки) [11: 201; 8: 98]. Разом з тим, деякі вчені наголошують на тому, що оскільки 
образ кандидата має стереотипний характер, він повинен бути простим і складатися не 
більше, ніж з двох чи трьох характеристик [7: 166]. Інші дослідники зауважують, що пси-
хологічно адекватна модель образу політика повинна включати інформацію не лише про 
окремі якості, але й про дії, стосунки та інші аспекти життя політиків. До таких моделей 
політичного образу належить модель особистість – діяльність – відношення, розробле-
на російськими вченими [13: 719].

Ми поділяємо думку дослідників, які вважають, що образ кандидата можна розгля-
дати як згорнутий текст, або, точніше, як текст, що може згортатись і розгортатись у 
свідомості людини [15]. У максимально згорнутому вигляді він може складатись навіть 
з однієї характеристики, що є найбільш яскраво вираженою чи найбільш важливою для 
окремого виборця і забезпечує індивідуалізацію кандидата та його прив’язку до політич-
ного стереотипу – стійкого, спрощеного та емоційно забарвленого уявленням про існую-
чі типи політиків, що склалися в певній культурі (такі стереотипи іноді називають полі-
тичними ролями [11: 198] або історичними образами (historical images) [16: 23-44]). У 
повністю розгорнутому вигляді образ включає всю наявну в свідомості інформацію про 
кандидата і структурується відповідно до концепту ЛЮДИНА, що допомагає інтегрувати 
знання про аскриптивні, культурні, територіальні, політичні, економічні, соціальні, пси-
хологічні та інші характеристики індивіда. Власне концепт ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ 
є певною «проміжною ланкою» між концептом ЛЮДИНА та політичним стереотипом, 
«напіврозгорнутим текстом», що містить найбільш важливу інформацію для прийняття 
електорального рішення. Структуру цього концепту можна представити у вигляді фрей-
му з наступним набором слотів: індивідуальні та професійні якості, ідеологія, партій-
на приналежність, займана посада, минулі досягнення, програма майбутніх дій. Дана 
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 модель є близькою до моделі концепту ПОЛІТИК, описаної в монографії Шейгал [17: 
85-96], та американської класифікації основних тем передвиборчої кампанії [9: 28].

На завершення відзначимо, що в деяких роботах дослідники описують різні види 
образів політичних кандидатів. Це відбувається через намагання врахувати особливості 
сприйняття інформації людиною, структуру її концептуальної системи або просто заради 
зручності викладу матеріалу. Так, оскільки не всі виборці можуть інтегрувати політич-
ну та особисту інформацію про кандидатів, деякі вчені окремо розглядають образи кан-
дидата-політика та кандидата-людини [18: 17]. Для підкреслення різниці між реальною 
особистістю політика та образом, який він прагне створити в свідомості аудиторії, про-
тиставляють образ та стратегічний образ (чи імідж) політика [8: 12]. Поетапність ство-
рення політичного образу через формування когнітивного компоненту до подальшого 
розширення афективної складової відображається у протиставленні образу-знання та 
образу-значення кандидата [19: 123].

Крім того, розрізняють образи кандидата в залежності від того, коли, ким та як вони 
сформовані (образ кандидата до та під час кампанії; образ у власній рекламі, ЗМІ та 
рекламі опонента; комунікативний образ тощо) [8; 14; 15]. Розрізняють також бажаний і 
можливий образи кандидата (як з точки зору самого кандидата, так і з точки зору вибор-
ців), образи минулого, теперішнього та майбутнього станів політика (так званий образ-
прогноз) [19: 136], його позитивний та негативний образ (анти-образ) [8: 85]. При цьому 
дослідники вказують на «множинність» образів кандидата, яка пояснюється, з одного 
боку, тим, що кожен з виборців по-своєму інтерпретує отриману інформацію про кан-
дидата, а з другого, тим, що кандидати адаптують інформацію про себе для різних груп 
виборців, представляючи для них різні свої образи [7; 15]. Дослідники також вказують на 
те, що образ політика сприймається виборцями в контексті образів опонента, ідеального 
кандидата, а також образів видатних політичних діячів минулого, на основі яких форму-
ються стереотипні уявлення про політиків [15; 16]. Ці та деякі інші образи кандидатів 
можна розглядати як елементи концептуальної категорії ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ, 
яка відповідно до теорії прототипів включає образи найкращого, найгіршого, стереотип-
ного, типового та яскравого представників категорії [4: 8-11].

У висновку відзначимо, що в даній статті ми розглянули структуру концептуального 
простору передвиборчого дискурсу та структуру одного з його базових концептів – кон-
цепту ПОЛІТИЧНИЙ КАНДИДАТ. Структура концептуального простору передвибор-
чого дискурсу представляє собою взаємодію різних фрагментів концептуальної системи 
людини, а саме концептуальних полів ВИБОРИ, ПОЛІТИКА, СПОРТ, ВІЙНА та ряду 
інших. Образ політичного кандидата є текстом, що може згортатися навіть до однієї ха-
рактеристики або розгортатися до концептуальної структури, що містить повну інформа-
цію про кандидата як політика та як людину. Перспективним продовженням роботи може 
бути детальний аналіз інших концептів передвиборчого дискурсу та поглиблений аналіз 
зв’язків між концептами.
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Н. КЛЮеВ И Т. ШеВчеНКО:
ТИпОЛОГИЯ СУДЬБЫ И пОЭТИчеСКОГО ТВОРчеСТВА

Автор рассматривает типологию судьбы и творчества двух великих поэтов – 
Н. Клюева и Т. Шевченко. Особое внимание уделяется рецепции Шевченко в поэме Клю-
ева «Кремль», соотношению центральных концептов художественного мировиденья 
двух крестьянских поэтов.

Автор розглядає типологію судьби і творчості двох великих поетів – М. Клюєва і 
Т. Шевченка. Особлива увага надається рецепції Шевченка в поемі Клюєва «Кремль», 
співвідношенню центральних концептів художнього світозору двох селянських поетів.

The author studies fate typology and creation of two outstanding poets – N. Kluev and 
T. Shevchenko. Great attention is paid to Kluev’s reception of Shevchenko in the poem «Krem-
lin» and artistic world outlook correlation of two peasant poets.

Николай Клюев и Тарас Шевченко – проблема далеко не надуманная: слишком много 
общего имеется в жизни, судьбе и творчестве обоих поэтов. Эту близость к Шевченко 
Клюев определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни. Потомок коренного 
крестьянского рода северного поморского края, он, очевидно, не раз мечтал о славе ук-
раинского Кобзаря, который из народних низов поднялся до поэта всего украинского и 
славянского мира. Русский поэт тоже знал себе цену, понимал значение своего таланта и 
того места, которое он занимает и займет в галерее крестьянских (разумеется, христиан-
ских) поэтов. Если Шевченко открывает эту галерею, то Клюев ее фактически завершает, 
так как в последний раз в творчестве Клюева народная речь, уходящая в небытие крес-
тьянская культура и история, по выражению О. Мандельштама, «замкнула язык извне, 
отгородила его стенами государственности и церковности». Клюев последний пример 
этой живой жизни народно-поэтического и книжно-архаического языка, который «со 
всех сторон омывает и опоясывает грозной и безбрежной стихией» [1: Т. 2. С. 245].

Как и у Тараса Шевченко, основы образности и миросозерцания Клюева скрываются 
в фольклорных истоках, церковно-славянской и древнерусской традициях. Но если укра-
инский поэт аккумулировал в своем творчестве ритмомелодику украинской разговорной 
речи, разнообразие интонаций и мелодий народных песен, лукавую мудрость националь-
ной сказки, печаль дум, высокую архаику исторических летописей, то стих Клюева боль-
ше восходит к русским былинам, календарно-обрядовой поэзии, плачам и причитаниям 
Русского Севера, традициям старобрядческой книжности. Это своеобразие его поэти-
ческого мастерства точно подметил Осип Мандельштам в известном своем высказыва-
нии: «Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь 
покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен, потому что в нем уживается 
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ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя» 
[1: Т. 3. С. 34]. Сам русский поэт, обладая пророческим даром, улавливал свою миссию 
художника в эпоху крушения крестьянской культуры и унификации народного языка:

О Боже сладостный, ужель я в малый миг
Родимой речи таинство постиг,
Прозрел, что в языке поруганном моем
Живет Синайский глас и вышний трубный гром?.. [2: С. 290-291].
Если распространению славы Шевченко не смогли препятствовать никакие запре-

ты российской цензуры, то трагическим и долгим было возвращение поэта Клюева в 
русскую и, конечно, мировую поэзию. Художник слова, который уже в самом начале 
поэтического поприща был признан современниками великим поэтом земли Русской, 
долгое время находился в забвении. Даже после снятия обвинительного приговора по 
Делу Н. А. Клюева военным трибуналом Сибирского военного округа в 1960 году совет-
ские идеологи не спешили с возвращением поэта его народу. Уже несколько десятилетий 
в возрождающейся России гремели имена таких известных поэтов Серебряного века, как 
Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Андрей Белый, Николай Гумилев, Максимилиан 
Волошин, Вячеслав Иванов; их книги активно издавали, о них писали литературоведы, 
проводились конференции, посвященные их творчеству, защищались диссертации, а 
Николай Клюев все преподносился читателю как один из «обоймы» новокрестьянских 
поэтов, близкий к кругу Сергея Есенина. Истинное значение Клюева в отечественной 
поэзии по-прежнему умалялось.

С 1984 года небольшая группа энтузиастов, лидером которой является Сергей Суб-
ботин, ведущий сотрудник Института мировой литературы, стала проводить ежегодные 
чтения на родине Клюева, в Вытегре. Они и положили начало движению за возвращение 
поэта, признание его творчества. Этому во многом способствовали появившиеся науч-
ные сборники о творчестве Клюева, изыскания о последних годах его жизни, публикация 
писем и, конечно, двух неизвестных поэм Клюева – «Погорельщина» и «Песнь о Вели-
кой Матери». Последняя, найденная в 1989 году в архивах КГБ литератором В. А. Шен-
талинским и опубликованная в 1991 году в журнале «Знамя», совершила переворот в 
сознании клюеведов. В ней русский поэт предстал как большой эпический талант, со-
единивший в своем творчестве космизм мировидения с глубочайшим лиризмом и само-
цветностью русского слова.

В современной России сейчас уже имеется несколько центров по изучению жизни 
и творчества русского поэта. В Москве, в ИМЛИ, под редакцией С. И. Субботина, издан 
сборник исследований и материалов о Клюеве (1997), готовится к изданию семитомное 
собрание его сочинений. В Санкт-Петербурге, в ИРЛИ, составители А. И. Михайлов и 
В. П. Гарнин выпустили в свет два тома поэзии и прозы Клюева, вобравшие в себя на-
иболее полное на сегодняшний день собрание его текстов. Один из клюевских центров 
находится на русском Севере, в Петрозаводске и Вологде. Филологи этих городов изу-
чают творчество своего великого земляка в контексте северорусского словесного искус-
ства, составляют словарь его языка и поэтических образов. Интересно, что и в столице 
Украины сложилась школа, возглавляемая профессором Киево-Могилянской академии 
Л. А. Киселевой, ученые которой рассматривают творчество Клюева в его связях со ста-
рообрядчеством, на своем сайте, названном «Клюевослов», помещают всю появляющу-
юся информацию о русском самобытном поэте.

Отрадно, что художественное наследие Клюева теперь активно изучают за рубежом: 
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в США – профессор Мичиганского университета Майкл Мейкин, во Франции – заведу-
ющий кафедрой славистики университета г. Кан (Нормандия) профессор Мишель Никл, 
в Польше – ведущий сотрудник Института литературы (Варшава) Ежи Шокальский.

Новым центром клюеведения постепенно становится и Томск, о чем свидетельству-
ют проведенные в нем две Всероссийские конференции (1999 и 2004) «Николай Клюев: 
образ мира и судьба» и соответственно выпущенные в свет два сборника материалов 
данных конференций [3]. Сенсацией прошлого года явилась публикация в Томском госу-
дарственным университете при непосредственном участии автора данной статьи, книги 
«Наследие комет», составленную хранительницей семейного архива Т. А. Кравченко и 
литературоведом из Института русской литературы РАН А. И. Михайловым. В нее вошли 
материалы из архива братьев А. Н. и Б. Н. Кравченко: письма поэта, полная подборка его 
стихотворений, обращенных к младшему другу, украинцу по своему происхождению, 
Анатолию Яр-Кравченко, а также репродукции рисунков художника и, главное, – поэма 
«Кремль», впервые обнародованная только сейчас [4].

Так распорядилась судьба, что томский период жизни Клюева стал самым трагичес-
ким: здесь он томился в тюрьме и подвалах НКВД, страдал от унижения и нищеты, здесь, 
на Каштачном поле, завершилась в октябре 1937 года его земная жизнь. В Колпашево и 
Томске Клюевым написаны его гениальные письма, пронизанные пафосом мученичес-
тва, здесь были созданы поэма «Кремль», теософское сочинение «Очищение сердца», 
знаменитое стихотворение «Есть две страны: одна – Больница…» – своеобразное поэти-
ческое завещание поэта.

Именно в сибирской ссылке, перешагнув шевченковский возраст, Клюев стал заду-
мываться об общности своей судьбы с судьбой Великого Кобзаряё который также как и 
он поплатился своей несвободой за политическую поэму «Сон». Клюев же, по его собс-
твенному признанию, «сгорел на своей «Погорельщине»«, написанной им в Полтаве в 
1928 году.

В одном из своих писем из Томска в конце 1935 года к Н. Ф. Христофоровой Клюев 
писал о трагизме своей ситуации в ссылке: «Положение мое очень серьезно и равносиль-
но отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным 
оловом горло поэту тоже не шуточки – это похуже судьбы Шевченка или Полежаева, не 
говоря уже о Пушкине…» [5: С. 372]. Конечно, десять лет солдатчины Шевченко в суро-
вых прикаспийских степях явились для украинского поэта очень суровым наказанием. 
Но у него была надежда на освобождение и творческую жизнь. У Клюева этой надежды 
не было. В своем последнем стихотворении, созданном в марте «кровавого» 1937 года 
еще до последнего ареста, он уже явственно видит свою неминуемую смерть:

Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!» [2: С. 632].
Таких «плачей» из сибирской ссылки у Клюева было много. Его письма из Колпаше-

во – это крик обреченного, отчаявшегося человека в ожидании смерти. В них перепла-
вились физические и духовные муки поэта, элементы фольклорных плачей и причита-
ний, эпистолярного жанра христианских мучеников. Уже его первое письмо к Анатолию 
Яр-Кравченко не может оставить равнодушным самого толстокожего человека: «После 
четырех месяцев хождения по мукам я, как после кораблекрушения, выкинут на глинис-
тый, усыпанный черными от времени и непогоды избами – так называемый г. Колпашев. 
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Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое место среди тысячеверстных 
болот и залитой водой тайги – здесь мне жить пять унылых голодных лет и, наверное, 
умереть и похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник. Кругом нет ни 
лица человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев этапов. 
Свежий человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди. Никакого пейзажа – угрюмая 
серо-пепельная равнина, над которой всю ночь висит толстый неподвижный туман, не 
поддающийся даже постоянному тундровому ветру. <…> Я перенес воспаление легких 
без всякой врачебной помощи – от этого грудь хрипит бронхитом и не дает спать по но-
чам. Сплю я на голых досках под тяжелым от тюремной грязи одеялом, которое чудом 
сохранилось от воров и шалманов – все остальное украли еще в первые дни этапов. <…> 
90% населения ссыльные <…>. Все потрясающе несчастны и необщительны, совершен-
но одичав от нищеты и лютой судьбы» [5: С. 307-308].

Еще более жуткое впечатление от колпашевского ада производит следующее письмо 
поэта, обращенное к Н. Ф. Христофоровой, его ангелу-хранителю: «Я желал бы быть 
самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром ос-
тяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего меня пугают 
люди, какие-то полу-псы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. 
Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель 
неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохно-
вения больного сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные, темные 
посещения, сменяются областью загробного мира. Я прошел уже восемь демонических 
застав, остается еще четыре, на которых я неизбежно буду обличен и воплощусь сам во 
тьму» [5: С. 311].

Цитируя эти строчки их писем Клюева, как не вспомнить описание каторжной Сиби-
ри в шевченковской поэме «Сон»:

Мов із тісної домовини
На той остатній страшний суд
Мертвці за правдою встають.
То не вмерлі, не убиті,
Не суда просити!
Ні, то люди, живі люди,
В кайдани залиті.
Із нор золото виносять,
Щоб пельку залити
Неситому!.. То каторжні. [6: Т 1. С. 234].
Клюев тоже раньше воспринимал Сибирь как страну каторги, когда задолго до арес-

та и ссылки писал про снега и вьюги Нарыма, «про мрак и тюрьму, про мерцание звезд за 
решеткой» [5: с. 137]. Но, реально оказавшись в ссылке, он теперь воспринимает Нарым 
как экзистенциональнй знак небытия, насильственной смерти. Чуть позже, в Томске, из 
обездоленного, страдающего человека Клюев преображается в праведника, великомуче-
ника, обретает черты Николая Святоши, черниговского святого, который являлся ему в 
снах. Именно здесь он создает свое проповедническое произведение «Очищение серд-
ца», до сих пор не осмысленное исследователями и почитателями его таланта. В нем он 
выдвигает главные условия очищения от скверны плоти и духа, утверждая, что лишь в 
чистом сердце человека начинает жить Христос [4: с. 361–367].

Интересно, что образ «чистого сердца» является также любимым и для Шевченко. 
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В его «Молитве» «чистые сердцем» – настоящие праведники, они нуждаются уже не в 
очищении и божьей силе, а в соблюдении, сохранении своей нравственной чистоты:

Трудящим людям, всеблагий,
На їх окрадені землі
Свою ти сили ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постав ти ангели свої,
Щоб чистоту їх соблюли [6: Т.1. С. 294-295].
Можно утверждать, что именно в сибирской ссылке, пройдя несколько кругов Дан-

тового Ада, Клюев, униженный физически, духовно поднялся до осознания себя поэтом-
пророком, великомучеником, образ которого проходит через его последнее стихотворе-
ние «Есть две страны: одна – Больница…» и нарымскую поэму «Кремль».

Поэма явилась художественным свидетельством бессмертия ее автора. Ода, обра-
щенная к тирану, стала памятником самому поэту. В ней, ведя диалог с властями, Клюев 
прибегает к истории жизни Тараса Шевченко, которая является поучительным приме-
ром победы великого поэта над своими историческими гонителями в «малом времени». 
«Большое время» все расставило по своим местам: поэт не просто реабилитирован ис-
торией, он стал духовным отцом украинского народа, городостью украинской и мировой 
литературы, а сославший его русский царь Николай I подвергся нравственному остра-
кизму потомков.

В поэме «Кремль» речь уже идет не только о сближении и сходстве судеб двух поэтов 
– украинского кобзаря и олонецкого гусляра, но и о понимании Клюевым своей роли в 
истории русской национальной поэзии, которую он сравнивал с ролью Шевченко, пред-
ставляя себя его поэтическим «собратом»:

Тарас Николе как собрату,
Ковыльную вверяет кобзу! –
И с жемчугом карельским розу
Подносит бахарь Украине! [2: С. 211].
Их встреча в веках знаковая: как Державин из дряхлеющих рук передает свою лиру 

юному Пушкину, так и Шевченко «ковыльную вверяет кобзу» своему поэтическому по-
томку – русскому народному поэту, именуемому диалектным словом бахарь, которым 
обозначали в старину говорунов, краснобаев, рассказчиков, сказочников [7: С. 56]. Имеет 
свой потаенный смысл и подарок «певца олонецкой избы» великому Кобзарю – роза с 
жемчугом. Образ розы – царицы цветов – заключает в себе множество значений. Но в 
поэтике клюевских текстов это, прежде всего, символ сердца Богоматери, вмещающего 
безграничную любовь к людям и их бесконечные страдания. Он применим также и к 
образу народного поэта, «сердце-роза» которого становится вместилищем красоты и не-
избывной печали. Как лик Богоматери украшали окладом из жемчуга, так и поэтическое 
слово « в жемчугах ходило» [7: С. 532].

Есть все основания говорить и о типологической общности философско-эстетичес-
ких воззрений Клюева и Шевченко. По мнению Л. А. Киселевой [8: С. 62], сам образ 
«мужицкой лиры» у Клюева неожиданно перекликается с ключевым образом «Кобзаря», 
о чем свидетельствуют строки из стихотворений олонецкого поэта:

Никто не слышит ветродуйной
Дуплистой и слепой кобзы [2: С. 620];
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или:
Грянет час, и к мужицкой лире
Припадут пролетарские дети [2: С. 469].
Правда, у Клюева все же чаще возникает образ не кобзы, а гуслей, тоже простонарод-

ного инструмента. Именно с упоминания о напеве гуслей начинается знаменитый зачин 
клюевской поэмы «Песнь о Великой Матери»:

Эти гусли – глубь Онега,
Плеск волны палеостровской,
В час, как лунная телега
С грузом жемчуга и воска
Проезжает зыбью лоской,
И томит лесная нега
Ель с карельскою березкой [2: С. 701].
Но главными поэтическим образом для обоих поэтов является образ избы/хаты. И 

для Клюева, и для Шевченко изба/хата – космос в миниатюре. Она и колыбель человека, 
и место его бытия, и связующее звено с миром низа – навью, где злыдни, пекло, и миром 
горним, небесным:

Беседная изба – подобие вселенной,
В ней шолом – небеса, полати – Млечный Путь [2: С. 296].
Сакрализация избы обоими поэтами позволяет рассматривать ее топосы как с пози-

ций бытовых нужд человека, так и с позиций онтологических.
У Шевченко, жившего в условиях крепостничества, доминирует бытовой, социаль-

ный план. В дом, хату приходит нужда, горе, беда – былая гармония утрачивается, хата 
превращается в земную юдоль:

За що, не знаю, називають
Хатинку в гаї тихим раєм,
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились [6: Т.2. С. 220].
У Клюева социальный аспект значительно нивелируется, потому что Русский Се-

вер не знал крепостничества, зато усиливается идея избы/храма, где обитает «мужицкий 
бог»:

Изба – святилище земли,
С запечной тайною и раем [2: С. 299].
Никто, пожалуй, из крестьянских поэтов не представил в таком завершенном виде 

«избяной космос», как это сделал Клюев (цикл стихов «Избяные песни», поэтичес-
кий сборник «Изба и поле», поэмы «Мать-Суббота», «Деревня»). В его представлении 
изба-жилище-храм – не только модель русского национального, но и всеславянского, 
всемирного космоса. Она является своеобразной матрицей планетарного дома, которая 
соединяет части света, разные народы и культуры. Поэтому становятся понятными не-
ожиданные планетарные ассоциации Клюева, связанные с образами разных стран, наро-
дов, цивилизаций и культур: Древней Руси, Египта, Вавилона, Греции и Рима, Северной 
и Южной Америки, Индии и Китая. В красном углу русской светелки поэту видится и 
манящая его далекая Индия –

Кто несказанное чает,
Веря в тулупную мглу,
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Тот наяву обретает
Индию в красному углу [2: С. 311].
Это происходит потому, что весь мир состоит в родстве с бревенчатой избой. Через 

«сердце избы» [2: С. 309] пролегло множество духовных векторов, но особо значима 
для поэта геополитическая ось – Русский Север – Юг. При этом если Юг – исток древ-
нерусской культуры, то Север является хранителем ее первообразов, кодов славянской 
мифологии, чистоты православной веры. Вот почему для олонецкого гусляра, так же как 
и для Шевченко, дороги все знаковые топосы Киевской Руси: «тур златорогий Киев», 
Чернигов, Путивль, Полтава, Переяславль, Волынь, Карпаты. В поэтическом сознании 
Клюева домонгольская Русь существует целостно и неделимо, потому что это общая 
духовная родина единой славянской семьи, о содружестве и процветании которой мечтал 
его старший поэтический брат Тарас Шевченко:

Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю [6: Т.1. С. 306].
В связи с этим Клюев. как и Шевченко, чрезвычайно высоко ценил самую дорогую 

жемчужину древней словесности – «Слово о полку Игореве». Как известно, у Шевченко 
имеется несколько поэтических переложений отрывков из «Слова…», множество пря-
мых и косвенных к нему обращений. У Клюева этих обращений не меньше. Для обоих 
поэтов «Слово…» является и неисчерпаемым источником поэтической образности, и 
страстной проповедью любви и гуманизма, и созданным на все века многоплановым об-
разом земли Русской. Но главное типологическое сходство заключается в том, что наибо-
лее значимым для них стал знаменитый плач Ярославны. Шевченко дважды обращался 
к его поэтическому переложению, а у Клюева он как поэтический мотив неоднократно 
повторяется в ряде текстов и несколько раз в поэме «Песнь о Великой Матери» [9]:

Ярославна – зегзица с Путивля
[«Деревня» – 2: С. 664];
И нет Ярославны поплакать зегзицей
[«Поле усеянное костьми…» – 2: С. 472];
Не Ярославна рано кычет
На забрале городском
[«Я посвященный от народа – 2: С. 664].
Этот прошедший сквозь века плач Ярославны не отпускает обоих поэтов. Для них 

он приобретает сакральное значение, поскольку ядерным образом их поэтической систе-
мы является образ матери, жены, Руси, Богородицы, Сырой Земли, оплакивающей свои 
бесконечные утраты:

Меж тучных, глухих и скудельных земель
Есть Матерь-земля, бытия колыбель [2: С. 293].
Вместе с тем для Клюева в его поэме «Песнь о Великой Матери» «плакучий взор 

Ярославны» является образом, который видится поэту «в путивльские вьюги да хмари» 
[2: С. 799]. Он становится метафорой всемирной катастрофы, переживаемой современ-
ной поэту Россией.

Таким образом, можно говорить о глубинных типологических связях Клюева и 
Шевченко, которые можно обозначить как типологию биографии и судьбы поэтов, так и 
типологию поэтических образов, выявляемых на уровне «коренных» поэтических кон-
цептов.
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«ДИТЯчА СЛЬОЗИНКА» В ДИСКУРСІ ВИСОКОї ТА МАСОВОї КУЛЬТУР
(Слід Достоєвського в п’єсі М. Мак-Донаха «Людина-подушка»)

Рассматривается процесс взаимопроникновения высокой и массовой культур на 
примере жанровой психомодели «страшилки» – неправдоподобно страшной истории 
– в нарративе российского классического романа Достоевского и драмы ирландца Мак-
Донаха. Хотя последний и ориентируется на психологический триллер с элементами 
экшн по голливудскому образцу, но, по единодушному мнению американской критики, 
его тексты наследуют именно Достоевского, которого он вряд ли читал. Тем не менее, 
текст его пьесы ориентирован на российское звучание в его экзотическом варианте 
западной рецепции.

Ключевые слова: массовая культура, китч, черная комедия, психологический трил-
лер, интертекстуальная стилизация, образ детства, садизм, художественное творчес-
тво, страшные истории, Достоевский.

The article deals with the process of penetrating both high and mass culture. The matrix 
of Dostoevsky is found in the play of modern Irish author. The intention to produce unreal hor-
ror stories was the artistic feature of Russian romanist as well as Irish playwriter. They both 
demonstrate interest in sadist storeys with children.

Key words: massculture, kitsch, black comedy, triller, image of childhood, sadism, horror 
stories, Dostoevsky.
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Питання про кордони мистецтва, за якими починається не-мистецтво, цікавили по-
зитивну критику починаючи ледь не з «Лаокоона» Лессінга. Постмодерний дискурс, на-
магаючись розв’язати проблему наявності в мистецтві позамистецьких структур, розра-
хованих на невибагливого рецепієнта, повернувся до історичної авангардної традиції 
розгляду масової культури як складової частини, своєрідного проекту модерністської 
парадигми.

У теоретичному дискурсі західних учених 30-40-х рр. проблема масової культури ос-
мислювалася переважно відповідно до тієї традиції, що була закладена Х. Ортегой-и-Гас-
сетом та іншими критиками масової культури, які гранично критично ставилися до да-
ного феномену. Розробляючи питання про природу масового суспільства, представники 
Франкфуртської школи соціальних досліджень – М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, 
В. Беньямін, Г. Маркузе – наголошують на демонстрації тих негативних моментів, що 
виявляються в умовах масового суспільства в економіці, політиці і, природно, у духов-
ному житті. Починаючи з 70-х рр. минулого сторіччя в західній соціологічній і культуро-
логічній літературі з’являється ряд робіт, де проблема масової культури осмислюється в 
іншій аксіологічній площині, ніж та, у якій працювали західні мислителі передвоєнного і 
післявоєнного періоду. У роботах Д. Белла, Э. Шилза, Ж. Фурастьє, А. Турена, Дж. К. Гел-
брейта, Э. Тоффлера, Г. Кана, К. Э. Боулдінга та інших обґрунтовується ідея про те, що 
перехід суспільства з індустріальної на постіндустріальну стадію розвитку веде до усе-
реднення культури. Унаслідок цього цінності, що були колись лише надбанням еліти, 
стають доступними масам, а сама масова культура істотно змінюється, здобуваючи риси, 
що колись були притаманними народній і високій культурі [1]. Ще акад. Д. С. Ліхачов 
вважав, що «масова культура, так само, як і авангард, існувала в мистецтві завжди. На-
родне мистецтво, мистецтво карнавалу, мистецтво ярмарку, мистецтво балагану – це ма-
сова культура [...], культура, що продовжує запліднювати високу культуру сучасності» 
[2;12]. Наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX в. проблема масової культури приверну-
ла увагу постмодерністів, у тому числі Ф.Джеймісона, Р. Барта, Ж. Батая, М. Бланшо, 
М. Фуко, Ж. Делеза, Ф. Гваттарі, Ю.Крістєвої, Ж. Бодрийяра, С. Жижека, Ж. Дерріди, 
У. Еко, Ж.-Ф. Ліотара та ін. «Основна теоретико-методологічна установка постмодер-
ністів полягає в тому,– пише А. В. Костіна, – що масова культура являє собою такий вид 
реальності, до якого незастосовні класичні схеми аналізу. Виконуючи цілий ряд суспіль-
но-значимих функцій, вона не може розглядатися в аксіологічній площині, і вся крити-
ка на її адресу, строго говорячи, є теоретично неспроможною» [1]. Сьогодні в західній 
філософській і культурологічній літературі відсутня єдина точка зору не тільки щодо 
сутності та історичних передумов її виникнення, але і тієї ролі, що масова культура грає 
в сучасному суспільстві. Однак домінуючою тенденцією сьогодні в розробці проблеми 
масової культури є апологетична тенденція, у тональності якої витримані останні роботи 
одного з видних західних соціологів культури З. Баумана, дослідження К. Гірца і бага-
тьох інших закордонних філософів і соціологів культури [1]. Так, на думку ще Адорно і 
Хоркхаймера, «злиття культури з розвагою приводить не тільки до деградації культури, 
але й такою ж мірою до неминучого піднесення розваги»; «розвага сприяє очищенню 
афекту, виконуючи ту ж функцію, що вже Аристотель приписував трагедії» [3; 202].

«Безумовно, сьогодні феномен масової культури перетерпів значні зміни, – зазначає 
В. М. Діанова, – і не тільки під впливом зрослих можливостей технічних і інформаційних 
технологій, але й у результаті змін, що відбулися в людській свідомості, у людських по-
требах і способі життя» [4].
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З іншого боку, загальний інтерес до проблем масової і комерційної культури, і зокре-
ма, до такого культурного феномену маскульту як кітч, корегує класичну модерністську 
критику зразка Грінберга [5], Адорно [3] та ін., а згодом у 60-і роки критику масмедіа з 
боку Умберто Эко [6; 50-73], що узагалі виносила кітч за межі культури у своєму про-
тиставленні авангарду і модернізму як мистецтву. На думку сучасних дослідників, кітч 
є не альтернативою справжньому мистецтву, але одним з варіантів сучасного мистец-
тва. У визначенні кітчу домінуючим стає його саме емоційний модус. Сучасний критик 
Роджер Скратон, полемізуючи з засновником теорії кітчу в культурі ХХ сторіччя Кле-
ментом Грінбергом, стверджує, що кітч створює спроба знецінити емоції – спроба виг-
лядати величним без єдиного зусилля для цього. Кітч перетворює усе в сентиментальну 
героїку. У справжньому кітчі примітивізується те, що не може бути примітивізованим. 
Тому підробка повинна бути добре зробленою, професійною. Кітч ґрунтується на кодах і 
кліше, що конвертують вищі емоції в легко засвоювані і нескладні форми, які дуже легко 
сприймаються без зайвих духовних зусиль, а на такі зусилля зовсім не всі люди здатні. 
Кітч, за Роджером Скратоном, – це спроба симулювати життя духу та почуттів за допомо-
гою підробки, дешевки, знищення реальності у тиражованих симулякрах. Разом із тим, 
кітч усюдисущий, він – частина мови, невід’ємний аспект демократизму культури. Кітч 
не повинний сприйматися як типово естетична хвороба [7].

Одною з провідних тенденцій у жанрових проектах сучасних творців масового 
мистецтва у стилі треш, що характеризує сучасний культурний текст, – слід визнати пе-
рехід від постмодерної гри з текстами низової культури – пародіювання у манері «стьо-
бу» конкретних існуючих моделей-трендів, здебільшого національно маркованих, – до 
створення загальних субкультурних текстів. В таких текстах інтертекст не визначається 
конкретно, а існує як модель культури класичного періоду взагалі, а не вторинних масо-
вих взірців. Тобто створюється кітч у чистому вигляді, без текстів-посередників, адже 
кітч, за визначенням, виник саме як тиражування класичних взірців. Так, наприклад, ос-
танні роботи метрів масового кіно Квентіна Тарантіно та Роберта Родригеса, на відміну 
від попередніх, критикою вперше визнано самостійними, незалежними від конкретного 
об’єкту пародіювання, жанрового та національного, наприклад, японської анімації, або 
ж психологічного трилеру з елементами екшн.

Стилістика чорної комедії Кветіна Тарантіно, Роберта Родригеса та Девіда Лінча сут-
тєво вплинула на творчість одного з найпопулярніших сучасних драматургів – ірландця 
Мартина Мак-Донаха. Факт наслідування та творчої залежності автор сам підкреслював 
неодноразово.

Вистави за п’єсою «Людина-подушка» цього штатного драматурга Лондонського Ко-
ролівського театру, що триумфально пройшли у 2003 році на Бродвеї та у лондонському 
Вест-Енді, зробили її значним явищем сучасного театру. Вперше виставлена у Націо-
нальному театрі в Лондоні, ця п’єса отримала премію Лоуренса Олів’є як краща п’єса 
сезону. Відзначено її й найвищою театральною нагородою Америки – премією Тоні. За 
одностайним висновком критики, це драма, кримінальний трилер, жахлива історія та 
чорна комедія – все в одному. Поява тексту в російському перекладі наприкінці 2006 
року (англійський варіант було надруковано у тому ж 2003 році) – викликала увагу до 
неї і слов’янського читача [8;126-157]. Провідні московські театри (Вахтангова, МХТ) 
взяли її до виставлення. Мартина Мак-Донаха стали називати одним із творців нового 
напрямку в драматургії, що отримав назву in-yer-face theatre, тобто театр, що б’є глядача 
в обличчя неприхованою та жорстокою правдою буття.
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Як американська, так і російська критика погоджується із тим, що загадковість п’єси 
полягає в її естетичній невизначеності: що це: витвір інтелектуального графоманства чи 
геніальне поєднання матриці масової культури з екзистеніальними ідеями класичного 
мистецтва? За образним висловом американського критика, це спроба вмочити ноги у 
прибої океану великих ідей. Як для постмодерного тексту для п’єси характерною є гра 
з численними інтертекстами та дискурсами, часом протилежними за стильовою домі-
нантою.

Друга ознака постмодерності – поєднання в одному тексті риторики високої та ма-
сової культур. Саме на цьому базується певна невизначеність смислів і загадковість як 
реального топосу, так і фантастичного припущення в п’єсі. Починається вона як типова 
антитоталітарна антиутопія, коли у застінки спецслужб тоталітарної держави потрап-
ляє письменник, а обвинувачення і виконання смертельного вироку без суда та слідства 
будуються на його творах. Втім, ілюзія звичайного антитоталітарного дискурсу роз-
віюється дуже швидко. Виявляється, що класична пара слідчих – «злий» та «добрий» 
– насправді творять правосуддя, тому що за сценаріями оповідань письменника Катуріа-
на, де змальовуються жахливі мордування та вбивства маленьких дітей, його психічно 
хворий брат Міхал дійсно вбиває дітей. Але і це ще не все. Причиною психічної хвороби 
Міхала виявляється те, що в дитинстві його батьки на протязі семи років садистськи 
над ним знущались, застосовуючи тортури, про що не здогадувався старший брат. Це 
був художній експеримент батьків з метою створення із старшого сина письменника, що 
їм і вдавалося робити, поки підліток не здогадався про таємницю, не вбив батьків і не 
визволив брата.

Тема тортур та садистських вбивств маленьких дітей належить до базових складових 
частин масової культури. Безперечно, це стосується у першу чергу американського на-
ціонального типу маскультури. Створюється цей масовий дискурс насамперед як певна 
модель ЗМІ, де періодично провадяться кампанії у захист дитини проти знущань батьків 
а також як константна модель кримінальної хроніки про садистські вбивства дітей з па-
топсихологічним акцентом. Масові розстріли підлітками своїх шкільних товаришів стали 
вже національною трагедією Америки та складовою її культури. З кримінальної хроні-
ки тема трансполюється у голлівудський текст, де складає необхідний елемент масового 
жанру психологічного трилеру. Культура постмодерну цей узагальнений текст включає як 
об’єкт інтертекстуальної стилізації та гри смислами. Тобто походження цього сюжетного 
шару дивної як для здорового глузду п’єси Мак-Донаха немов би лежить на поверхні.

Втім, численна американська театральна критика вистав за цією п’єсою, що пройшли 
по багатьох театрах в різних штатах, на відміну від російської театральної критики, де 
провінційний ірландський текст Мак-Донаха тільки починає засвоюватися, – одностайно 
генетично пов’язує її не тільки з Кафкою та Беккетом, а й з Достоєвським. «The New York 
Times» пише: «Науковці могли би безкінечно розбирати нарративну складність п’єси та 
її літературні джерела (до яких безперечно належить Кафка, так само, як і Достоєвський) 
[…], але наполягати на такому розумінні означає потрапити у пастку, яку Мак-Донах 
ставить, щоб посміятися над таким аналізом» [9]. Герой п’єси відповідає на питання про 
символіку та субтексти одного з його оповідань так: «Це головоломка без рішення», або 
ще так: «Це стилізація «в манері» («esque»). Це і є кредо письменника [10 та 11].

Називаються навіть марковані тексти Достоєвського, які зобов’язують до компара-
тивного зіставлення. Це «Брати Карамазови», «Злочин та кара». Цікавим є в американсь-
кій критиці паралельний розгляд комплексу ідей «Легенди про Великого Інквізитора» 
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та месіанських ідей Катуріана у Мак-Донаха [12]. До цього можна було б додати ще 
«Біси», менш відомі в американській рецепції. Дивно, що таких співставлень масово не 
робить саме російська критика, яка скоріш шукає в п’єсах ірландського драматурга тра-
диційної провінційної теми принижених та ображених. Невідомо, чи встиг прочитати 
Достоєвського Мак-Донах, який не закінчив навіть середньої школи, але, безперечно, 
після масованої номінації його на роль послідовника російського письменника з боку 
американської критики, – він цим питанням мав поцікавитися.

Але є ще глибинний шар тексту, на який вказує безперечний слов’янський його 
субстрат. Починається дія з протокольного уточнення імен, що з’ясовує дивну деталь в 
батьківському наданні імення головному персонажеві – настирливе повторення тричі – в 
імені, другому імені та прізвищі – лінгвоетнічного субстрату Катуріан, яке для амери-
канської критики звучить саме як російське. Саме як російську сприймала і продовжує 
сприймати колишню багатонаціональну культуру тоталітаризму культура Заходу та Аме-
рики. Так армянський субстат імені та прізвища персонажу ототожнюється з російським. 
З іншого боку, коло асоціацій ірландського прибічника Квентіна Тарантіно сягає не далі 
Голівуду. Катурян – Катуріан – це ім’я відомого голівудського актора та режисера. Персо-
налії тексту виявляються закритими для подальшого з’ясування.

В тоталітарному топосі драматург, як здається, шукає не стільки культурний дис-
курс, а тим більше, зовсім не політичний, а психологічний. І тому можливі транспозиції 
виявляються у сфері домінуючої – панівної для слов’янського мультинаціонального то-
талітаризму культури – російської. Неважливим є те, пише, наприклад Д.Шушарін, чи 
дійсно була дитяча сльозинка узята Достоєвським з газетної хроніки про страждання 
запертої батьками в сортирі дівчинки чи ні, – в світову культурну традицію її ввів саме 
Достоєвський. Шушарін полемічно вважає, що ця сльозинка стала джерелом вульгар-
ності для усієї російської культури, для всіх так званих «образів дитинства», які стали 
магічним інтертекстом в контекстах різних культур та субкультур, що складали єдину 
російську національну культуру. Пізніше її було покладено в беззаперечне підґрунтя 
усієї соцреалістичної культури, що носила суїцидальний садистський характер по відно-
шенню до ідеалу дитинства [13; 51-53]. Магічне, чаклунське ставлення до дитинства як 
до критерію гуманізму складало утопічний текст соцреалізма, так само, як і магічне став-
лення до літератури, яка в Росії традиційно заміщала неіснуючі інші форми суспільної 
свідомості. Ця феноменальна унікальність російської літератури завжди дивувала дале-
ких від російської та радянської дійсності письменників. Як здається, ірландський дра-
матург не був винятком. Він поєднує в своїй п’єсі поетику добре викладеної мікроісторії 
з кримінальною патопсихологічною інтригою – та полемічний внутрішній сюжет про 
призначення та кордони художньої творчості, який будується як психологічно-креативна 
антиутопія по відношенню до беззаперечного гуманізму як мети культури у слов’янсько-
російському варіанті.

Героя п’єси письменником назвати можна тільки умовно, оскільки тільки одне з його 
оповідань було надрукованим у газеті, а на життя він заробляє працюючи на скотобійні. 
Втім, своєю справжньою професією з дитинства Катуріан звик вважати письменництво 
– вигадування історій, яке він вважає єдиним обов’язком письменника. Принаймні де-
кларує єдиним обов’язком. Чи насправді так?

Рецензент «Нью Йорк Таймс» темою цієї п’єси вважає саме невигубну пристрасть 
людства до вигадування історій. Втім, як здається, масова культура не була єдиною сфе-
рою існування невірогідно жахливих історій. Професійна майстерність Достоєвського 
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у вигадуванні страхітливих історій – «страшилок»-»ужастиків» в стилі масової кримі-
нальної хроніки сьогодні визнається навіть російськими дослідниками поетики письмен-
ника. Те, що Д. Шушарін називає вульгарністю, є не що інше, як транспозиція масової 
культури у високу елітарну, що, на наш погляд, складає стильову специфіку також і п’єси 
ірландського драматурга. І водночас це національна ірландська традиція, що складає 
ментальну ідентичність нації, що сягає в глибину ірландських саг. Нарешті, це – мо-
дифікація традиційного дуже популярного американського фольклорного сюжету ХХ 
століття, як, наприклад, історії про зустріч на хайвеї з померлою дівчинкою (дівчиною) 
та мандрівка з нею в автомобілі у напрямку від заміського кладовища до її рідного міста. 
Мотив наглої смерті чи суїциду дівчинки став опорним і для Достоєвського, та на протязі 
багатьох десятиліть приваблював своєю біографічною утаємниченістю різноманітних 
дослідників від філософів та філологів до психіатрів та сексопатологів [14]. На відміну 
від незайманої героїні готичного сюжету з американського фольклору, дівчинка (дитина) 
з метасюжету наррації Достоєвського постає об’єктом садистських інтенцій творчо об-
дарованої особистості (Ставрогін, Свідрігайлов).

Креативна пристрасть до викладення жахливих історій, в усному чи письмовому 
вигляді характеризує не тільки персонажів письменника (сповідь Ставрогіна з роману 
«Біси» відмовився друкувати за моральними міркуваннями російський часопис, нез-
важаючи на наполегливість Достоєвського), а й самого автора. Його усна творчість в 
салоні А. П.Філософової, відома за спогадами кн. Трубецької, – про жахливий факт з 
його дитинства – смерть дівчинки від зґвалтування – сьогодні остаточно визнана вигад-
кою письменника [15]. Так само більшість російських літературознавців, на відміну від 
російських психіатрів, визнає творчою вигадкою і біографічну коннотацію письменника 
до «гріха Ставрогіна». Тобто репродукування недвозначних з погляду моралі, але захоп-
лююче фабульних історій, складало суттєву рису творчої індивідуальності російського 
прибічника реалізму, так само, як і ірландського прибічника Квентіна Тарантіно.

Але поєднує новітню п’єсу з російською традицією не тільки особливості наративно-
го дискурсу (вигадування неймовірних історій-небувальщин як обов’язок письменника), 
а й домінанта хворої совісті. П. Бациллі, наприклад, вважає, що сумнівні психологічні 
експерименти в романах попередників та послідовників російської традиції – «антро-
пологів» кінця ХУШ ст. (Ш. де Лакло та ін.) та Марселя Пруста – лише легка гра заради 
розваги, в той час як для Достоєвського моральне значення гри завжди на першому місці, 
і цим визначається його місце в історії як загальноєвропейського, так і російського ду-
ховного розвитку ХІХ ст. [16].

Дослідники тоталітарної культури особливу увагу приділяють її садистському ком-
поненту, який полягає у скасуванні та підміні реальності символічною дійсністю [17; 
54-100]. В принципі це і є риса масової культури взагалі. Дійсність садистського нарра-
тиву символічна, ілюзорна, це стилізація «в манері». «Страшилки» Катуріана – Мак-До-
наха належать саме до дискурсу масової культури. І тому прибій високих ідей, в якому 
він наважується вмочити ноги, теж виявляється не справжнім, як для героїв російської 
літератури, а ілюзорним. Єдина казка Катуріана, позбавлена садистського компонента, 
– це вигадка про трьох зелених поросят, які були вигнанцями доти, доки зелений дощ не 
перетворив усіх свиней на зелених. Саме у товаристві трьох зелених поросят з’являється 
врятована від садистської смерті чергова дівчинка-страдниця, яку було розіп’ято як Іісу-
са Христа. Це вирішує долю рукописів Катуріана, які мали згоріти після його вбивства 
просто у кабінеті слідчого. Знову-таки невідомо, чи прочитав Мак-Донах «Майстра 
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та Маргариту» Булгакова, але матриця «Рукописи, що не горять» належить саме росій-
ському інтертексту. Подібна суміш масової та елітарної культур, як на наш погляд, пе-
ретворила феномен Булгакова на об’єкт московських граффітті, а п’єсу Мак-Донаха на 
культовий текст європейських та американських театрів.
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п. КУЛІШ – пеРеКЛАДАч ТА пОпУЛЯРИЗАТОР ТВОРчОСТІ  
Д. Г. Н. БАйРОНА

У статті висвітлено особливості творчого засвоєння та критичну інтерпретацію 
П. Кулішем набутків англійського автора як цілісного процесу в історичній перспективі. 
На основі системного й порівняльного аналізу простежено еволюцію художньої рецепції 
письменником спадщини Байрона.

Ключові слова: романтизм, національні літературні традиції, байронізм, ідейно-
художнє наповнення, жанр ліро-епічної поеми.

In the article are reflected the features of the creative mastering and critical interpretation 
of P. Kulish of properties of the English author as an integral process in a historical prospect. 
Оn the basis of analysis of the systems and comparative is traced evolution of artistic reception 
by the writer of Byron’s inheritance.

Key words: romantics, national literary traditions, Byronism, idea-artistic filling, genre of 
lyrical-epic poem.

Пантелеймон Куліш – видатна постать громадського й культурного життя України 
минулого століття. За шістдесят років активної діяльності він виконав велику працю на 
ниві національної духовної культури, залишивши помітний слід як прозаїк, поет, критик, 
етнограф, філолог, перекладач, публіцист, історик, педагог.

За життя П. Куліша, а тим більше після його смерті, ставлення до нього було неод-
нозначним. Упередженість заважала спокійному й об’єктивному вивченню багатогранної 
і водночас сповненої контрастів його діяльності. Сучасники П. Куліша (особливо у 70-90 
роках) звинувачували його в проросійських тенденціях, полонофільстві, туркофільстві, а 
то і зраді вітчизни, у ліпшому випадку його ім’я замовчувалося.

Слід відзначити, що спроби всебічного дослідження творчого доробку П. Куліша в 
українському літературознавстві вже робилися в період перших десятиліть нинішнього 
сторіччя. Відразу ж по його смерті одна за другою виходили у світ критико-біографічні 
студії Б. Грінченка (1899), О. Маковея (1900), В. Шенрока (1901). Вивчались як окремі ас-
пекти діяльності, так і творчість та світогляд митця в цілому. Вчені прагнули об’єктивно 
й зважено поцінувати спадщину П. Куліша, її значення для розвитку української культу-
ри і письменства. Варто відзначити праці М. Возняка, Я. Гординського, М. Грушевського, 
О. Грушевського, Д. Дорошенка, О. Дорошкевича, М. Зерова, С. Єфремова, Є. Кирилюка, 
В. Петрова, І. Пулюя, К. Студинського, П. Филиповича, І. Франка, В. Щурата та ін.

У наш час особистість митця знову стає предметом пильної уваги літераторів, пе-
рекладачів, істориків, фольклористів, етнографів, філософів. Неабиякий вклад у справу 
повернення П. Куліша в коло української духовної культури і письменства вже зробле-
но М. Жулинським, В. Івашківим, Є. Нахліком, М. Гуляком та ін. Особливу увагу треба 
приділити титанічному доробку Є. Нахліка, яка висвітлена у таких працях: «І. Франко 
про оновлення українського віршування пошевченкової доби» [1], «Історіософські по-
гляди П. Куліша в типологічному контексті слов'янського романтизму» [2], «Концепція 
людини в романтичних оповіданнях П. Куліша» [3], «Просвітительські ідеї в художньо-
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історіософській концепції П. Куліша» [4], «Українська романтична проза 20-60-х років 
XIX с». [5], «Не «список з натури», а «самовладний мир» (Естетичні засади П. Куліша 
– літературознавця)» [6], «Німецька література й наука в рецепції Пантелеймона Кулі-
ша» [7], «Пантелеймон Куліш» [8] «Позитивізм у рецепції Пантелеймона Куліша» [9], 
«Проблема Україна – Захід в інтерпретації П. Куліша» [10], «Українсько-російська дво-
мовність у творчості Пантелеймона Куліша (До 100-річчя від дня смерті письменника)» 
[11]. Сучасні вчені у своїх пошуках прагнуть до всебічного, глибокого й об'єктивного 
вивчення його спадщини у контексті взаємозв’язків української літератури із світовою, 
враховуючи індивідуальність митця і національні літературні традиції.

Як перекладач та популяризатор англійської літератури П. Куліш не надто відомий. 
Водночас у системі українсько-англійських взаємин XIX століття йому належить одне із 
провідних місць. У спектр культурних зацікавлень П. Куліша входило чимало європейсь-
ких письменників, досвід яких позначився на його мистецьких принципах: Гомер, Дан-
те, М. де Сервантес, У. Шекспір, Ж.-Ж. Руссо, Й. Гердер, Ф. Шіллер, Й. Гете, Дж. Байрон, 
В. Скотт, П-Б. Шеллі, А. Мандзоні, Г. Гейне, Ч. Діккенс та ін.

Саме через розуміння, що творче засвоєння всього позитивного, створеного світовою 
цивілізацією, безумовно, посприяє збагаченню рідної культури, її тематичному, жанро-
вому та художньому оновленню з цих позицій, він надавав особливого значення доробку 
англійських майстрів пера, що відбилося на його світогляді, оригінальній поетиці, допо-
могло у перекладацькій практиці.

І саме «у зв’язках і взаємодіях з іншими», як стверджує Г. Вервес, кожна національна 
література «знаходить свою самобутність» [12, 124]. Це переконливо доведено у працях 
О. Білецького, Г. Вервеса, І. Журавської, Р. Зорівчак, В. Матвіїшина, Д. Наливайка, М. Ша-
повалової, І. Девдюк та ін. Поаспектно ця проблема в нашому літературознавстві вже ви-
світлювалася в студіях В. Щурата, В. Петрова, М. Зерова, Я. Гординського, Б. Неймана, 
Г. Кочура, М. Ажнюк, Д. Кузика, Є. Нахліка, В.Івашківа та ін.

Зовсім мало місця у вітчизняному перекладознавстві приділено перекладам П. Кулі-
ша з Байрона (якщо не брати до уваги окремі критичні зауваження), у той час як на 
сьогодні інтерпретація митцем поеми «Чайльд Гарольдова мандрівка» залишається, на 
жаль, єдиним повним перекладом відомого твору українською мовою. Йому належать та-
кож переспіви поезій британського лірика, що ввійшли у збірку «Позичена кобза» (поруч 
із творами Шіллера, Гете, Гейне), а також переклад І, II, III і частково IV пісень (опуб-
лікована лише пісня перша) роману у віршах «Дон Жуан». Ці роботи не лише знайо-
мили співвітчизників із творчістю відомого поста, вони збагачували культуру рідного 
слова, засвідчували його рівноправність серед світового письменства, а, отже, назріла 
необхідність об’єктивного їх аналізу та визначення місця в історії розвитку української 
байроніани.

У 20-х роках XIX століття в європейських літературах байронізм як художньо-есте-
тичне явище набув великої популярності. Він був одним із паростків романтизму, від-
значаючись тенденційністю, що випливала із непересічної особи Байрона як людини, 
поета, борця, а також образів героїв, створених англійським письменником: Гяура, Кор-
сара, Чайльд Гарольда, Каїна, Мазепи та інших. Лірична манера оповіді, композиційна 
уривчастість, відображення дійсності у заломленні суб’єктивного ліричного сприйняття 
героя, з яким поет ототожнює себе емоційно, образи прекрасних героїнь, декоративне 
тло романтичного Сходу – ось неповний перелік рис, притаманних творам байронічного 
типу.



211

Оскільки наші митці на початку XIX сторіччя орієнтувалися головно на фольклор, 
та мотиви «світової скорботи», властиві Байрону та його послідовникам, в українському 
письменстві не знайшли такого виявлення, як, скажімо, у Польщі чи Росії, зокрема у тво-
рах К. Рилєєва, А. Міцкевича, О. Пушкіна, М. Лєрмонтова та ін. Творчість британського 
поета справила сильний вплив на тематику та ідейний зміст оригінальних творів украї-
нських романтиків. Проте мотив «світової скорботи» трансформувався у них загалом у 
національну тугу [13, 12].

Елементи байронізму наявні й у прозі П. Куліша 40-50-х років, проте це не дає 
підстав твердити про безпосередній вплив британського романтика на його творчість 
визначеного періоду. Із спадщиною Байрона він був добре знайомий з юнацьких років, 
проте тоді знаходився у полоні історико-етнографічних зацікавлень. І лише робота над 
перекладом «Чайльд Гарольда» і «Дон Жуана» наприкінці 80-х років, власна діяльність 
на ниві поезії та бажання розширити обрії рідного слова спонукали до культивування у 
ліриці та ліроепіці (поеми «Маруся Богуславка», «Магомет та Хадиза», віршована драма 
«Байда, князь Вишневецький») байронічних елементів. Ці твори з притаманними їм фор-
мою, образною системою, інтонаційним ладом можна сприймати як явище одного ряду з 
творчістю Дж. Байрона. Тож, саме П. Куліш, хоч і з деяким запізненням, репрезентував в 
українській літературі поширену на початку століття байронічно-романтичну течію.

У самій особистості Пантелеймона Куліша було щось байронічне. Безкінечне праг-
нення до нового, незвіданого, бажання піднятися над світом пристрастей, відчуття са-
мотності, «сарказм на адресу суспільності, розчарований і гіркий «тон», «маски і пози» 
Байрона були, як зауважив М. Зеров, «прекрасним річищем для власних кулішівських 
емоцій» [14, 284].

Українського митця однаково захоплювала як творчість Байрона з притаманним їй 
ідейно-художнім наповненням, так і гучна постать британського поета – речника свободи, 
бунтаря проти всього усталеного, усвяченого, шаблонного, що своєю безкомпромісністю 
й бунтарським духом прихилив до себе серця мільйонів сучасників. Таке ототожнення 
його особистості й поезії було звичним явищем у типології європейського байронізму. 
Воно виходило з особливостей творчої манери поета, яка полягала в щиросердному ви-
явленні емоцій та переживань. Місця, де Байрон виражав власні свободолюбиві переко-
нання, найбільше схоплювалися читачами і забезпечували поемам великий успіх.

У драматичні хвилини свого життя в поезії англійського романтика П. Куліш зна-
ходив думки, співзвучні з власними, тому неодноразово покликався на твори Байрона, 
ототожнюючи себе з ним чи його героями. Можна сказати, що байронізм – це стиль і 
манера поведінки українського митця, спосіб буття, глибинна суть.

Відгукуючись про селян, змальованих у повістях Г. Квітки-Основ’яненка – з чистим 
серцем, душею «Божим поглядом просвіщенну», з природним розумом, П. Куліш від-
значав, що вони, незважаючи на принизливе кріпацьке становище, не накидають «на 
весь мир чорної хмари, як от ми, байроністи, звикли накидати». Для нього байроністи 
тут – люди, освічені наукою, які ікають, «що і як» у цьому світі, які пізнали весь жах 
людоїдства, тому й «ганять і лають все на світі». Народ живе вірою у правду і добро, і ця 
віра не дає їм «зледащіти», не дає згасити їхні «яснії душі». Проте, на думку П. Куліша, 
саме освічені люди (тобто байроністи) знають, «де шукати спасителя роду людського» 
[15, 76]. Можливо, під словом «ми» насамперед мав на увазі себе. Як і всі пости-роман-
тики, він усвідомлював особливе призначення вчителя та провідника нації, пророка, осо-
би вибраної, із високими помислами, що відносить в ніщо ницість земного існування.
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П. Куліш не боїться залишатися один, відстоюючи правоту. Навпаки, йому імпонує 
«байронічна поза» борця-одинака, котрий свідомо йде проти загальноприйнятих норм і 
тверджень, якщо бачить їхню хибу. Письменник часто дратує громадськість, викликає 
гнів, але від своїх слів ніколи не відмовляється. Байронічна безкомпромісність, непідкуп-
ність, самовіддане відстоювання власних ідей характеризують його як людину, письмен-
ника, історика, критика, перекладача. Зі слів І. Франка, П. Куліш «в тім може найподібні-
ший до Байрона, що де б не був, у якім перевдязі і в якій ролі не виступав би, все і всюди 
був самим собою і не вмів бути іншим» [16, VII].

«Особливе замилування» П. Куліша Байроном, його «палючим і ніжним» поетичним 
словом не могло так чи інакше не відбитися на творчій манері українського письменни-
ка. «Байронічним фрагментом» називає М. Грабовський у листі до Ю. Крашевського від 
31 липня 1843 року Кулішеву думу про Самка Мушкета з епопеї «Україна» (1843), зму-
шуючи пригледітись до способу відображення письменником душевного стану Самка 
дід час походу на Польщу:

Усі хоробрії товариші запорозці
На кониках вигравають,
Шабельками блискають,
У бубни вдаряють,
Богови молитви посилають,
Хрести покладають.
А Самко Мушкет, та він на коню да й не виграває.
Коня удержує,
До себе притягує,
Думає гадає [17, 85].
За його переконаннями, байронізм описаного П. Кулішем епізоду в тому, що пере-

дає сповнені сумнівів глибокі роздуми персонажа не безпосередньо, а через образи, які 
оточують його. Чи П. Куліш створюючи думу про Самка під впливом Байрона, не можна 
абсолютно точно стверджувати. Адже в 40-х роках митець був добре обізнаний як з ні-
мецьким, так і англійським романтизмом, а звернення до внутрішнього стану людини 
– одна із характерних рис романтичної естетики в цілому. Байронічне М. Грабовський 
вбачає в тому, що для П. Куліша зовнішні події є лише тлом, декорацією, символічним 
відображенням внутрішніх роздумів героя. А саме ця особливість становила основний 
художній принцип Байрона. Для М. Грабовського, великого поціновувача лірики бри-
танського поета, наявність таких рис у творі П. Куліша було мірилом його мистецької 
вартісності та досконалості.

В історичному романі «Чорна рада» – твір, що став епохальним явищем в історії 
української літератури XIX століття, незважаючи на його «вальтер-скоттизм», українсь-
кий письменник не обминув байронізму. Йдеться про романтично-байронічні образи 
козака Щербини – «суворого рицаря з душею капризною, дикою, одночасно жорстокою 
й ніщою» («Михайло Чарнишенко») та його прототипу Кирила Тура («Чорна рада»). 
Зневажливо-скептичним підходом до життя, свавільністю, іронічною байдужістю, без-
печністю, прагненням до ідеальності Щербина і Кирило Тур нагадують героїв «східних 
поем « Байрона: Гяура, Корсара, Лару. Благородство й хижість, жорстокість і ніжність, 
великодушність і зла іронія в однаковій мірі приживаються в образах козаків. Вони здат-
ні на найбездумніші вчинки, ні власне життя, ні життя інших не має для них сенсу. Запо-
рожці володіють вищою філософською правдою, глибокою істиною, яка є квінтесенцією 
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їхнього життя. Художньо переосмислюючи національний образ козака-характерника, 
П. Куліш не лише увиразнив його, подавши в дусі романтичної традиції, але й наділив 
рисами, які б відповідали його власним поняттям ідеального й позитивного.

Друга половина 50-их років – період найбільш поглибленого засвоєння лірики Бай-
рона. Саме в цей час закладався ґрунт задумів, котрі вдалося українському письменни-
кові здійснити у 80-90-і роки. Читаючи твори британського лірика в оригіналі, він мав 
змогу сприймати найтонші барви поетичного слова, відчути широкі межі змістовного 
мистецтва у гармонійному поєднанні глибини думки і сили емоцій, вловлювати прита-
манний Байронові пафос, значно ослаблений в існуючих на той час інтерпретаціях. У 
книжку 1856 року поруч із поетичними перлинами російських митців, зокрема О. Пуш-
кіна, М. Лєрмонтова, П. Куліш записав мовою оригіналу цілі уривки із творів Байрона: 
«Паломництво Чайльд Гарольда», «Острів», «Дон Жуан», «Гяур»[18]. Будь-якікоментарі 
письменника відсутні. Очевидно, занотовувались ті твори улюблених художників слова, 
які особливо припали до душі. Найбільшу частину займають уривки із поеми «Палом-
ництво Чайльд Гарольда», що, мабуть, пов’язано із намірами письменника відтворити 
її українською мовою. П. Куліш тоді переклав першу пісню твору, про що повідомив у 
листі до Г. Галагана від 30 березня 1857 р. [15, 105]. Він думав здійснити подальшу інтер-
претацію поеми, та вдалося йому це зробити лише наприкінці 80-х років.

Письменникові були також добре знайомі «Єврейські мелодії» Байрона. П. Куліш ні-
коли не вдавався до інтерпретацій «Єврейських мелодій», та сповнені трагізму і скорботи 
поезії глибоко хвилювали українського митця. Відомо, що твір був написаний британсь-
ким ліриком після його зустрічі на балу з місіс Хортон – дружиною далекого родича. Того 
вечора вона була в жалобі. Місіс Хортон і надихнула поета на створення вірша. П. Куліш, 
очевидно, знав передісторію твору. У романі «Исправницкая дочка» він використав цей 
момент з біографії Байрона, передаючи враження, яке одна із героїнь /Есфір/ справила на 
оповідача: «Якщо б я був Байроном, то оспівав би того вечора абсолютно протилежне на 
вигляд, але подібне за враженнями. Вона з’явилась переді мною не в чорному платті, об-
сипаному діамантами, як та, що навіяла Байрону осяйні вірші його; [...] тільки її чорні очі 
і брови вимальовували у ній ніч, що була сповнена пристрасної задумливості» [19, арк. 
116]. Безумовно, таке порівняння значно збагачувало створений П. Кулішем образ, на-
давало йому більшої виразності й глибини, водночас таємничості та загадковості – рис, 
характерних для Байрона та його героїв.

У цьому ж романі згадується й інший відомий вірш циклу «Єврейських мелодій» 
– «Моя душа сумна». Порушені поетом теми смутку й страждання перегукувалися з 
душевним станом героїні роману – палкої прихильниці творчості Байрона. Імпровізуючи 
«Мелодію», вона наповнювала її особливим «старозаповітним, єврейським тоном» [19, 
арк. 89].

Творчість Байрона була для П. Куліша предметом постійного зацікавлення. Але якщо 
у 40-50-х роках, коли байронівське, за висловом А. Федорова, «носилося у повітрі» [20, 
319], П. Куліш сприймав поезію британця у звичній на той час романтичній традиції, то 
у другій половині діяльності він підходив із новими мірками до осягнення спадщини 
поета. Теми і мотиви, порушені Байроном, ідейне та поетичне багатство його лірики не 
могли не відбитися на власній творчості П. Куліша, що у визначений період сам вдався 
до поетичної діяльності. Безпосереднє засвоєння лірики британця сприяло розширенню 
жанрової палітри П. Куліша, відкривало нові форми для вираження власних ідей, емоцій 
давало змогу випробувати письменницький хист у всій повноті, сприяло перекладацькій 
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практиці. Благотворний вплив поезії Байрона з її розмаїттям строфіки та ритмомелодики 
відчутний у таких віршах українського письменника, як «Левада, гай і старосвітський 
сад», «Чолом доземний моїй же таки знаній», «На чужій чужині», «До кобзи та до музи» 
та ін. П. Куліша особливо хвилювали порушені Байроном мотиви туги за рідним краєм, 
любовна лірика, спогади про дитинство.

Уваги заслуговують твори туркофільського спрямування, написані П. Кулішем у 80-і 
роки: ліро-епічні поеми «Магомет і Хадиза» і «Маруся Богуславка» та віршована драма 
«Байда, князь Вишневецький», які за тональністю суголосні з творами Дж. Байрона, а 
також іншого видатного британського поета П.-Б. Шеллі. Це питання вже порушувалось 
українськими кулішезнавцями у працях В. Щурата, Н. Івашкіна, С. Павличко. Вказуючи 
на існуючі розходження, дослідники відзначають типологічну подібність вищевказаних 
творів П. Куліша з поемою Байрона, яка полягає у самій їхній проблематиці, ідейно-ху-
дожньому спрямуванні, а також спільності ряду мотивів: суб’єктивізм в оцінці подій, 
ототожнення автора і ліричного героя-індивідуаліста, що вивищується над світом життє-
вих пристрастей, поетизація Сходу, мотив чистої духовної любові, втіленням якої висту-
пає жінка та ін.

Додаймо до цього, що звернення до жанру ліро-епічної поеми з властивими їй ідей-
но-композиційними особливостями, розміром було у значній мірі продиктовано ро-
мантично-байронічною традицією. Адже у час створення поем П. Куліш працював над 
перекладами творів Байрона, що не могло не позначитися на його творчому методі, ідей-
но-стильовій манері письма.

Як бачимо, Схід у П. Куліша, як і в англійських романтиків, – це омріяний далекий 
світ, де поет в уяві може відпочити душею, насолодитися життям, вільним від людських 
суперечностей. Але якщо в Байрона бунт проти всього, що йому ненависне в Англії, 
спрямований одночасно і на всю хибну систему будь-якого асоціюються з конкретними 
негативними явищами в тогочасному українському суспільстві, які, на думку письмен-
ника, с основним джерелом культурного, релігійного й політичного безталання України. 
Тому через своїх героїв – пророка Магомета, турецького султана Османа, козацького 
отамана Байду – він утверджує загально-гуманістичні цінності, закликає українську 
громадськість до національної згуртованості та єдності. Герої П. Куліша безпосередньо 
звертаються до української інтелігенції, духовенства, державників. Не випадково задов-
го до публікації поеми «Магомет і Хадиза» у листі до Драгоманова від 20. 12. 1882 року 
письменник виявляв надії, що викладені у поемах думки стануть керівництвом «для но-
вих діячів української ідеї в антипопівському і антидеспотському дусі» [21, 60].

Отже, незважаючи на суттєві розходження, в основі ідейно-естетичного змісту творів 
обидвох письменників лежить одна й та ж гуманістична концепція боротьби за правду, 
свободу, природну рівність людей. Як П. Куліш, так і Байрон, причину людської нена-
висті, зла, насильства, кровопролиття вбачають у політичних, моральних і релігійних 
обмеженнях, що спрямовані проти свободи людини.

Зауважимо, що в поемі «Магомет і Хадиза» як першій із задуманого циклу, ідеї 
П. Куліша знаходилися в зародковому стані. Свого подальшого розвитку вони набули 
в «Марусі Богуславці» та туркофільській віршованій драмі «Байда, князь Вишневець-
кий», ідейно-художній зміст, проблематика, композиційні особливості якої типологічно 
споріднені з творами Байрона. У драмі письменник продовжує розглядати загальнолюд-
ські проблеми добра і зла, пошуку героєм правди, у цьому вбачає запоруку світової гар-
монії і порядку.
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Отже, П. Куліш, безумовно, збагатив українське письменство новими жанрами, сти-
лями, темами, мотивами, віршованими розмірами. Все ж до Байрона він відчував особ-
ливу симпатію. Захоплення британським романтиком та його поезією своєрідно позначи-
лося на ідейно-художньому світогляді митця, його творчій манері. Важливо, що шляхом 
трансформації новітніх для нашої літератури форм та образної системи у власній поезії 
і створення на цій основі оригінальних форм, П. Куліш доводив приналежність нашого 
письменства до світового культурного процесу, якому було притаманне яскраве соціо-
культурне явище байронізму.
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УДК 821.161.2 – 31.09
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(Донецьк, Україна)

«СВІй» ТА «чУжИй» пРОСТІР ДЛЯ ГеРОїВ РОМАНУ  
В. ДОМОНТОВИчА «ДОКТОР СеРАФІКУС»

Статья посвящена проблеме изучения художественного пространства как значи-
мого компонента художественной реальности. Проводится конкретный анализ форм 
разграничения и взаимосвязи «своего» и «чужого» пространства в романе В. Домонто-
вича «Доктор Серафикус».

Ключевые слова: «свое» / «чужое» пространство, хронотоп дороги, хронотоп 
встречи.

The article is dedicated to the problem of investigation of artistic space as the significant 
component of the artistic reality. The definite analysis of the forms of distinction and mutual 
connection of «domestic»and «foreign» space in the V. Domontovich’s novel «Doctor Seraphi-
cus»is made.

Key words: «domestic»/ «foreign» space, chronotope of the road, chronotope of the 
meeting.

Як відомо, у структурі художнього простору можна виділити три основних рівні: 
1) простір зображуваної дії, подій; 2) простір автора-оповідача; 3) простір героїв. Пред-
метом нашого аналізу є вивчення специфіки простору героїв у романі В. Петрова-Домон-
товича «Доктор Серафікус», з метою здійснення конкретного аналізу форм розмежуван-
ня і взаємозвязку «свого» і «чужого» простору в романі.

«Свій» і «чужий» простір – на думку відомого літературознавця Н. Х. Копистянсь-
кої – відіграє важливу роль у психологічному плані художнього твору, кожного образу в 
ньому» [1: 270] Дійсно, можемо говорити, що створення автором простору «свого» і про-
стору «чужого» для персонажів твору є одним з головним засобів осмислення і оцінки 
героїв, їх психологізації, індивідуалізації, типізації.

Аналіз «свого» та «чужого» простору у творі надає багато можливостей та дозволяє 
дати відповіді на цілу низку важливих питань: який простір людина вважає своїм, яка в 
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неї потреба у своєму просторі, як ставиться людина до простору, в якому живе постій-
но чи в якому тимчасово перебуває; чи є в неї потреба перетворити «чужий» простір у 
«свій» або свідомо чи несвідомо вона спричиняється до перетворення «свого» простору 
в «чужий» і страждає від цього та змушує страждати інших.

Варто зважити на той факт, що не тільки людина сприймає простір як «свій» або «чу-
жий», але й простір може приймати або не приймати людину як свою. Єдність людини з 
простором є ідеалом, до якого вона завжди прагне. Трагічною буває ситуація, коли люди-
на не може знайти власного місця у просторі. Функціональність просторових окреслень, 
просторової деталі в тому числі і в сфері – свій/чужий – не обмежується тільки тради-
ційними функціями, тому що дуже широкий спектр їх узагальнюючого, метафоричного 
і символічного застосування.

«Свій» / »чужий» простір є провідним в образній системі інтелектуального рома-
ну В. Петрова-Домонтовича «Доктор Серафікус», у моделюванні особистості кожного 
персонажа і передусім у їх поділі та протиставленні. У досліджуваному творі найбільш 
суперечливими стосунками з оточуючим світом відзначається головний герой твору 
– професор Комаха.

Спробуємо проаналізувати, який простір є «своїм», природним для цього героя, а які 
хронотопи можна визначити як «чужі», ворожі для нього.

Безперечно «своїм», є для професора Комахи хронотоп власної кімнати, тільки в ній 
він почуває себе у безпеці. Однак, герой не прагне зробити перебування вдома макси-
мально комфортним, все чого він потребує – це наявність книжок і письмового столу, все 
інше не обходить професора.

Так, за молодих років, його кімната взагалі справляла жахливе враження, була бруд-
ною та неохайною: «Кімната Комахи справляла враження нежилої, а речі й меблі – сто-
ронніх і випадкових, ніби випадкова людина оселилася в порожній засміченій кімнаті, 
номері третьосортного готелю» [2: 198].

Власна кімната – місце, де герой почуває себе у цілковитій безпеці, є захищенноим 
від несподіванок, що можуть з ним трапитись. Крім простору власної кімнати, за моло-
дих років були освоєні героєм ще два типово міські просторові локуси – бібліотека та 
університет.

Освоєння «природніх» просторів відбувається дуже повільно. Так, молодий профе-
сор Комаха взагалі не любив «живої» природи. Крім свого будинку, він бував тільки у 
бібліотеках та вищих навчальних закладах. А вікно у його брудній кімнаті було постійно 
зачиненим, адже «на вулиці галасують діти, їздять візники та вигукують різні перекуп-
ки» [2: 197], а це заважало, не давало зосередитись та відволікало, від дуже важливої, як 
він тоді був переконаний, роботи.

Комаха відмовив Тасі у недільній подорожі за місто, тому що був непевний чим це 
могло закінчитись. Він не міг наважитись на стосунки з дівчиною. А віддавав перевагу 
романові «уявному», бездіяльному.

Тільки згодом професор починає розуміти, що наукові студії – це не найголовніше у 
житті. Оповідь починається в той момент, коли автор може сказати про свого героя: «В 
віці, через який уже переступив Комаха, і думки, і книжки здаються такими нерадісними 
й безобрійними, як і дні, що їх віддано книжкам, лекціям і бібліотеці. В байдужості Ко-
махи не лишилося вже жадної краплі цікавості. Нічого, окрім звички». [2: 176].

Варто звернути увагу на те, що дні постають «безобрійними», тобто такими, що не 
мають перспективи, якогось продовження, взагалі позбавлені надії на краще. Тепер час 
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проведенний у стінах бібліотеки вже не розцінюється як найкращий у житті. Протягом 
життя головного героя відбувається своєрідне «переоцінювання цінностей», зміна «чу-
жого» та «свого» просторів місцями. Якщо раніше герой закривався від живої природи, 
яка йому заважала, то тепер він щоденно ходить до невеличкого міського скверика, де 
«галас заспокоює тим, що дратує».

У скверику герой вперше у житті нормально знайомиться з представницею проти-
лежної статі, однак парадоксальність ситуації в тому, що цією «жінкою» виявляється 
п’ятирічна дівчинка Ірця. Ця дівчинка, дізнавшись про те, що перед нею «Комаха» (як 
представився професор) уявляє героя як «комашиного тата», а себе вважає «комашиною 
мамою». До речі, прізвище героя свідчить про його належність до світу живої природи, 
однак сутність професора краще відбиває його прізвисько «Серафікус».

Після знайомства з Ірцею простір скверику стає «своїм» і звичним для героя. У нього 
навіть з’являється стійка звичка – бачитися з Ірцею у скверику: «Похмурий дощовий 
день, коли Ірця не виходила гуляти в скверик, втрачав для Комахи будь-який сенс. Попри 
всю свою організовану ретельність, Комаха не був гарантований од химерних примх і 
невизначених настроїв. Бачити щодня Ірцю зробилось для нього потребою» [2: 184].

Так, доктор Серафікус поступово стає залежним від інших людей, раніше він дуже 
пишався з того, що не від кого не залежав та не потребував спілкування. Зустрічі з інши-
ми людьми його обтяжували. Так, візит до нареченої Корвина – Тетяни Беренс – залишив 
по собі у молодого професора досить неприємні спогади, адже він наприкінці розмови 
процітував свою улюблену фразу, на яку господиня образилась: «Я нікуди не ходжу, бо, 
як ото каже Сенека, побувавши серед людей, я повертаюсь додому менше людиною..»..

Проте, він з радістю спілкується з Ірцею, навіть хоче сам мати дитину, розповідає 
Вер про Ірцю під час першої їх зустрічі. Автор так характеризує цю ситуацію: «З людь-
ми Комаха ніяковий, стриманий і мовчазний. З Ірцею він балакучий і веселий. З Ірцею 
він навіть жартує і бавиться, чого в інших випадках од нього аж ніяк не можна було б 
сподіватись» [2: 176].

Таким чином, маленька дівчинка показує нам іншого професора Комаху, більш ко-
мунікабельного та здатного до налагодження хоч якогось контакту з навколишнім сві-
том.

Скверик стає місцем зустрічей спочатку з Ірцею, а потім одним з місць побачень з 
Вер Ельснер. Проте, найчастіше місцем зустрічі молодої спостсменки Вер та професора 
Комахи була його власна кімната.

«Чужими» для Серафікуса є типово міські публічні простори – театр і кав’ярня. Вза-
галі ворожим здається Комасі будь-яке скупчення людей. «Він не ходив у театр, бо не був 
певен, що коли йому захочеться під час вистави пройтись по бар’єру бельетажних льож, 
він зможе втриматись». [2: 192] – іронія в даному випадку прояснює стосунки автора та 
героя. В іншому місці твору, Комаха сам говорить Корвину: «Ви ж знаєте, Корвине, що я 
ніде не буваю. Ані в театрі, ані в кав’ярнях. Я не вмію. Я зовсім не певен, що з того вийде 
і чим це все може кінчитись...я...[2: 242]. Далі пояснення уривається, адже поважний 
професор Комаха дуже хвилюється, коли його запрошують до кав’ярні.

«Чужим» є і хронотоп дороги, взагалі не тільки чужим, але й ворожим. Адже подо-
рож до Могилева (Кам’янця) залишила по собі гнітюче враження. Професор Комаха, 
який губився та невпевнено почував себе навіть на вулицях свого міста («Ішов він не 
серединою тротуару, а коло будинків. Ішов він не просто, а тикаючися, зигзагами, ніби 
плутав, ніби блукав. Через кожен крок він упирався в будинок, а потім зробивши кілька 
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кроків уперед і вбік, знов опинявся перед будинком. Будинки, паркани, палісадники, сті-
ни, дерева, тумби, ліхтарі вперто перещкоджати йому йти, хоч він і намагався йти боком, 
щоб їх не зачепити» [2: 251], цілком природньо заблукав, коли намагався виїхати за міс-
то. Він до останнього не міг вирішити до якого провінційного містечка під Києвом йому 
поїхати, щоб гарно відпочити. Було два варіанти – Кам’янець або Могилів. Нарешті, він 
ніби вирішив їхати до Камянця, «бо там є людина, до якої він може звернутися. До того 
ж він прочитає курс лекцій з рефлексології на вчительських курсах» [2: 230]. Погодьтеся, 
підстави достатньо переконливі для того, щоб їхати саме до Кам’янця.

Проте, у містечку, до якого він приїхав не було потрібної йому адреси, а тому візник 
після довгих нічних блукань відвіз його до невеличкого готелю. Лежачи на ліжку в яко-
му, Комаха раптом пригадав, що «брав квитка до Могилева, і в могилівському поїзді він 
їхав, а в дорозі якось попуталось одне з одним, змішалося, злилося, забулося, і Могилів 
показався Кам’янцем» [2: 234].

Таким чином, бачимо, що хронотоп дороги є чужим для Комахи, адже дорога приво-
дить його не туди, куди він начебто хоче їхати. Тому цілком логічно, що «другого ж дня 
вранці Комаха, напоєний гіркою прикрістю своєї невдалої мандрівки, вирушив з Мо-
гилева назад до Києва. У своїй кімнаті, у сталій звичайній обстанові, він почував себе 
певніше» [2: 234].

Ворожість, несприятливість для героя хронотопу дороги, ще раз підтверджує, що 
єдино можливим місцем перебування для Комахи є велике культурне місто, у творі роль 
такого міста виконує Київ. Місто – як твердить С.Павличко, – є символом певного типу 
свідомості як автора, так і героя. Ця свідомість достатньо рафінована, вона вихована 
бібліотекою, а не природою вона пізнала філософські сумніви, розчарування й біль са-
мотності, алієнацію, внутрішню дисгармонію» [3: 206].

У зв’язку з вище зазначеним також несприятливим для головного героя роману є 
хронотоп зустрічі, який обов’язково, на думку М. М. Бахтіна, повязаний з хронотопом 
дороги. Так, Серафікуса спочатку зображено як людину, що відмовлялася познайомитися 
з нареченою Корвина, і дійсно з цієї зустрічі нічого гарного не вийшло, потім він шоко-
ваний візитом студентки Тасі до його оселі, єдина людина з якою він знайомиться сам 
– це Ірця. Він наважується на знайомство, адже певен, що дитина не може порушити його 
душевну рівновагу, чого він боїться у разі знайомства з жінками. Проте виходить, що і 
ці стосунки Серафікус не в змозі налагодити. А душевний спокій його таки порушується 
через бажання мати дитину, яке в ньому прокидається після знайомства з дівчинкою. Але 
й їхнє знайомство закінчується розчаруванням Ірці, яка здогадується, що її знайомий не 
«комашиний тато», а тільки звичайна людина, однак не схожа на інших, а тому вона на-
звала його за аналогією зі своєю смішною та недоладною лялькою – «Пупсом».

Серафікус не бажає знайомитися з Вер, щиро зізнаючись Корвинові: «Ні з ким я не 
хочу знайомитись. Я ні з ким і не знайомлюсь ніколи. Мені не треба цього»[2: 242]. Він 
переконує свого друга, що не любить розмовляти з жінками. Прагнучи уникнути цього 
знайомства, Серафікус навіть зізнається Корвину у справжній причині такого небажання: 
«Мені зовсім нелегко зібрати всього себе у щось ціле, єдине. З великими труднощами я при-
мудряюсь улаштувати з себе бодай хоч подібність на щось стале й тверде. Отже, я ретельно 
намагаюсь уникати всього того, що може мене вибити з колії» [2: 242]. Такі висловлювання 
Серафікуса свідчать про те, що герой сам усвідомлює, які простори та які обставини є 
для нього ворожими. Так, він переконаний, що розмова з жінкою порушить його душевну 
рівновагу на три дні, а тому варто її уникнути. До того ж Серафікус добре знає, що йому не 
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слід ходити до кав’ярні, адже його поведінка там для нього самого надто передбачувана, і 
він знає, що вона викликає сміх у оточуючих, а він сам почуває себе незручно: «Мені завж-
ди аж надто неприємно бувати на людях. На стільці я сиджу, ніби на голках. Мені весь час 
здається, що всі дивляться на мене. В кав’ярні я боюсь поворухнутись, я не ворушусь, щоб 
не перекинути склянки або не розбити тарілочки, але кінчаю я, звичайно, тим, що розіб’ю 
щось, зачеплю, десь перекину стільця, комусь наступлю на ногу..». [2: 242].

Проте стається так, що внаслідок цього знайомства рівновагу Серафікуса порушено 
назавжди. А хронотоп зустрічі стає для нього одвічним тягарем та карою.

Натомість нова знайома Серафікуса, спортсменка Вер Ельснер, полюбляла відвіду-
вати саме публічні місця: кав’ярні й пляжі. В цих топосах вона відчувала себе справж-
ньою акторкою, для неї реальне життя стає продовженням обірваної театральної кар’єри: 
«Вона любила скинувши верхнє вбрання, стояти напівроздягнена й роздивлятись натовп, 
як натовп роздивлявся її»[2: 206].

«Середовище в художньому творі... – стверджує Н. Х. Копистянска, – є спільним для 
певної групи людей. Однак воно характеризує їх як різних, через те, що і вони сприйма-
ють його внутрішньо по-різному, іноді навіть діаметрально протилежно»[4: 107].

Герої зовсім по-різному сприймають однакові простори, «інше» виявляється для них 
«чужим» та незрозумілим, а тому вони не можуть знайти спільної мови. Побачення у 
кімнаті Серафікуса для Вер – це нудьга, а Серафікус не може собі уявити побачень на 
пляжі або у кав’ярні, які були звичайними для Корвина та Вер. Серафікус взагалі жодно-
го разу не з’являється на пляжі. Проте це й зрозуміло, адже крім того, що це людне місце, 
яких не любить наш герой, там ще люди не повністю вдягнені, а, як ми дізнаємося з його 
діалогу з Корвиним, незастібнутий гудзик для Серафікуса вже є катастрофою.

Пляж – це царина Вер та Корвина, це простір їх постійних зустрічей. Ці герої під-
носять естетичну красу людського тіла, на яку зовсім не звертає уваги професор. Перша 
розмова Корвина та Вер почалася з того, що художник говорив про форму ступні і від-
мінності ніг у танцюристок. Так само, як бібліотека у творі зявляється лише як топос, що 
є «своїм» для Серафікуса.

Серафікувавшися комплексно, герой перестає бути конкретним професором Кома-
хою, а стає уособленням, узагальнення – Доктором Серафікусом. Так автор виводить но-
вий тип людини – Серафікуса, змістом життя якої робиться відчуження, втеча. І те відчу-
ження – подвійне. Зовнішнє відчуження виникає, коли довколишній світ, що складається 
з людей, професійного заробітку, ідеологій, умов життя, не узгоджується в уяві індиві-
дуума з бажаною сферою існування, і як наслідок – уникання активних дій, а при най-
меншій спробі прилучити його до цього світу автоматично зачиняється «шкаралупа». Це 
– відчуття світу як «небезпечного руйнівника моєї внутрішньої аури». Друге відчуження 
– внутрішнього походження, коли природна нерішучість, замкненість, фізична вада, за-
комплексованість, викликають прагнення інвертивності і небажання відкрити своє єство 
перед світом, це відчуття світу як середовища, яке ніколи не прийме такого героя.
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ОСОБЛИВОСТІ «пРОВІНЦІйНОГО» ДИСКУРСУ є. п. ГРеБІНКИ  
В КОНТеКСТІ РОСІйСЬКОї ЛІТеРАТУРИ 1830-1840-Х РОКІВ

В данной статье рассматриваются особенности русскоязычных произведений 
Е. П. Гребёнки о провинции в их тесной связи с творчеством других русских писателей 
– Г. Ф. Квитки-Основьяненко, И. И. Панаева, А. Погорельского, М. М. Загоскина и др. Ав-
тор статьи определяет особенности созданного Гребёнкой образа провинции, а также 
анализирует некоторые мотивы, характерные для провинциального дискурса писателя.

Ключевые слова: «провинциальный» дискурс, мотив, образ.
The article deals with the peculiarities of E. Hrebenka’s Russian-language works about a 

province in their close connection with works of other Russian writers, such as G. F. Kvitka, 
I. I. Panaev, A. Pogorelsky, М. М. Zagoskin and others. The author of the article defines the 
features of province, described by Hrebenka, and also she analyses some motifs which take 
particular place in writer’s provincial discourse.

Keywords: «provincial» discourse, motif, figure.

Провінція з її застарілим побутом – надзвичайно поширений топос у літературі 
ХІХ століття. До цієї теми зверталися Ф. В. Булгарін, М. М. Загоскін, О. С. Пушкін, 
М. В. Гоголь, А. Погорєльський, Д. В. Григорович, В. І. Даль, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, 
В. Ф. Одоєвський, І. І. Панаєв, М. П. Погодін та інші письменники. М. М. Бахтін, визна-
чає провінційний час у романі Г. Флобера «Мадам Боварі» як буденно-житейський, цик-
лічний, побутовий, і знаходить варіації такого часу у творах М. В. Гоголя, А. П. Чехова, 
М.Є. Салтикова-Щедріна. На думку дослідника, провінційний час – це час, у якому люди 
«їдять, п’ють, сплять, мають дружин, коханок, інтригують по-дрібному, сидять у своїх 
крамницях чи конторах, грають в карти, пліткують» [1: 396]. Усі ці ознаки провінційного 
часу знайшли відображення і в творчості Гребінки.

У російськомовній прозі митця є чимало творів, у яких зображується життя й зви-
чаї провінційних жителів. Як правило, дослідники, котрі зверталися до вивчення прози 
Гребінки (С. Д. Зубков [2], Н. Є. Крутикова [3]), виділяли в ній лише дві основні тематич-
ні групи – твори про Україну та твори про Петербург. Утім, на нашу думку, у творчості 
письменника цілком правомірно виділити ще один тематичний блок – твори про провін-
цію. Хоча письменник в основному звертався до зображення української провінції, яку 
добре її знав., він також змальовує провінцію і російську. Часто автор не вказує місце 
зображуваних подій, використовуючи фрази: «В уездном городе Неизвестного уезда» [4: 
597]; «В одном уездном городке» [4: 202]. Те, що провінційні міста в прозі Гребінки 
не мають назв, є виразником їх одноманітності, периферійності, символом справжньої 
глушини.

© Сирота Ю. О., 2008
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У своїх творах про провінцію Гребінка найчастіше висміює поміщиків, яких він зоб-
ражує неосвіченими, недалекими, відсталими від цивілізації. Так, в оповіданнях «Вос-
поминание» (1838), «Бывальщина» (1839), «Сказание о горохе и женитьбе Василия Ива-
новича, что почти все равно» (1841), «Черта из частной жизни Бочоночка» (1846) автор 
підкреслює безцільність існування провінційних поміщиків, їхню обмеженість та егоїс-
тичність. Автор сатирично зображує прагнення провінціальної знаті наслідувати столич-
ні звичаї. Він змальовує периферію як огидну і смішну копію недоліків та вад столиці. 
Наприклад, в оповіданні «Воспоминание», звертаючись до опису «провінційного балу», 
письменник з гумором змальовує гостей та хазяїв. Вони незграбно танцюють, їдять без 
міри, весь час пліткують і влаштовують музичний концерт, який нагадує квартет зі зна-
менитої байки І. А. Крилова.

У багатьох творах про провінцію («Кулик» (1840), «Калиф на час» (1844), «Приключе-
ния синей ассигнации» (1847), «Заборов» (1848) письменник звертається до протиставлен-
ня образів меркантильних і пихатих представників провінційної знаті з образами простих 
сільських людей, наділених багатим внутрішнім світом. Наприклад, у повісті «Приклю-
чения синей ассигнации» письменник порівнює щирі, справжні стосунки покоївки Лізи 
та кріпака Степана з лицемірними стосунками між Осипом Михайловичем та поміщицею 
Поліною Олександрівною: «они или смеются друг над другом, или дурачат друг друга, или 
играют комедию по выученным ролям…» [5: 233]. Подібним чином у повісті протиставля-
ються персонажі чиновницького провінційного світу: дрібний службовець Пьорушкін та 
«значительный» начальник-хабарник. Сімнадцятирічний Пьорушкін у порівнянні зі своїм 
начальником постає справді благородним і чесним. Він тяжкою й чесною працею зароб-
ляє свої 5 карбованців і віддає їх бідній матері та хворій сестрі. На запитання матері про 
хабарництво він відповідає: «Я бедняк, но не стану торговать душою» [5: 167]. Начальник 
Пьорушкіна також віддає своїй матері 5 карбованців, але не для того, щоб допомогти їй, а 
«как говориться, для близиру <…> В уездном городишке сейчас затрубят» [5: 177]. Разом із 
коротеньким листом до матері він відправляє довгий лист своїй коханці зі значно більшою 
сумою грошей. З допомогою цих листів письменник розкриває справжню сутність світу 
«начальників». У зображенні Гребінки – це демонічний світ. Наприклад, вечірка на дні 
народження в начальника нагадує зібрання нечисті на Лисій горі в повісті О. М. Сомова 
«Киевские ведьмы»: «Все это ело, пило, прыгало, кланялось, играло в карты, злословило и 
сплетничало», – розповідає фантастична синя асигнація [5: 173].

Мотив пліток, який є досить поширеним у російських творах про провінцію, займає 
особливе місце у «провінційному» дискурсі Гребінки. Автор вбачає зло не тільки в лю-
дях, які розносять плітки, але й у тих, хто їм довіряє. Письменнник демонструє, що пліт-
ки поширюються, як правило, у вигляді великої таємниці, розказаної лише через дружні 
стосунки. Провінціалки, зображені у творах Гребінки, розпускають плітки також через 
нудьгу. Так, героя оповідання «Лесничий» Карла Адамовича стали вважати багатим же-
нихом, особливо після «молвы, распущенной от скуки Агафьей Савишной, что у него 
есть сто тысяч в ломбарде» [5: 69]. Жінка-пліткарка може вплинути на долю будь-кого, 
тому всі в околиці дуже обережні з нею: «…в глаза ей весь уезд кланяется, кто и повыше 
меня, и тот кланяется. Знаете, она ведь языком хоть кому беды наделает» («Странная 
перепелка») [4: 618].

Опозиція «провінція – Петербург» досить часто зустрічається в «провінційному» 
дискурсі Гребінки. Особливої ваги вона набуває у фізіологічних нотатках Гребінки 
«Провинциал в Петербурге» (1846). У цьому нарисі автор намагається розкрити сутність 
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 провінціалізму як особливого явища. Зображуючи типового провінціала на тлі Петер-
бурга і його звичаїв, митець запевняє, що провінціала можна легко розпізнати серед 
десятків тисяч петербуржців. У цьому творі підкреслюється образливість провінціалів, 
їхня недовіра до столиці. Потрапляючи до Петербурга, провінціал підозрює всіх у бажан-
ні посміятися над ним, і через це часто потрапляє в неприємні ситуації. Автор стверджує, 
що провінціали не визнають себе такими й дуже ображаються, якщо хтось їх так нази-
ває. Таким чином, у цьому нарисі Гребінка зображує провінціала як істоту допитливу та 
довірливу, але із загостреним комплексом неповноцінності, який пояснює його постійну 
настороженість, підозри, ворожість до столичних жителів. Головні риси провінціала у 
творі Гребінки – дикість, грубість, нецивілізованість. Він одночасно і дивний, і кумед-
ний. У прозі того часу можна знайти безліч зразків подібного зображення провінцій-
них жителів («Пестрые сказки» (1833) В. Ф. Одоєвського, «Провинциальные актеры» 
(1834) О. Ф. Вельтмана, «Г-н Богатонов, или Провинциал в столице» (1817) і «Три же-
ниха. Провинциальные очерки» (1835) М. М. Загоскіна тощо). Указаний нарис Гребін-
ки «Провинциал в Петербурге» тісно пов’язаний з романом Г. Ф. Квітки-Основ’яненко 
«Пан Халявский»(1839), зокрема з епізодом про пригоди Халявського в Петербурзі. Як і 
пан Халявський, провінціали, зображені Гребінкою, також вважають Петербург «хитрим 
містом» [5: 427], де можуть посміятися над недосвідченим жителем повітового містеч-
ка. «Хитрый-хитрый город…», – говорить герой роману Г. Ф. Квітки-Основ’яненко [6: 
139]. Водночас, подібно до героя Г. Ф. Квітки, провінціали у творі Гребінки довіряють 
незнайомим «мужикам и солдатам» та купують безліч непотрібних їм речей за високу 
ціну: «является домой с прогулки, набив полные карманы золотыми кольцами и часами, 
английскими бритвами и фуляровыми платками…» [5: 427].

На відміну від багатьох російських письменників, які сприймали провінцію як мар-
гінальний, другорядний, чужий простір, Гребінка пише про неї з гумором та з любов’ю. 
Він і сам був вихідцем з провінції, тому в його провінційному дискурсі представлений 
погляд на провінцію «зсередини». Наприклад, у повісті «Полтавские вечера» (1848), 
описуючи полтавські вулиці, сади, монастирі, автор запевняє читачів: «Долго можно 
простоять на одном месте, глядя на эту картину, и унести навсегда о ней приятное воспо-
минание… Очень хорошенький городок Полтава!» [5: 334]. Такий погляд дозволяє спри-
ймати провінцію не тільки як периферію, а як природний простір. У творах Гребінки 
про провінцію оповідач навіть про її недоліки говорить із певним пієтетом. Наприклад, 
порівнюючи полтавську й петербурзьку пилюку та грязюку, він доводить столичним жи-
телям, що вони «не имеют никакого понятия о провинциальной пыли вообще и о полтав-
ской в особенности» [5: 334].

Важливим мотивом «провінційного» дискурсу у прозі Гребінки виступає також мотив 
чаювання. Провінційні жителі постійно п’ють чай, при цьому чаювання для них є ознакою 
вишуканості та переваги над іншими. Вони завжди пригощають бажаних гостей чаєм: «С 
приездом гостя все в доме оживилось; подали самовар, Агафья Савишна застучала чаш-
ками…» («Лесничий») [5:74]. Інколи чаювання сприймається провінціалами як ознака со-
ціальної рівності для тих, хто бере в ньому участь: «Э, ваше превосходительство! Не нам 
с ним чай пить, не всем быть в таком почете» [5: 207]. За чаєм герої Гребінки переповіда-
ють дрібниці свого життя: «Мы спокойно посидим у самовара, попьем этого китайского 
зелья, и вам расскажу про одну свою беду…» («Полтавские вечера») [5: 342]. Чаювання 
в провінції символізує також закріплення знайомства: «Вскоре после моего знакомства с 
Джибджием я пил у него чай вечером» («Полтавские вечера») [5: 369]. Пристрасть до чаю 
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в провінції вважається однією з ознак гарного характеру людини: «…старик-помещик 
Буланый, человек очень добрый, хлебосол и любитель хорошего чаю…» («Полтавские 
вечера») [5: 382]. Використовуючи мотив чаювання, письменник розкриває окремі риси 
характеру своїх персонажів або підкреслює особливості провінційних звичаїв. Так, герой 
оповідання «Странная перепелка», запрошуючи нового знайомого на чай, додає: «Я люб-
лю всегда чай пить у себя дома: в гостях иногда то сахару положат мало, то хлеба отпустят 
ползолотника, а после домашнего чаю пить в гостях, хоть трава не расти, хитри там себе, 
выкидывай какие хочешь штуки» [4: 619]. Мотив чаювання характерний для «провінцій-
ного» дискурсу у творчості багатьох російських письменників. Наприклад, провінційні 
герої роману Г.Ф. Квітки-Основ’яненко «Пан Халявский» теж вважають чаювання мод-
ним, але не завжди розуміють справжню його цінність: «Оно правда, и вкусное <…>, но 
как-то противно, не евши, не пивши, употреблять его» [6: 98]. Для героїв повісті І.І. Па-
наєва «Родственники» (1847) чаювання – спасіння від нудьги [7]. Герої Гребінки п’ють 
чай вранці і ввечері, з нагоди і просто так. Письменник використовує мотив чаювання в 
різних частинах твору, інколи цей мотив розпочинає й завершує твір. Наприклад, у повісті 
«Кулик» зав’язка і розв’язка твору відбувається саме тоді, коли герої п’ють чай.

Особливістю «провінційного» дискурсу в прозі Гребінки є надмірне захоплення ге-
роїв усім іноземним. Так, звертаючись до популярного в російській літературі мотиву 
«французоманії» письменник зазначає: «Мало изменилась наша французомания, особли-
во в провинциях» [5: 66]. Художник висміює провінційну погоню за модою використання 
французької мови. У повісті «Лесничий» автор зазначає, що в провінції молодій дівчині 
можуть пробачити всі недоліки, окрім одного – незнання французької мови. Гребінка 
звертає увагу й на якість знань, висміюючи провінційних панянок, які навіть не підозрю-
ють, що вони неправильно розмовляють французькою. Схоже трактування цього мотиву 
знаходимо також у романі А. Погорельського «Монастырка» (1830-1833) [8]. Зокрема в 
одному з епізодів цього твору Володимир не міг зрозуміти французьку мову дочок помі-
щика Дюндика.

Таким чином у прозі Гребінки представлено кілька поглядів на провінцію. З одного 
боку, провінція – це місце, де людина може бути природною. Автор зображує своїх героїв 
наївними та смішними. Але поряд з такою точкою зору, у прозі Гребінки присутній й 
інший погляд на провінцію як нецивілізовану «периферію», яка є лише огидною копією 
недоліків та вад столиці.
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ДИНАМІКА еВОЛЮЦІї ОСОБИСТОСТІ ГеРОїВ  
В. СКОТТА ТА М. СТАРИЦЬКОГО

(на матеріалі романів «Роб Рой» В. Скотта та «Кармелюк» М. Старицького)

У статті мова йде про еволюцію особистості героїв Вальтера Скотта та Ми-
хайла Старицького. Розглядаються такі твори як «Роб Рой» В. Скотта та «Карме-
люк» М. Старицького. Проводиться дослідження становлення особистості Роб Роя та 
Кармелюка у поступових змінах, розглядаються типологічні збіги та відмінності між 
героями романів. У художній еволюції Роб Роя В. Скотт на перше місце ставить відоб-
раження організації ним боротьби проти панської сваволі, що є усвідомленням мети 
життя персонажа. М. Старицький, в свою чергу, всю увагу сконцентровує на змалю-
ванні діалектики душі, внутрішнього стану головного героя.

Ключові слова: особистість, персонаж, індивідуальність, еволюція, портретна ха-
рактеристика, етапи розвитку.

This article investigates the evolution of W. Scott and M. Starytsky heroes’ personality. 
Such works as «Rob Roy» by W. Scott and «Karmeliuk» by M. Starytsky are envisaged. The 
investigation of personally reviving of Rob Roy and Karmeliyk in the following changes is held, 
the typological coincidences and differences among the heroes of novels are considered. In Rob 
Roy art evolution W. Scott firstly prefers his organizational reflection of the fight against lord 
tyranny that is the realization of character life purpose.

However, M. Starytsky pays his attention to the description of sole dialect and inner life of 
the main hero.

Key words: personality, hero, individuality, evolution, portrait’s characterization, stages 
of development.

В статье прослеживается становление личности Роб Роя и Кармелюка в постепенных 
изменениях, рассматриваются типологические сходства и различия между героями ро-
манов. В художественной эволюции Роб Роя В. Скотт на перове место ставит отражение 
борьбы персонажа, в свою очередь М. Старицкий акцентирует внимание на диалектике 
души.

Проблема особистості з давніх давен є наріжним каменем філософського пізнання 
людського єства. Вона завжди була і залишається центральною темою наук про люди-
ну і суспільство. Визначення поняття особистості і до нині залишається дискусійним. 
Науковці, обґрунтовуючи це поняття, наголошують на тому, що воно містить у собі зов-
нішній соціальний образ, його суспільну роль, спрямовану на оточуючих; ґрунтується на 
висновках, отриманих унаслідок спостереження за поведінкою індивіда; виникає у про-
цесі життя на основі біологічної спадковості і впливу довкілля; пов’язане із поняттям ін-
дивідуальності, індивідуальних відмінностей між людьми, хоча особистість, на відміну 
від індивідуальності – здатна перевищити своє фізичне існування, «жити після смерті».

Психологічний словник-довідник дає визначення поняття особистості, як самовизна-
чальної цілісності, яка складається із ставлення до оточуючого середовища, інших лю-
дей і самого себе; вища інстанція, що координує всю психічну діяльність, поведінкову 
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 активність, соціальне становище людини. Особистість постійно планує і направляє склад-
ний, що не має аналогів у живій природі, процес самоутворення, утворення себе у влас-
ному життєвому світі. Вона завжди залежить від соціуму, займаючи у ньому визначальне 
місце, виконуючи ту чи іншу роль. Однак вона не просто знаходить спосіб співіснування 
в середовищі, а виділяє себе з нього, щоб пізніше дуже свідомо і винахідливо пов’язати 
себе з ним [1: 67].

Для розкриття концепції особистості через літературний характер визначальну роль 
відіграє моделювання психології персонажів, зображення внутрішнього світу людини, 
створення художньо вмотивованого образу особистості. Саме романтики домінантною 
рисою індивіда вважали здатність відкривати нові виміри буття у собі, і особливу ува-
гу звертали на унікальні й неповторні риси особистості, чим проголосили самоцінність 
духовно-творчого життя. Художня система романтизму з інтересом до окремої особис-
тості поєднала й прагнення визначити типологічні риси національного характеру, «дух» 
народу.

Проблема «концепції людини» та «концепції особистості» у літературознавстві була 
актуальною, починаючи з 60-х – 70-х років ХХ століття, проте й на сьогодні немає єди-
ної думки щодо вживання цих понять. Вченими здійснювалися теоретичні узагальнення 
на основі аналізу творів української, російської та зарубіжних літератур різних періодів 
розвитку: М. Жулинський. («Человек в литературе. Общественные ценности и проблема 
художественного характера»), Л. Кіракосян («Концепция личности и герой литературы»), 
В. Марко («Основа творчих шукань. Художня концепція людини в сучасній українській 
радянській літературі») та ін. Ніколенко О. розглянула концепцію особистості у зарубіж-
ній літературі.

Як естетична категорія художня концепція людини є універсальною моделлю особи, 
що передає тип світовідчуття епохи й автора. Це інтелектуальне вираження сенсу буття 
людини, її духовного світу в певних мовних формах, образно-метафоричних засобах та 
інших структурах тексту.

Еволюцію особистості героя простежимо на матеріалі текстів романів «Роб Рой» 
В. Скотта та «Кармелюк» М. Старицького, оскільки ці твори об’єднує наявність сильної 
особистості, яка не приймає традиції, прагне незалежності, не здатна заплющити очі на 
недосконалість і несправедливість сучасного суспільного улаштування. Наше завдання 
полягає у тому, щоб простежити становлення особистості у поступових змінах сильного 
індивіда, його самореалізацію у гармонії чи дисгармонії внутрішнього і зовнішнього на 
тлі яких ґрунтується уникнення або неприйняття соціальних правил і структур.

Романи «Роб Рой» В. Скотта та «Кармелюк» М. Старицького виражають актуальну на 
той час позицію особистості у ставленні до світу: здатність віддатися миті, незважаючи 
на минуле та майбутнє. Опозиція персонажів даних романів тогочасній моралі суспіль-
ства формує повне їй заперечення та прагнення до звільнення від будь-якого тиску, від 
нелюдських законів, які позбавляють людину елементарних прав.

У центрі романів повнокровно виведено історичні образи Івана Кармелюка та Роб 
Роя, художня еволюція яких умовно поділяється на три етапи: становлення героя як на-
родного месника; діяльність його як борця за справедливість, особисте щастя; поступо-
вий відхід від боротьби (останнє стосується тільки Кармелюка).

Кармелюк на початку роману – це двадцятирічний вродливий юнак, який щойно по-
вернувся з Парижа, де два роки пробув із синами пана Пігловського «щоб замінити пансь-
ку спину, коли паничеві треба дати канчуків». За кордоном він здобув освіту, опанував 
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французьку мову та виніс певні манери у вихованні, вміння поводитись у вищому това-
ристві: «Дуже здібний і розумний … і вигляд має, як бачите, справжнього шляхтича; але 
його трохи розбестили сини … Забувається … після закордону поводити себе не вміє … 
забув, хто він … Та ми нагадаємо – і напускне скоро мине…» [2: 11]. Така біографічна де-
таль героя дала можливість письменникові ввести його в коло панського середовища, вмо-
тивувати низку його подальших пригод, а отже, і ширше показати той соціум, який так чи 
інакше впливає на характер становлення і розвитку головного героя твору. Це вже не зви-
чайний неписьменний кріпак, а кріпак-інтелігент, інтелектуальний статус якого в умовах 
кріпосницького суспільства і панської сваволі спричиняє його значно важче становище.

Проте не лише освіту і виховання одержав Кармелюк за кордоном, а й виніс усвідом-
лення того, що там «люди вільніше живуть», що там нема «такого кріпацтва, такого убо-
жества» страшного. Перед паном Пігловським і його гостями він заступається за кріпаків 
і за це мало не зазнає покарання. Справа закінчується тим, що пан зробив Кармелюка 
псарем, аби «показати хлопові його справжнє місце». Юнак терпляче зносить ці знущан-
ня, та коли пан забороняє одружитися з коханою дівчиною, вибухає гнівом і погрожує: 
«А то я помацаю, чи всі в тебе ребра і чи на місці стирчить твоя голова» [2: 29]. Характер 
у хлопця досить різкий, це помічає пан і ставиться до нього дещо насторожено: «Пан ос-
таннім часом навіть ласкавий зі мною, перевів із псарів у форейтори, а потім у провожаті 
… говорив навіть про писарство, якщо я викину дурість з голови» [2: 29].

Завдячуючи опіці сусідки пана Пігловського, пані Доротеї Хойнацької, пан призначає 
Кармелюка гуменним: «Наставляю тебе гуменним, покладаючись цілком на твою чес-
ність і на твій розум… . Тільки гляди мені, не розпусти хлопів і не потурай їхнім лінощам 
та вільнодумству…» [2: 31], а згодом – управителем маєтку. На цій новій посаді Іван 
усіляко допомагає кріпакам, робить їм різні полегшення. Але ні панська прихильність, ні 
особисте щастя з коханою дружиною та двома синами не задовольняють Кармелюка: він 
«думав про багато що і багато чого хотів, тільки нікому було йому розповідати про свої 
думи, і мовчки виношував він їх у своїй голові» [2: 34].

Та Пігловський, розгнівавшись на Кармелюка за зіпсоване панське полювання, про-
міняв непокірного «хлопа» розпусній пані Доротеї Хойнацькій за пару псів-вовкодавів, 
бо, за панською мораллю «вірний пес надійніший за бидло» [2: 40]. Тут з героєм трап-
ляється нове лихо: Кармелюк не захотів стати коханцем пані, за що його віддали в сол-
дати, розлучивши вже не тільки із сім`єю, а й з рідним краєм та людом, що викликало 
страшенне обурення в його душі і він ставить собі за мету повернутись і відомстити.

Три роки пробув Кармелюк у солдатах, де добре навчився російської мови, став пи-
сарем – і все ж утік у рідний край. Розгортаючи основну сюжетну лінію твору, автор 
веде розповідь про численні напади розбійників на подорожніх, що схвилювали всіх, 
особливо панство: «Це ж так може повстати все хлопство». І перелякані пани гарячково 
укріплюють свої маєтки, перетворюючи їх у маленькі фортеці. Роблять це і Хойнацькі, 
все ж Кармелюк з товаришами хитрощами пробирається у маєток.

Кармелюк, зацікавившись ще після повернення з-за кордону розповідями діда про 
«уманщину» – повстанням 1768 року, сам вчиняє напад на двір Хойнацького, але все ще 
не доходить до думки про організовану боротьбу проти панства взагалі. Та після розправи 
з Доротеєю до нього почали приходити селяни: одні просяться у ватагу, щоб «умерти за 
волю», інших послала громада просити у Кармелюка захисту від лютого пана і панського 
управителя, які замучили селян важкою підневільною працею. Власне тепер, «коли він ще 
стояв на роздоріжжі, не знаючи, на що зважитися – неписьменний народ уже зробив його 
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своїм оборонцем» – зазначає М. Старицький [2: 109]. Згодом Кармелюк рішуче стає на 
шлях захисту народу від сваволі панів – на шлях соціальної помсти, « Умерти за волю? … 
Вперше ця думка пронизала з такою гостротою в його свідомість. Чи думав він серйозно 
про цю мету, коли втікав із солдатчини? На це запитання він не міг би дати позитивної 
відповіді, але тепер він уперше відчув, що ця мета варта справді і життя, й особистого 
щастя, що вона захоплює всю душу – і на саму лише думку про таку мету в грудях у нього 
затріпотіло могутнє, широке почуття» [2: 106].

Отже, як бачимо, у романі М. Старицький чимало місця відводить тим життєвим пе-
рипетіям, які випали на долю головного героя і які відповідно й поклали початок його 
«розбійницькому» і «пригодницькому» життю, акцентує увагу на руйнівній дії неволь-
ничого гніту, котрий убиває в людині людське й божественне начало, нівечить її мораль-
ний світ. «Винувата проклята наша неволя, що з добрих християн творить диких звірів… 
еге ж, звірів страшних…» [2: 96]. Довго поневірявшись, після складної боротьби за са-
мого себе, герой доходить нарешті висновку про потребу боротися за всіх покривджених, 
мститься на панах за селян-кріпаків. Складний і повільний процес усвідомлення цієї 
місії проходить на очах у читача. Спочатку Кармелюк бореться й мститься тільки за себе 
та за своїх найближчих товаришів, не ставлячи собі якихось інших, більших завдань і 
тільки згодом, довідавшись, як дивляться на нього селяни й чого вони від нього споді-
ваються, замислюється він над своєю долею й помалу починає розуміти всю вагу своєї 
розбійницької діяльності в умовах свого часу. Досягнення головної мети він вбачає у 
домаганні відшукати правду, справедливість, соціальну рівність, яка не може статися, 
зреалізуватися без вирішення конфлікту.

А що ж у цьому випадку Роб Рой В. Скотта? Для виявлення причин розбійництва 
Роб Роя доречно звернутись до передмови роману, у якій письменник пояснює, що саме 
штовхнуло його героя на такий шлях. Автор наголошує, що цей горянин і вождь клану 
«витратив свою енергію на промисел оптовика», тобто вів скромне життя людини-тру-
даря. Впродовж кількох років він вів справи так успішно, що завоював загальну довіру 
і користувався повагою серед людей. Але настали важкі часи. Роб Рой став збанкруті-
лим боржником і скрився, на його землю наклали арешт, кредитори «наклали руку на 
все хазяйство, викинули дружину його за поріг, та ще й поглумились над нею» [3: 222]. 
Втручання закону, – пояснює автор, – як його називають в Шотландії, а в Англії – аре-
штом, було застосовано в цьому випадку з надзвичайною суворістю, і судові виконавці, 
звичайно люди далеко не м’якосердечні так насміялися над дружиною Мак-Грегора, що 
це викликало б і у більш спокійної, ніж він, людини думки про помсту. «Роб, повернув-
шись додому, знайшов тут пустку і занепад, поглянувши на схід і на захід, на південь і на 
північ бачить: допомоги немає нізвідки, немає ніде ні притулку ні захисту; насунув він 
шапку на чоло, заклав за пояс гострий меч і подався в гори, почав жити «своїм законом» 
[3: 222]. І далі «Роб швидко зібрав навколо себе шайку синіх шапок … . Він із роду, який 
багато років брав завжди своє, йшов проти короля і проти парламенту» [3: 223].

Як бачимо, в основі конфлікту лежить зіткнення вчинку сильної особистості та реак-
ції на її вчинок оточуючих, які є носіями традиційних поглядів суспільства. Протистав-
лення загальноприйнятого власнеутворюваному завжди призводить до утвердження, 
становлення сильної особистості. Виходячи з наведених прикладів, видно, що причин 
для обурення, помсти і переходу в опозицію до тогочасного ладу в героїв романів було 
чимало. І тому стає зрозумілим, чому в тексті не знаходимо авторського осудження дій 
своїх героїв, а маємо лише розповіді, що не тільки пояснюють їх романтичну біографію, 
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а й в більшій мірі виправдовують їх як народних месників, які виступили на захист прав 
простих людей. Письменники послідовно й ненав’язливо, через текст і підтекст, прово-
дять ідею моральної виправданості боротьби за волю – особистісну, національну, релігій-
ну. Тим паче, коли така боротьба освячується вірою і глибокою духовністю. Моральний 
аспект є важливим для них обох і виконує провідну функцію.

Стан героїв, відбитий у вищенаведених прикладах, не можна трактувати як остаточ-
ний і кінцевий, він є лише ще одним кроком в еволюції, переходом до наступного етапу 
становлення особистості, як борця за справедливість, за особисте щастя.

Визвольній боротьбі героїв, їхній організаторській діяльності в романах відводиться 
значна увага. Наприклад, Кармелюк завжди виступає захисником знедолених, грабує ба-
гатих, щоб допомогти селянам, марно не проливає людської крові і цього ж вимагає від 
своїх «братів». У романі наголошено, що відчайдушна сміливість не раз примушувала 
його ризикувати життям, наражатися на небезпеку: «Для нього починалася гра, ризикова-
на і небезпечна, як танок серед встромлених у землю ножів; але саме цей ризик і прино-
сив багатій душі Кармелюка пекучу, гостру радість» [2: 354]. Через скрупульозний аналіз 
вчинків, портретну характеристику персонажа, М. Старицький яскраво і самобутньо роз-
криває індивідуальний характер патріота рідного краю, людини великого серця, велично-
го, ніжного і грізного, красивого фізично й духовно. Портретна характеристика Кармелю-
ка позначена скульптурною рельєфністю, тонкою психологізацією і динамізмом, через неї 
автор подає додаткове розширене уявлення про характер і вдачу героя, глибше і ще пов-
ніше розкриває його особистість. У виписуванні точних психологічних станів героя, пси-
хологічно точних тональностей різних ситуацій виявився мабуть драматургічний досвід 
письменника, якого називають одним із чільних представників соціально-психологічної 
течії у драматургії кінця ХІХ ст. [4: 71]. У всій своїй прозі письменник уміло відтворює, 
скажімо, національну, станову, вікову психологію, психологію статі і т. д. Безсумнівно, це 
призводить до видимої рельєфності образів, до їх переконливішої індивідуалізації.

Шотландський Роб Рой, так як і український Кармелюк більшу частину свого життя 
присвятив визвольній боротьбі, захищаючи права простого люду гірської Шотландії, бо-
рючись проти насильства місцевих феодалів і англійської влади: «Багато спритних виті-
вок він здійснив – не одну книгу можна було б написати розказує його родич суддя Джар-
ві – і були вони здійснені в дусі Робін Гуда і Вільяма Волеса – стільки відчайдушних 
подвигів; зухвалих нападів, таких, про які люди розказують біля каміна в довгі зимові 
вечори» [3: 221]. Роб Рой повстає не в ім’я особистого процвітання чи збагачення, він 
– докір порочним законам несправедливого суспільства, виклик тим законам і мститель 
за відібрані права шотландців. Коли суддя Джарві, потрапивши в полон до горян, не 
подумавши згадує минуле Роба, дається зауваження, що виправдовує повстання пригні-
ченого народу: «Так, – сказала дружина Роб Роя, – ви і вам подібні признаєте нас родича-
ми, поки ми гнемо спини, як нікчемні створіння здатні жити під вашим владарюванням, 
колоти вам дрова і носити воду, поставляти м’ясо для ваших обідів і вірнопідданих для 
ваших законів, щоб вам було кого пригнічувати і наступати на горло. Але тепер ми вільні, 
– вільні через той самий вирок, який забрав у нас домівку, їжу і одежу, який позбавив 
мене всього, всього!.. І я не можу не застогнати кожного разу, як подумаю, що я ще ходжу 
по землі не для однієї тільки помсти» [3: 271].

Характеристика Роб Роя в устах письменника підкреслено тенденційна: В. Скотт від-
мовляється бачити в ньому грабіжника, для нього – це видатна особистість протестанта, 
друга народу: «Подібно Робін Гуду він був милосердним і добрим грабіжником, і, беручи 
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у багатого, щедро наділяв бідного. Це частково могло бути хитрістю; однак спогади зем-
ляків одноголосно стверджують, що це випливало з найкращих намірів» [5: 10]. В. Скотт 
на відміну від М. Старицького до психологічного аналізу та до зображення внутрішньо-
го стану свого персонажа не вдається і обмежується тільки загальною характеристикою 
там, де немає ніякої можливості не висловити свого ходу думок. Він залишається ней-
тральним, по-відношенні до свого героя «нібито якоюсь холодною безособистістю, для 
котрої все добре, так як є, серце якої ніби не прискорює свого биття при вигляді ні добра, 
ні зла…» – зауважив В.Бєлінський [6: 311]. У його романах перевага віддається епічним 
елементам і відсутній внутрішній, суб’єктивний початок, можливо в цьому і є майстер-
ність історичного таланту, в безпристрасному ставленні до зображуваного.

Погляди авторів яскраво віддзеркалюються у способі історичної модифікації пер-
сонажів. Розвиваючи фабульну дію романів, автори крок за кроком додають до образів 
своїх героїв все нові і нові риси, прикмети, чим примушують читача постійно стежити 
за етапами їх розвитку. Портретна характеристика героїв виводиться поступово, вона 
виявляється у різних засобах і прийомах типізації, зокрема, оцінці персонажів іншими 
дійовими особами твору – родинним оточенням, близькими і опонентами. Разом із цим, 
неабияка роль у романах відводиться суб’єктивному авторському ставленню до персо-
нажів і його товаришів: тут симпатії письменників на боці «месників». Автори романів 
повністю абсолютизують правомірність будь якого вчинку свого героя, якщо він здійс-
нений в ім’я загального добра, проголошують право особистості на свободу, акцентують 
увагу на самоцінності людського життя. Динаміка еволюції особистості персонажів – це 
наслідок перетворень у їх внутрішньому світі: якщо спочатку вони були покірними, то 
потім у їхній душі завирували вже інші почуття.

Портретна характеристика Кармелюка, риса за рисою «домальовується», поглиблю-
ється, психологізується. З одного боку, автор відтворює зміни в зовнішності героя, його 
готовність діяти, боротися з кривдою, з другого – «гайдамака» відчуває душевну надлом-
леність, розчарування в попередніх задумах, усвідомлення того, що потрібно відходити 
від активної боротьби. «Минув уже той час… не наша тепер пора. Людям трошки полег-
шало, а про більше просити потрібно тільки бога. Та коли б ти навіть зараз зібрала для 
мене цілу ватагу добірних гайдамаків, – не вийшло б нічого… А знаєш ти, чому раніше 
ніхто не міг мене взяти? Бо, я сам вірив у те, і почував, і знав, що куди б мене не заперли 
вороги, я знову вирвуся і повернуся на своє рідне Поділля; а тепер, Уляно, я не вірю 
нічому… Вмерли моя сила і віра». [2: 677]. Отже, прагнучи до свободи та самореалізації 
герой приходить врешті-решт до психологічного спустошення, відмови від фізичної та 
моральної боротьби. Перенасичення емоційно руйнує душу та викликає смуток, який 
сприяє утворенню філософської мудрості сильної особистості, котра, осмисливши пус-
тоту бажань, усвідомлює фатальність свого фіналу. Можемо сказати, що наш герой є 
повністю сформованою, зрілою особистістю, зі здоровим відчуттям реальності: він ба-
чить речі такими, якими вони є, а не такими, якими хотів би їх бачити. Він демонструє 
здатність до самопізнання, вміння сприймати різні сторони існування і підходити до них 
з належною відповідальністю.

Образ головного героя М. Старицький подає у складному психологічному розрізі. 
Власне, йдучи від первісного опису не стільки подробиць зовнішності, скільки від виявів 
внутрішнього світу центрального персонажа через лаконізм художньої деталі, яка у творі 
набуває неабиякого значення. Мистецтво образної характеристики у романі М. Стариць-
кого втілює діалектичну єдність внутрішнього світу героя та його зовнішності, портрет 



231

у текстовому масиві твору так само складний, мінливий, суперечливий і гармонійний 
водночас, як і внутрішній світ героя.

У критичних розвідках про цей роман письменника часто дискутується питання не-
вмотивованості переходу Кармелюка з позицій активного борця на позиції компромісу, 
примирення з дійсністю. Однак, на нашу думку, роман не дає підстав для таких закидів. 
Кармелюк у М. Старицького – герой трагічний. Остаточний вибір Кармелюка – зректи-
ся соціально-активної боротьби, місії месника і народного оборонця, за справедливим 
спостереженням Н.Левчик, «не зрада сповідуваним ідеалам, а крах цих ідеалів: усвідом-
лення глибокої прірви між особистими поглядами, сповідуваннями і панівними тенден-
ціями суспільного життя» [7: 43]. Розглядаючи причини відмови Кармелюка від активної 
боротьби наприкінці роману, В.Олійник вважає їх цілком переконливо вмотивованими 
і такими, що абсолютно відповідають логіці образу задуманого письменником. Дослід-
ник вважає, що це риса, очевидно, «запозичена М. Старицьким у Т. Шевченка – Кирило, 
герой повісті «Варнак», також врешті-решт відходить від боротьби (так само і в поемі 
«Варнак»)» [8: 695]. Низка інших фактів літературної біографії Кармелюка також запо-
зичені М. Старицьким у Т. Шевченка. Обидва герої письменників – Кирило і Кармелюк 
– випадково вбивають своїх кривдників. Так само обидва борються проти панської сва-
волі, але без ясної кінцевої мети – знищення соціальної несправедливості; по суті, вони 
керуються почуттям особистої помсти за знівечену долю. Відсутність такої мети – а це 
історично правдиво по відношенню і до Кирила і до Кармелюка – врешті-решт таїла в 
собі зречення від боротьби. На зречення Кармелюка від боротьби мало неабиякий вплив 
також розходження між ним і його товаришами. Якщо Кармелюк у нападах на панські 
маєтки керувався, хай невиразною і половинчастою, ідеєю «захищати народ», то інші 
учасники його ватаги дбали передусім про власну наживу. У такому показі Кармелю-
кових сподвижників, певна річ, немає нічого антиісторичного. Навпаки, було б анти-
історичним, не відповідним життєвій і художній правді зображення учасників ватаги 
Кармалюка як людей високоідейних. Та й сам Кармелюк не був і не міг бути за тодішніх 
умов свідомим революціонером, не мав і не міг мати якоїсь певної політичної програми. 
У цьому зреченні Кармелюка від боротьби не вина його, а глибока трагедія. Письменник 
зумів проникнути в цю трагедію і показати її читачеві, історично і художньо вмотивував-
ши. Кармелюк був людиною, і людиною з властивими їй сильними й слабкими рисами 
бачимо його в романі М. Старицького.

Звичайно, М. Старицький міг би й не показати зречення Кармелюка від продовження 
багаторічної боротьби, але чи виграв би від того його образ, чи став би він більш реаліс-
тичним? Навряд, бо ж не міг живий Кармелюк бути таким бездоганно прямолінійним, 
відірваним від часу і обставин, та ще й при ізольованості своєї боротьби від селянських 
виступів в інших місцевостях України, зокрема Правобережжя, навіть одного Поділля. 
Крім того, за хронологією роману, на цей час Кармелюк прожив уже більше ніж півсотні 
років, а за плечима були кріпацтво і солдатчина, сотні батогів, шпіцрутенів, кайдани і 
в’язниці, каторга, втечі з Сибіру.

Зрозуміло, що в час, коли українська література виходила на нові європейські висо-
кості на зламі ХІХ – ХХ ст., нова плеяда митців, до якої відносимо і М. Старицького, ви-
водила свою концепцію людини і дійсності, творила нові образи, «огріті власним чуттям 
автора, задиханим глибшою ідеєю» [9: 497].

М. Старицький, як письменник кінця ХІХ ст., усвідомлював усю складність, багато-
вимірність характеру свого персонажа. Автор змоделював власну, досить оригінальну 
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версію діяльності подільського ватажка, а художня переконливість виведених людських 
характерів, типів попереджає будь-який полемічний запал щодо правдивості змалювання 
«розбійницької» ватаги.

Роб Рой, на відміну від Кармелюка, душевного спустошення і розчарування в бо-
ротьбі не відчуває, він до останніх своїх днів вірив у правильність і результативність 
своєї справи. «Він, як і раніше могутньо тримається в горах Лох-Ломонда, наперекір всім 
своїм ворогам, і навіть домігся деякою мірою визнання в суспільстві, як «покровитель 
Леннокса», який в силу цієї посади, самовільно прийнятої ним на себе, збирає «чорну 
данину» акуратніше, ніж будь-який поміщик орендну плату. Неможливим здавалось, що 
життя його не закінчиться насильною смертю. Проте він мирно помер в старому віці і до 
цих пір в його рідній країні живе пам’ять про нього, як про шотландського Робін Гуда…» 
[3: 349].

Отже, як бачимо, у художній еволюції Роб Роя В. Скотт на перше місце ставить ві-
дображення організації ним боротьби проти панської сваволі, що є усвідомленням мети 
життя персонажа. Його герой реалізувався передовсім як суспільна особа (через пара-
дигми проблем «герой і історія», «герой і народ», «герой і боротьба»), на суспільній 
шкалі цінностей переважно відбувалася і згадана його еволюція. Роб Рой вступає у сю-
жет уже зі сформованим внутрішнім світом, котрий, якщо і змінюється, еволюціонує, 
то відносно незначним чином. Причому еволюція характеру переважно відбувається не 
через «саморух» самого персонажа, а з залученням авторського позиції – його власної 
мистецької волі.

М. Старицький, в свою чергу, всю увагу сконцентровує на змалюванні діалектики 
душі, внутрішнього стану головного героя. Хоча на принципи образотворення і струк-
турування героїв у романах М. Старицького вплинула і романтично-історична школа 
Вальтера Скотта, проте він виявив себе у сфері образотворення зрілим і різноплановим 
майстром, в чому ми могли переконатись досліджуючи еволюцію особистості його голо-
вного героя роману «Кармелюк».

Романісти зуміли майстерно відтворити через динаміку еволюції своїх героїв, націо-
нальний дух епохи в найрізноманітніших проявах життєствердження, відповідно адапту-
вати різні способи й засоби літературного моделювання історичного минулого та транс-
формації історичної правди у художню систему історико-пригодницького роману.
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«ЗЛОчИН І КАРА» Ф. ДОСТОєВСЬКОГО  
ТА «ІСТОРІЯ ГРІХА» С. жеРОМСЬКОГО: КОМпАРАТИВНИй АСпеКТ

У статті, у зіставному аспекті, проаналізовано твори Ф. Достоєвського «Злочин і 
кара» та «Історія гріха» С. Жеромського.

Ключові слова: діалог, аналіз, тип героя, сон-передбачення, злочин, гріх.
В статте, в компаративном аспекте, проанализированы произведения Ф. Достоев-

ского «Преступление и наказание» и «История греха» С. Жеромского.
Ключевые слова: диалог, анализ, тип героя, сон-предвидение, преступление, грех.
Article deals with the comparative analysis of F. Dostoevsky’s «Crime and punishment» 

and «The story of sin»of S. Zheromsky.
Key words: dialogue, analysis, type of hero, dream-prescience, crime, sin.

«Злочин і кара» Ф. Достоєвського – твір, який привертав пильну увагу польських 
письменників. Він перекладений багатьма мовами світу, його вивчають у школах, ним 
цікавляться і театрали, і кінорежисери, про що свідчить неодноразова екранізація рома-
ну. Інтерес до теми, визначеної у заголовку, зумовлений потребою порівняти «Злочин і 
кару» з романом С. Жеромського «Історія гріха». Ця проблема, хоча і не є новою, досі 
залишається актуальною, тому що у царині існуючих досліджень вона не є достатньо 
повно розкритою. У працях літературознавців. [1;2;3] багато уваги приділялось, насам-
перед, впливу Ф. Достоєвського на С. Жеромського, факт, який, звичайно, не можна при-
меншувати. Важливе місце в полоністиці посідають монографії А. Баранова (Росія), та 
Л. Язукевич-Оселковської (Польща). Але навіть у цих монографіях роман «Історія гріха» 
розглядається побіжно. Ось чому мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати ро-
ман «Преступление и наказание» («Злочин і кара») Ф. Достоєвського та «Dzieje grzechu» 
(«Історія гріха») С. Жеромського у зіставному аспекті.

Творчість Ф. Достоєвського завжди приваблювала С. Жеромського. До творів росій-
ського письменника він ставився емоційно і неоднозначно, про що йдеться у щоденнико-
вих записах, які «переполнены размышлениями о прозе Достоевского» [4: 113].

Про захопленість С. Жеромським романом «Злочин і кара» у юності свідчить запис 
від 4 березня 1887 року, де майбутній письменник згадує, що цілу ніч читав перший 
том «Prestuplenije i nakazanije». Запис свідчить, що С. Жеромський читав текст роману в 
оригіналі, тому і подав транслітеровано російську назву.

Літературознавство згідне з тим, що Ф. Достоєвський мав великий вплив на фор-
мування свідомості Ст. Жеромського, зокрема Л. Язукевич-Оселковська, аналізуючи 
«Щоденник» польського письменника пише, що «bezpośrednie zetknięcie z twórczością 
Dostojewskiego stało się dla autora Syzyfowych prac nie tylko nakazem moralnym do 
autoanalizy, ale też i czynnikem sprawczym w podjęciu ważkich decyziji co do kierunku 
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dziłania na niwie literackiej» [5: 261]. А. Баранов виділяє «Злочин і кару», як твір, який 
спричинив «эмоциональное потрясение в душе писателя…» [4: 118]. Російський дослід-
ник навіть висловив думку про те, що сам С. Жеромський інколи не відділяв себе від 
Роскольнікова в момент найбільшої нужди, коли не мав ні грошей, ні їжі: «Жеромский, 
– пише вчений, – отождествлял себя с Раскольниковым в мае 1887 года, когда пребывая 
в Варшаве, он принимал участие в многочисленных диспутах на философские темы, где 
рождались, порой, оригинальные идеологические концепции и теории, когда он находил-
ся в состоянии жизненного тупика, крайней нужды» [4: 118]. Подібну думку висловила 
в 1980 р. Л. Язукевич Оселковська, але, на відміну від А. Баранова польська дослідниця 
не була настільки категорична. Вона уподібнила не самого С. Жеромського Раскольніко-
ву, а ситуацію, в якій перебував польський письменник, до раскольніковських обставин 
««рodkreślić należy, – зауважує Л. Язукевич-Оселковська, – że Żeromski w okresie czytania 
Zbrodni i kary znajdowal się w skrajniej nędzy materialnej, jego sytuacja finansowa i warunki 
życia były niemal identyczne z warunkami egzystencji Raskolnikowa» [5: 327]. Проте різниця 
цих позицій не впливає на головний висновок – Ф. Достоєвський сприяв формуванню 
С. Жеромського як письменника. Не випадково він назвав роман «Злочин і кара» про-
грамним твором для себе. Усе це відбилося на концепції роману «Історія гріха».

1897 – особливий рік в історії створення «Dzieje grzechu». Тоді С. Жеромським була 
написана драма «Гріх», котра згодом послужила певним підґрунтям роману, роботу над 
яким письменник розпочав у 1904 р. У цьому творі польський письменник врахував до-
свід Ф. Достоєвського. А. Баранов слушно зауважив, що «в «Истории греха» Жеромс-
кий в художественном освоении противоречий человеческого сознания и подсознания 
значительно приблизился к Ф. Достоевскому» [6:39]. Проте стверджувати тільки це буде 
недостатньо, тому що Ст. Жеромський наслідував Ф. Достоєвського і в інших моментах, 
зокрема автор «Dzieje grzechu» вводить в сюжет елементи детективності. Зауважимо, що 
проблематика роману «Історія гріха» перегукується, але багато у чому і відрізняється від 
«Злочину і кари».

«Історія гріха» – твір про життя, кохання та моральне падіння головної героїні. «Же-
ромський детально, поетапно, – як пише В. Вєдіна, – простежує «історію гріха» мо-
лодої дівчини Єви Побратиньської» [7: 427]. Вона, красива жінка закохалася, всупереч 
волі батьків, в одруженого чоловіка Лукаша Неполомського і заради нього, не боячись 
«зайняти принизливе в очах оточуючих становище позашлюбної дружини, коханки» [7: 
427], кидає батьків, роботу, рідне місто. Проте щастя їхнє було не довгим: Лукаш зали-
шає її вагітну. Без підтримки рідних, друзів вона наважується на злочин – топить щойно 
народжену дитину, а пізніше, під тиском Похроня і, рятуючи своє життя, отруює графа 
Щербіца. Обох героїв – Родіона Раскольнікова і Єву Побратиньську – єднає те, що вони 
стають убивцями. Раскольніков теж впадає у гріх, порушуючи заповідь Христа – «Не 
убий!» Ось чому, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, на нашу думку, певною мірою є «іс-
торією гріха».

Вражає схожість і водночас несхожість Єви Побратиньської та головного героя «Зло-
чину і кари». Для того, щоб зрозуміти характер героїні «Історії гріха», мало порівняти її 
з Родіоном Раскольніковим, а треба зіставити ще й з Сонею Мармеладовою.

В. Гутовский влучно підмітив, що «Sylwetkę Pobratyńskiej można porównać z Sonią 
Marmieładow ze Zbrodni і kary» [8:220]. Справді, їхні долі схожі, з однією лише відмінніс-
тю, Соня пожертвувала собою заради сім’ї, а Єва – заради коханої людини. Зіставивши 
особистості Соні Мармеладової («Злочин і кара») і Єви Побратиньської («Історія гріха») 
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польський дослідник навіть називає їх обох «святими грішницями»: «Obie bohaterki należą 
do grona parodaksolnych postaci – «świętnych grzesznic» [8:220].

Можна сміливо твердити, що образ Соні Мармеладової відіграє у романі «Злочин і 
кара» найважливішу роль. Вона добра, щиросердна глибоко віруюча людина, яку всі по-
важають, незважаючи навіть на те, що вона повія. Дівчина, так само, як і Родіон Расколь-
ніков та Єва Побратиньська – грішниця. Але гріх Соні виправдовується тим, що творить 
вона його для того, щоб врятувати батька та мачуху від голоду. І зробити це вона може 
тільки продаючи своє тіло. У такому випадку її важко назвати тільки грішницею. Пра-
вий був В. Гутовський, стверджуючи, «wprawdzie Sonia jest bardziej świętą niż grzesznicą. 
Dostojewski podkreśla duchową czystość i szlachetność dziewczyny, jej fach (prostytucja), 
– продовжує далі дослідник, – uzasadnia nędzą materialną і pragnieniem wsparcia rodziny. 
Sonia jest przede wszystkim apostołką, misjonarką – jej pouczenia nawracają Raskolnikowa» 
[8:220].

Щодо Єви Побратиньської – вона пронесла свою єдину любов до Лукаша Неполом-
ського через усе своє життя, і навіть загинула, рятуючи коханого від смерті. Так само, 
як і Соня, Єва стала на шлях проституції, але мотиви її «вибору» були трохи іншими: 
їй набридло жити в безгрошів’ї, а саме головне – без кохання. У цій «професії», як їй 
помилково здавалось, вона змогла б знайти усе це.

У душі Соні і Єви Слово Боже живе по-різному. Тут не можна не погодитися з 
В. Гутовським, який слушно зауважив: «Ewa nikogo nie nawraca, obce jest jej Słowo Boże 
(pamiętamy, że Sonia nie rozstaje się z Biblią), ale w jej egzystencji też ujawniają się cechy 
Chrystusowe: jej ofiara potwierdza słowa Chrystusa o najwyższej miłości, jaką jest oddanie 
życia za przyjaciуl swoich» [8:220].

Звертаючись до текстів Ф. Достоєвського і С. Жеромського та зіставляючи обра-
зи Єви Побратиньської, Родіона Раскольнікова та Соні Мармеладової, можна сміливо 
стверджувати, що героїня польського автора поєднує такі риси, які, з одного боку, збли-
жають її з Раскольніковим, а з іншого – з Сонею Мармеладовою. Центральним ядром, 
яке дозволяє зіставити ці персонажі, є злочин, направлений проти людини: по-перше, 
це вбивство – Раскольніков убиває стару-лихварку, Єва Побратиньська – вбиває дитину 
і графа, «вбиваючи» тим самим свою долю, а «злочин» Соні Мармеладової є поверх-
невим. Треба звернути увагу на спонукаючі їх до вбивства мотиви, досліджуючи цим 
самим природу злочинів цих персонажів. І мотиви ті – протилежні.

Отже, розглянемо природу злочинів Родіона Раскольнікова, Єви Побратиньської та 
Соні Мармеладової.

Родіон Раскольніков убиває Альону Іванівну не стільки із-за складного матеріального 
становища, скільки, щоб доказати самому собі, що він не є «тварь дрожащая». Іншими 
словами, Раскольніков таке вбивство не вважав злочином.

Для Єви Побратиньської, хоча вона і є достатньо освіченою жінкою, мотиви убивства 
не носить філософського спрямування. Причини її злочину соціального плану, а в деякій 
мірі відображають ментальний характер суспільства. Соня не без підстав боїться, що 
дитина-байстрюк житиме у злиднях і буде відкинута людьми. У момент убивства у неї 
все ж прокинувся материнський інстинкт – вона кинулась рятувати дитину, але було уже 
пізно. Друге убивство вона скоює під впливом обставин: Похронь, який втягнув її у бан-
ду, заставляє отруїти багатого графа.

Соня Мармеладова зовні сприймається так, ніби ніякого злочину не скоїла. Вона по-
жертвувала собою, діючи за «наказом» совісті, не зважаючи на вселюдський осуд  
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та образи. Проте це не зовсім так, Соня, так само, як і Єва, намагається спокутувати свій 
гріх.

порівняльна характеристика образів 
Родіона Раскольнікова, Соні Мармеладової та єви побратиньської

Родіон Раскольніков Соня Мармеладова Єва Побратиньська
Зовнішні характеристики

Молодий, вродливий висо-
кий чоловік 

Дівчина, яку важко було 
навіть назвати гарненькою: 

з блідим неправильним 
обличчям, гострим носом 

підборіддям

Молода, гарна жінка,  
яку ніколи не обминали 

увагою чоловіки

Особистісні якості
Замкнений у собі Відкрита, готова прийти 

на допомогу
Відкрита до спілкування

Природа злочину
Злочин направлений проти 

людини, але задля того, щоб 
доказати, що він не «тварь 

дрожащая»

Злочин проти себе, спровоко-
ваний суспільством

Злочин проти самої себе, 
з однієї сторони, а з іншої 
– проти іншої людини теж 

спровокований суспільством
Відповідальність за скоєне

Не кається у злочині Розкаюється і намагається 
інших наставити на шлях 

істини

Кається усе своє життя 

Відношення до жертви
Не приймає жертви сестри Жертвує собою 

заради батьків
Жертвує собою заради 

коханого
Відношення до Бога

Не вірить у Бога Глибоко віруюча людина, 
законом для якої є Біблія

Не відкидає Бога, а має на-
віть риси Христа – жертов-
ність собою заради інших

 Отже, зіставний аналіз представлених героїв свідчить, що вони перегукуються між 
собою, але їх характер до кінця не співпадає, що свідчить про те, що С. Жеромський, 
змальовуючи образ Єви Побратиньської, створює новий тип героя.

Усі твори Ф. Достоєвського, а особливо «Злочин і кара», відрізняються глибоким 
психологізмом, який не може не захоплювати. Винятком не став і С. Жеромський. Г. Мар-
кевич вказував, що польський письменник вчився психологізму в Ф. Достоєвського 
[Дет. див.: 9:180].

Одним із художніх засобів, який розкриває психологізм є сни. Ф. Достоєвський не 
був тут першовідкривачем. Їх часто застосовував В. Шекспір, В. Жуковський, О. Пушкін, 
І. Тургєнєв Але, як інструмент психологічного дослідження, сни найяскравіше відобра-
зилися в автора романів «Преступление и наказание, «Братья Карамазовы», «Подросток» 
та ін. С. Жеромський по-своєму наслідує цей досвід. Зіставлення снів у романах «Злочин 
і кара» та «Історія гріха», їх схожість – провідництво – дає змогу розглядати проблему 
діалогу між двома творами.

Ф. Достоєвський ставить сни на межі з дійсністю та маразмом. Не зважаючи на це, 
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вони допомагають зрозуміти сутність самого Раскольнікова, стан його душі, його праг-
нення і навіть світовідчуття. Перший сон у романі дуже символічний і є одним із ключо-
вих моментів сюжету всього твору. Сам Ф. Достоєвський у вступному слові перед сном 
настроює нас на його сприйняття: «В болезненном состоянии сны отличаются часто 
необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действитель-
ностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего 
представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, но художес-
твенно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не вы-
думать наяву этому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. 
Такие сны, – продовжує далі Ф. Достоєвський, – болезненные сны, всегда долго помнят-
ся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм 
человека» [10:55-56].

Цей сон – своєрідна репетиція майбутнього убивства, яке скоїть Раскольніков. Деталі 
вбивства зі сну автор переносить і на реальний час його скоєння: коняку забивають со-
кирою, так само, як і лихварку, по її обличчю ллється кров, на Раскольнікові, так само як 
і на Миколці нема хреста.

Здавалось, побачивши такий страшний сон, Родіон назавжди мав би залишити 
нав’язливу ідею убити стару лихварку. Справжнього просвітління у його розумі не від-
бувається навіть після пробудження, на душі у нього було «смутно и темно». Звертання 
до Бога лише на мить відводить його від лихої думки, він навіть відмовляється від своєї 
теорії, оскільки, як сам сказав, цього не витерпить, і навіть просить Бога «Господи! – мо-
лил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!» [10:61] 
Але все це лише на мить, бажання втілити свою теорію у життя стає сильнішим за нього. 
І як тільки Раскольніков дізнається, що Альона Іванівна буде удома сама – здійснює свій 
задум, забувши усі свої молитви.

С. Жеромський теж застосовує сни, як спосіб розкриття внутрішнього світу герою. 
І тут слушно відмічає А. Баранов «Особый ряд видений в романной технике Жеромского, 
сближающих ее с прозой Достоевского, – кошмары и вещие сны» [4:132]. Сон Єви Поб-
ратиньської – ключовий момент всього твору – це сон-передбачення: «Вночі Єва міцно 
заснула, і їй довго нічого не снилось. Аж от, ніби з якоїсь темної нори, виповз у всеоз-
броєнні сон, схожий на трагедію Шекспіра.

Навколо неї в самій ній діялись речі величні і страшні. Все було в русі, все кричало. 
Вона бачила ніби учту коронованих осіб і поруч галас озброєних людей. Відкілясь із юрби 
вийшов Неполомський.

Він біг стурбований, протовплюючись крізь юрбу чужих людей – брутальних, гидких. 
На устах у нього була якась звістка, повідомлення, пароль чи знак. Єва чекала, щоб він 
якнайшвидше наблизився до неї, – і не могла діждатись, хотіла до нього бігти – і теж 
не могла. Впала під якимись дверима, в яких він стояв, і заслонила його собою …

А навколо дим, постріли з револьвера… Вона кинулась всім тілом наперед (виді-
лено мною) …» [11:51-52]. Фінал сну повторює фінал роману. Єва, яка стала на шлях 
проституції, потрапила в банду, босом якої був її коханець, затіявши грабіж і вбивство, 
опиняється у квартирі Лукаша Неполомського. Бандити стріляли з револьвера у Непо-
ломського, а Побратиньська затулила його собою. В. Вєдіна так потрактувала жертов-
ність Єви: «Смерть її має виглядати як воскресіння від бруду, в якому вона перебувала 
останні роки» [7:428].
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Отже, сон, як художній засіб у романах «Злочин і кара» та «Історія гріха», допомагає 
розкрити характер героїв, розібратися у причинах скоєння злочину та його наслідків.

Зіставний аналіз романів Ф. Достоєвського «Злочин і кара» та «Історія гріха» С. Же-
ромського дає можливість дійти висновків про те, що польський письменник, врахову-
ючи позицію Ф. Достоєвського, вступає з ним в діалог, створює новий тип героя, якого 
можна поставити в один ряд із Родіоном Раскольніковим та Сонею Мармеладовою.

Л. Леонов, говорячи про переважний метод Ф. Достоєвського, висловив таку дум-
ку: «На мой узкоремесленный взгляд, – пише Л. Леонов, – они (преимущества – А. Б.) 
заключаются в большой емкости последнего, так сказать – шекспириальности, его 
философской партитуры, исключающей бытовой сор, частное и местное, с выделением 
более чистого продукта национальной мысли, – этим и достигается всемирное бес-
смертие Ф. Достоевского» [12:529]. Аналізуючи висловлювання Л. Леонова, доцільно 
звернути увагу на два слова – «узкоремесленный» та «шекспириальность», тому що 
Ф. Достоєвський приваблював С. Жеромського не лише тими буттєвими проблемами, які 
ставив російський письменник, але як і майстер. Тобто, з точки зору так званого «узкоре-
месленничества» Ф. Достоєвський був для С. Жеромського справжньою школою. А така 
риса як «шекспириальность» була йому теж властива.
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МеТОДИКА ИЗУчеНИЯ СИМВОЛОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСпеКТе

В статті обґрунтовується функціональний підхід до вивчення символу в ліриці 
російських символістів.
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In the article the concept symbol is analyzed from the point of view of functionalism in a 

poetry of Russian symbolism.
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Поэтика русского символизма была пионерским явлением в рамках общеевропей-
ского литературного процесса, так как ею ставились уникальные задачи теургического 
воздействия средствами искусства на предметный мир [1: 262]. Одним из таких средств 
является символ как основной художественный элемент поэтического произведения, пе-
редающий особенности символистского мировидения.

Понимание категории символа русскими символистами обусловлено философско-эс-
тетическим осмыслением символизма. Как отмечается в Краткой литературной энцикло-
педии, для русских поэтов символизм – средство создания нового типа художественного 
мышления, который строится на воспроизведении мира явлений не в его материальной 
данности, а в виде воплощения «переживаемого содержания сознания», по А. Белому, с 
помощью слов-символов.

По мнению исследователей, именно способность слова связываться с чем-то находя-
щемся вовне его (означиваемой сущностью) определяет его символическую природу, что 
отразилось и в этимологии слова «символ» – древнегреческом «simballo» – «соединяю 
вместе».

В работах Н. А. Кожевниковой говорится о неоднотипности символов в поэзии на-
чала ХХ века: часть символов имеет опору в широкой культурной традиции, они как 
бы привносятся в литературное произведение извне, с характерным для них значением, 
которое надо знать, часть символов возникает на основе тех смысловых отношений, ко-
торые складываются внутри произведения или целого их ряда» [2: 14].

Вслед за Н. А. Афанасьевой (Афанасьева 2001), вводим понятие лингвистического 
символа, который имеет полевую структуру: его ядром является концепт, эксплициро-
ванный одноименным словом (подход Бабушкина А. П.), а периферией – взаимодействие 
концепта с мифологемами и архетипами. Обоснуем с точки зрения функционального 
подхода взаимодействие ядра с периферией.

Взаимодействие ядра лингвистического символа с мифологией и/или религией – ми-
фологема. С точки зрения экспликации в тексте мы определяем мифологему как «свер-
нутый текст», выраженный в слове или сочетании слов знакового характера, где форма 
выражения – звуковая оболочка, форма содержания – мифологическое повествование.

Например, лингвистический символ «Огонь» в лирике В. Брюсова определяется через 
библейскую ситуацию сгорания грешников в адском огне: «А для грешных ярче вспых-
нет В преисподней столп огня» [3 (1: 225)]. Ключевое слово здесь – эвфемизм «преиспод-
няя», оно задает ситуацию на данном промежутке текста и позволяет реконструировать 
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семантику анализируемого символа при наличии у поэта и читателя общей пресуппози-
ции. Лингвистический символ «Огонь» в поэтической речи А. Блока и К. Бальмонта вы-
делен нами на основании связи концепта «огонь» со славянской мифологией, эксплика-
цию которой наблюдаем в виде мифологемы Иван Купала: «Ты будешь за травою темной 
Искать купальские огни» [4 (2: 96)] и «Это было после жарких, после полных страсти 
дней, Счастье сжег я, но не знал я, не зажгу ль еще сильней, Это было – это было в Ночь 
Ивановых огней» [5: 202].

Второй элемент периферии – архетип. В работах К. Г. Юнга находим обоснование 
необходимости совместного анализа понятий «архетип» и «символ», так как символы 
– устойчивые мотивы культуры и индивидуального сознания, названные ученым пред-
ставителями коллективного сознания, формирование которого уходит корнями в фило-
генез.

Оппозитивность в символе, выделенная К. Юнгом, стала основным условием, поз-
волившим исследователям сформулировать определение языкового архетипа: согласно 
ЛЭС, это исходная для последующих образований языковая форма, реконструируемая на 
основе закономерных соответствий в родственных языках (прообраз, праформа, прото-
тип). В нашем исследовании языковой архетип – экспликация в виде бинарных оппози-
ций лексем, способных в качестве гиперсемы входить в состав других лексических еди-
ниц: например, оппозиция «Правда – Кривда» восходит к архетипу «правый – левый».

Проанализируем периферийный слой лингвистических символов квадры первоэле-
ментов бытия в поэтической речи русских символистов.

Исследованию символики стихий-первоэлементов бытия посвящены многие ра-
боты последних лет: О. А. Самусенко (на материале русских телевизионных текстов 
2004), О. А. Петриченко (в художественной речи Н. С. Гумилева и В. Хлебникова 2004), 
Н. А. Афанасьевой (в языковой модели мира М. Цветаевой 2001) и др. Сопоставление 
результатов нашего исследования с выводами указанных авторов позволяет выявить ти-
пично символистские значения традиционных символов-стихий.

Охарактеризуем определяющие структурные элементы периферии символов квадры 
первоэлементов бытия в поэтической речи К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока и В. Брю-
сова.

При анализе мифологем исследуемых нами лингвистических символов «Огонь», 
«Земля», «Вода», «Воздух» в символистском поэтическом дискурсе нами были выделе-
ны мифологемы собственно мифические и библейские.

Собственно мифические мифологемы эксплицированы:
1) антропонимами: символ «Огонь» – Стратим (К. Бальмонт), Иван Купала (К. Баль-

монт, А. Блок), Тор (А. Белый), Прометей, Змей Горыныч (В. Брюсов); символ «Земля» 
– Антей (К. Бальмонт), Прозерпина (В. Брюсов), Эреб (А. Блок); символ «Вода» – Эгей, 
Цирцея (В. Брюсов); символ «Воздух» – Эол (А. Белый);

2) именами нарицательными: символ «Огонь» – боги (В. Брюсов), бог, душа 
(К. Бальмонт, А. Блок), демон (К. Бальмонт); символ «Земля» – душа (А. Белый, В. Брю-
сов, К. Бальмонт, А. Блок), гномы, боги, наяды, вакханалии (В. Брюсов); символ «Вода» – 
душа (К. Бальмонт), русалка (К. Бальмонт, А. Блок, В. Брюсов); «Воздух» – душа (К. Баль-
монт, А. Белый).

Как видим, мифологемы репрезентируют славянскую, греческую, скандинавскую, 
римскую мифологии. Наиболее активно используются мифологемы славянского проис-
хождения.
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С языковой точки зрения, библейские мифологемы символа «Огонь» представлены 
следующими способами: 1) имя нарицательное: огнистый столп (А. Блок), конь блед 
(В. Брюсов), рай (К. Бальмонт); 2) в библейском варианте имя нарицательное, но у по-
эта приобретающее статус собственного: Купина (А. Блок); 3) эвфемизм: преисподняя 
(В. Брюсов).

Библейские мифологемы символа «Земля» эксплицированы нарицательным сущест-
вительным рай (В. Брюсов) и именем прилагательным обетованная (А. Блок).

Исследуемые нами символы-стихии относятся к группе символов с несколькими ми-
фологемами.

Наше исследование показало, что среди символов квадры первоэлементов бытия вы-
деляются символы с общими мифологемами:

1) мифологема душа объединяет все символы-стихии в лирике К. Бальмонта: «Когда, 
уразумев себя впервые, С душой соприкоснутся навсегда Четыре полновластные стихии: 
Земля, огонь, и воздух, и вода» [5: 103] и, в то же время, присутствует у всех поэтов, 
взаимодействуя с символами:

«Земля»: В. Брюсов – «Земной души заветную мечту, За ней влекусь к предсказанно-
му раю!» [3 (1: 476)], А. Блок – «К его небесному чертогу Тягчит земной души полет» [4 
(1: 438)], А. Белый – «и душа неземную печать / тех огней сохранила» [6: 45];

«Огонь»: А. Блок – «Ты, душа, порожденье огня, В наступающем мраке воскресни» 
[4 (1: 470)];

«Воздух»: А. Белый – «Душа. Метет душа, – Взметает душный полог, Воздушный…» 
[6: 174];

2) мифологема боги/бог: символ «Огонь»: А. Блок – «Огонь божественный потушим, 
Прогоним ласковые сны» [4 (1: 172)], В. Брюсов – «День настанет: огнебоги Сломят 
мощь небесных сил» [3 (1: 389)]; «Земля»: В. Брюсов – «Ты будешь ждать! И меж зем-
ных богов Единого искать, тоскуя, бога» [3 (1: 138)];

3) мифологема рай: символы «Огонь»: К. Бальмонт – «Я знаю ненависть, и, может 
быть, сильней, Чем может знать ее твоя душа больная, Несправедливая, и полная огней 
Тобою брошенного рая» [5: 76] и «Земля»: В. Брюсов – «Стремлюсь, как ты, к земному 
раю Я под безмерностью небес. Как ты, на всех запястьях знаю Следы невидимых же-
лез» [3 (1: 428)].

Лингвистические символы «Огонь» и «Земля» выявлены в поэзии всех четырех поэ-
тов, лингвистический символ «Воздух» представлен в поэтических текстах К. Бальмонта 
и А. Белого, лингвистический символ «Вода» отсутствует в лирике А. Белого.

Наименее частотные сочетания слов-экспликаторов символов с мифологемами име-
ют с ядром довольно слабую связь, вследствие чего мифологемы выходят за пределы 
одного лингвистического символа, образуя группы символов, объединенных одной ми-
фологемой.

Так, общей для всех анализируемых символов-стихий первоэлементов бытия являет-
ся мифологема душа. Взаимодействие концептов «огонь», «земля», «вода» и «воздух « с 
данной мифологемой способствует экспликации наиболее важной для поэтов-символис-
тов информации: о связи стихий с миром невидимых сущностей внутри и вне человека, 
существа-представители этих стихий пронизывают человека и мир вокруг.

Подобное толкование символов-стихий передает основные особенности символист-
ского мировидения – идею двоемирия (мир ноуменов и феноменов, см. также Храповиц-
кая 1999, Ермилова 1989, Искржицкая 1997, Минералова 2003, Свенцицкая 2003, 2005 
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и др.). Согласно платоновскому учению, космос образует вертикальную иерархию слоев 
бытия, в которых «содержание бытия» уменьшается по мере их удаления от абсолютного 
первобытия, имеющего космическое происхождение.

Анализ символов с общей мифологемой дает возможность выявить и описать глу-
бинные связи, которые позволили поэтам использовать одну и ту же мифологему по 
отношению к разным стихиям. Однако анализа только мифологем для реконструкции 
значения символа недостаточно: необходимо обращение ко второму важному компонен-
ту периферии лингвистического символа – архетипу, наличие которого – признак связи 
символа с древней языковой моделью мира.

Анализируя славянскую «модель мира», В. В. Иванов и В. Н. Топоров отмечают, что 
мир описывается системой двоичных противопоставлений (бинарных оппозиций): огонь 
– влага, верх – низ, север – юг, и т. д. [7: 5–15].

Архетипическая составляющая периферии лингвистических символов-стихий 
квадры первоэлементов бытия содержит практически все основные оппозиции, харак-
теризующие древнюю славянскую модель мира и определяющие программу поведения 
носителей древнего мировидения, по В. В. Иванову и В. Н. Топорову, они относятся к 
пространственным, временным и социальным отношениям, времени, цвету, стихиям 
и наиболее абстрактным. Общими для всех символов-стихий в поэтической речи рус-
ских символистов являются архетипические противопоставления: огонь-влага, верх-низ 
(небо-земля), жизнь-смерть.

Следовательно, аксиологически значимыми в семантике символов-стихий являются 
амбивалентность, вертикаль, анимо-аниматичность.

Анализ периферий лингвистических символов-стихий первоэлементов бытия поз-
волил очертить культурный фон, способствующий актуализации тех или иных тради-
ционных значений и авторских интерпретаций культурологических символов «Огонь», 
«Земля», «Вода», «Воздух» в поэзии русских символистов.

Таким образом, функциональный подход к изучению символов в лирике русских 
символистов обусловил понимание лингвистического символа как актуализации той 
части содержания культурологического символа, которая является значимой для автора в 
связи с его художественным замыслом и пресуппозицией.

Предложенная методика анализа символов может быть использована в преподавании 
курсов «Лингвистический анализ текста», «Стилистика», цитатный материал является 
иллюстрацией применения данного подхода к изучению символов.
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УДК 821 (091)
Тернова Т. А.

(Воронеж, Россия)

пРеЦеДеНТНОСТЬ ТВОРчеСТВА В. МАЯКОВСКОГО  
В пОЭЗИИ А. МАРИеНГОФА ИМАжИНИСТСКОГО пеРИОДА

В статье доказывается прецедентность поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» 
и др. текстов автора в раннем творчестве А. Мариенгофа. Факт обращения к пратекс-
ту возводится в связь с ключевыми моментами поэтики имажинизма.

В текстi доводиться прецедентнiсть поеми В. Маяковського «облако в штанах» у 
раннiй творчостi А. Марієнгофа. Факт звернення до пратексту ставиться у зв’язок з 
ключовими особливостями поетики iмажинiзма.

This article is devoted to problem of quotation in literary works by Anatoliy Mariengof. 
His texts connect pats of B.Mayakovskiy’s poems. It was not accidentally to quote for Russian 
Imaginists.

Русский имажинизм, выросший из недр футуристической группы «Мезонин поэзии» 
и работ ее лидера В. Шершеневича «Футуризм без маски» и «Зеленая улица», выстраивал 
свои отношения с прямым предшественником двояко: и отрицая ключевые положения и 
заслуги футуризма, и наследуя им. Первый момент отчетливо прописан в «Декларации» 
имажинизма, которой группа заявила о своем рождении. Пафос отрицания, в целом при-
сущий авангарду, здесь реализуется наиболее очевидно. Словесные построения эпатаж-
ного характера, сниженная лексика этого публицистического открытого коллективного 
высказывания вполне узнаваемы: «Скончался младенец, горластый парень десяти лет от 
роду (родился 1909 – умер 1919). Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и 
футурью – смерть. Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему 
молодому. От футуризма тускнеет жизнь» [1: 47]. Именно на основании эпатажных форм 
самовыражения сближал футуризм и имажинизм В. Полонский (1925): «Впоследствии 
из футуризма, – пишет он, – выделилась несерьезная, но еще более шумливая, еще более 
щеголяющая своим дурачеством, временами выходящим за пределы здравого смысла, 
группа имажинистов» [2: 118].

Эпатаж, безусловно, является частью жизнетворческой реализации группы имажи-
нистов, определяя ее отношения с аудиторией и предшественниками, но, как и в случае 
с футуризмом, не исчерпывает их программу. Стратегию группы, в западном вариан-
те именуемой имажизмом, обозначил Э. Паунд: «Мы не футуристы <...> в поэзии мы 
«имажисты». Наша задача сосредоточена на образах, составляющих первозданную 
стихию поэзии» [3: 93]. В этом смысле эпатаж, ассоциирующийся, прежде всего, с фу-
туристическими опытами, но не равный им (у эпатажа, скорее, романтические корни), 
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воспринимается как средство для достижения иных, мироустроительных целей, стано-
вится знаком разрыва с чуждой системой ценностей. Опыт футуризма осмысливается 
имажинистами не иначе как деструктивный, в противовес собственным замыслам: «Фу-
туризм умер для того, чтобы дать место строителю и созидателю. Ибо он был средством, 
а не целью. Футуризм умер потому, что таил в себе нечто более обширное, чем он сам, 
а именно имажионизм» [4: 368]. Претендуя быть провозвестниками и певцами нового 
мира, имажинисты заявляли о том, что представляемое ими литературное объединение 
по миросозидательной направленности концепции «ближе к символизму, чем к футуриз-
му, но не к их деятелям» [5: 48].

Принципиальная новизна поэтики русского имажинизма состоит в неразличении 
высокого и низкого, центрального и периферийного, массового и элитарного: «Одна из 
целей поэзии, по-имажинистски, – вызвать у читателя максимум внутреннего напряже-
ния, как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа, чему 
лучше всего служит соединение высокого и низкого» [6: 8]. Частным случаем имажи-
нистской поэтики неразличений становится совмещение своего и чужого, порождаю-
щее интертекстуальный характер произведений А. Мариенгофа и В. Шершеневича (об 
этом см., в частности, дисс. Т. А. Богумил [7]). Исследователями обращалось внимание 
на сравнительно меньшую активность чужого слова в поэзии А. Мариенгофа, нежели в 
текстах В. Шершеневича [8]. Тем не менее, поэзия А. Мариенгофа тоже не изолирована 
от разного рода текстовых вкраплений.

Один из наиболее заметных источников скрытого неавторизованного цитирования в 
поэзии А. Мариенгофа имажинистского периода – поэма В. Маяковского «Облако в шта-
нах». Именно «сверхличный характер» [9: 216] текста В. Маяковского, его узнаваемость, 
включенность в культурное поле современников, а также неоднократность обращения 
А. Мариенгофа к нему позволяют определить его как прецедентный. Следует отметить, 
что «Облако в штанах» В. Маяковского вообще один из самых «прочитанных» имажи-
нистами футуристических текстов. Показательно название статьи Э. Б. Мекша: «Моно-
логическая драма В. Шершеневича «Быстрь» (спор с Маяковским)» [10]. В. А. Дрозд-
ков анализирует на фоне поэмы В. Маяковского фабульно связанный с нею текст поэмы 
В. Шершеневича «Крематорий». Но если диалог текстов В. Шершеневича и В. Маяков-
ского, по мнению последнего, перерастает, в первую очередь, в «идейное противосто-
яние» по сугубо социальным вопросам революционного насилия, то у А. Мариенгофа 
акценты смещаются в поле искусства.

Отсылки к текстам В. Маяковского наиболее частотно обнаруживаются в текстах 
А. Мариенгофа, относящихся к началу его литературной работы – в поэтическом сбор-
нике 1918 года «Витрина сердца» и поэме «Магдалина» (1918 г.).

Любопытно, что текст сборника «Витрина сердца» А. Мариенгофа сознательно вы-
дается за вторичный по отношению к пратексту – «Облаку в штанах» и ранней лирике 
В. Маяковского. Сам автор настаивает на соотнесении своего произведения с футурис-
тическими – слово ‘футуризм’ появляется в тексте сборника (первая разновидность ре-
минисценций, по Г. А. Слышкину, – упоминание [11: 38-39]): «Когда день, как у больно-
го мокрота, / И только на полотнах футуристов лазурь…» [12: 37]. Однако смысловые 
акценты в произведении имажиниста А. Мариенгофа расставлены принципиально ина-
че. Трагизм текстов неоромантика Маяковского, болезненно переживающего несовпа-
дение с миром, здесь снимается. Произведение замыслено именно как текст о любви, 
которая не переживается, а выстраивается, разрабатывается как тема на его страницах. 
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 Доказательством этому становится сама логика стихотворного сборника. В его начале 
задана лирическая ситуация поиска любви («Неугомонные / Тильтиль и Митиль / Ищем 
любовь…» [12: 31]), которая, наконец, обретает адресата – милую, ассоциируемую с 
Магдалиной. Любимая, не отвечая взаимностью, устремляется «К новому новая в нови 
новое чая…» [12: 36] Книжный, привнесенный характер любви зафиксирован на страни-
цах сборника: так, «книжным» названо сердце любимой, книжным объявляется и источ-
ник любви: «Сказка, присказка, быль, / Небыль. / Не знаю…» [12: 31]

Ситуация утраты любви парадоксально разрешается обращением к поэту Рюрику 
Ивневу. Сердечные перипетии, изложенные в предыдущих стихотворениях, в послед-
нем стихотворении сборника, посвященном ему, заявлены не более как игра, театральное 
действо, каждодневные мелочи, «маленькие поэтовы заботы». Неологизмы «поэтово», 
«поэтиное» входят с состав квазицитат [13: 38] и востребованы из стихотворения Ма-
яковского «Нате!» Но если у Маяковского устанавливается сходство поэта и мира («ба-
бочка поэтиного сердца»), то у Мариенгофа зафиксировано амбивалентное родство поэ-
та и его стихов: «Вы так – на свои стихи похожи…» [14: 37]

Переклички с текстами В. Маяковского этим метафорическим рядом далеко не ис-
черпываются. Здесь и время действия-переживания – апрель (стихотворение «Апрель»): 
ср. «Я с сердцем ни разу до мая не дожили…» у В. Маяковского. Явно к Маяковскому 
восходит и противопоставление нежности и страсти у Мариенгофа: нежность осмысля-
ется как недоэмоция, примета маленького мира «нелюбов»-обывателей [14: 39]. Анало-
гично выстраиваются и отношения с Богом: «За сыр козий, / Отнятый у меня не по праву 
<…> Боже, / Требуя я награды: / Дай мне хваленый мир Твой» [14: 34] – «врывается к 
Богу» с просьбой, переходящей в инвективу, и лирический герой Маяковского («Послу-
шайте!»).

Тексты А. Мариенгофа и В. Маяковского разводит на идейном уровне именно пос-
леднее стихотворение, без которого сборник «Витрина сердца» был бы прочитан как 
текст о любовных переживаниях и одиночестве чувствительного человека-поэта в мире. 
Образ поэта-романтика оказывается, в данном случае, одной из игровых масок поэта-
шута – сквозного образа в имажинистской лирике, – знание которого оборачиваемо. Его 
введение выводит проблематику текста на новый уровень, предполагающий отрицание 
футуристического опыта В. Маяковского, его проблематики и стилистики. Причем от-
рицание это производится на языке и средствами пратекста. Поэзия становится «Вит-
риной сердца», демонстрирующей и одновременно умертвляющей само переживание: 
«Искусство останавливает жизнь», – так звучит один из постулатов имажинизма, изло-
женный А. Мариенгофом в его программной работе «Буян-остров» (1920). Любовь как 
поэтическая гипотеза, обсуждаемая в тексте, обнаруживает свою несостоятельность, не 
выдерживая конкуренции с поэзией. Последние строки сборника могут быть прочитаны 
как версия по-имажинистски понимаемой «миссии» поэта: «Входите в сердце нежной 
поступью, / Словно во время действия в ложу» [14: 37]. В приведенной цитате актуали-
зируется дополнительная коннотация к слову «нежность», востребованная у Мариенго-
фа и прямо вытекающая из замысла текста и ключевых характеристик лирического героя 
– поэта-шута: нежность понимается как вкрадчивость, эмоция игрового характера.

Сюжет поэмы «Магдалина» тоже характеризуется игровой двуплановостью. Однако 
несовпадение фабулы и сюжета здесь несет принципиально иную смысловую нагрузку, 
нежели в поэме В. Маяковского «Облако в штанах». Как отмечает В. А. Дроздков, пер-
вый план, фабулу «Облака в штанах» составляет выдержанная в реалистической манере 
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«любовная история с фрагментами эротического текста» [15: 270]. Она одновременно 
закрывает и высвечивает сущностное – трагедию взаимоотношений героя-романтика с 
миром. Трагедия в тексте Мариенгофа оказывается игровой, исполненной на сценичес-
кой площадке искусства (вспомним завершающие фразы «Витрины сердца»). Тем более 
что адресат лирического высказывания уже нарочито не принадлежит реальности – это 
Магдалина, причастная и востребованная из вневременного текста культуры.

Любовь, таким образом, ассоциируется с вечностью и противопоставляется настоя-
щему: «Сегодня, когда ржут / Разрывы и визжа над городом шрапнели / Вертятся карусе-
лями, / Убивая и раня» [16: 38], любовь и искусство становятся защитой от реальности, 
мифом, в пространство которого погружается лирический субъект. В мире, творимом по 
законам искусства, вместо крови – «красных чернил лужи». Впоследствии этот момент 
приобретет у А. Мариенгофа характер сюжетного клише (см. прозу поэта и, в первую 
очередь, роман «Циники»).

Композиция поэмы «Магдалина» построена по принципу смены масок «поэт»/ 
«паяц». Следует обратить внимание на иной, нежели у Маяковского, характер маскиров-
ки: за маской лирического героя Мариенгофа нет подлинного лица, «лика», у Маяковс-
кого же, напротив, есть подлинность, настоящее лицо, скрываемое за маской «грубого 
гунна», обращенной к обывательской аудитории.

В первой части поэмы «Магдалина» А. Мариенгофа реконструируется «текст о люб-
ви» к Магдалине, который должен соперничать с «Песнью Песней». Во второй части 
поэт-паяц с легкостью меняет лирический объект: «Новым молюсь глазам, шут». Также 
легко он меняет и имя (Анатолий / Юрий). Эта трансформация знаковая: Юрий – вариант 
имени Георгий (Победоносец) – речь идет о масштабной победе, одержанной искусст-
вом над жизнью. Смена имени означает изменение сущности: «Граждане, душ / меняйте 
белье исподнее!». Еще один смысл имени в варианте Юрик отсылает к шекспировскому 
образу шута. Таким образом, вводится два значимых для поэзии Мариенгофа мотива – 
безумия и смерти, востребованные и в более поздних текстах (см. «Роман без вранья»).

Поэзия, по Мариенгофу, есть статика, гармония, смерть. Отсюда и итог развития 
линии взаимоотношений «поэт» – «Магдалина»: «Кричи, Магдалина! Я буду сейчас по 
черепу стукать / Поленом..». Магдалина воспринимается как персонаж текста «поэта-
паяца», полностью подвластный ему.

Итак, первое впечатление от текста беллетристического характера, в котором разра-
батываются традиционные поэтические темы, снимается введением проблемы творчес-
тва, трактуемой по-имажинистски. Текст оказывается не более чем игрой с культурными 
стереотипами и замыкается в собственных рамках, не контаминируя с жизнью, не будучи 
реальным выражением эмоций.

В этом и состоит принципиальное отличие поэмы «Магдалина» А. Мариенгофа от 
пратекста – «Облака в штанах» В. Маяковского. Игровая вторичность текста Мариенгофа 
преодолевается обнаруживаемым в финалах его произведений ироническим расхожде-
нием поэта с текстом. Реализуется ситуация, когда «авангард имитирует процессы искус-
ства, <…> китч имитирует воздействие искусства» [17].
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ТеОРІЯ І пРАКТИКА пеРеКЛАДУ

УДК 81`255:373.231
Песорина Л. Н.

(Измаил, Украина)

пеРеВОД АНТРОпОНИМОВ В КОМИчеСКОМ ТеКСТе  
КАК МеТОДИчеСКАЯ пРОБЛеМА

Стаття присвячена проблемі перекладу власних імен в гумористичних оповіданнях 
О. Генрі на німецьку та російську мови. У роботі розглядаються основні засоби передачі 
антропонімів, такі як транскрипція, транслітерація, саме переклад.

Ключові слова: переклад, антропонім, прізвисько, транскрипція, транслітерація.
The article deals with the problem of translation of proper names on the material of 

O’Henry’s short stories into German and Russia. The thesis is devoted to the investigation of 
main ways of proper names translation such as transcription, transliteration, translation.

Key words: translation, proper names, nicknames, transcription, transliteration.

Являясь одним из древнейших видов деятельности человека, перевод приобретает 
новый статус в середине ХХ века: происходят значительные изменения, сказавшиеся на 
самом характере переводческой деятельности, на требованиях, предъявляемых к перево-
ду и переводчикам. Особую сложность представляет тот факт, что реально при переводе 
сталкиваются не только разные языки, но и разные культуры, личности, эпохи, литера-
туры, ценности, традиции.

В связи с этим в нашей статье предлагается рассмотрение одной переводческой про-
блемы: функционирование имен собственных, прежде всего антропонимов, в текстах 
оригинала и перевода.

Материалом исследования послужили тексты коротких юмористических рассказов 
О. Генри и их перевод на немецкий и русский языки.

Целью данной статьи является исследование основных способов перевода антропо-
нимов в юмористических рассказах О. Генри как в близкородственном, так и в дальне-
родственном языках.

Объект – антропонимы, прежде всего «говорящие» имена собственные (в дальней-
шем ИС) и прозвища персонажей.

Предметом работы является рассмотрение вопросов функционально-смыслового со-
ответствия между именами подлинника и перевода.

Прежде всего, следует отметить, что «существуют две самостоятельные, однако до-
статочно тесно связанные между собой группы собственных имен: имена, сложившиеся 
естественным путем, и имена, искусственно созданные, выдуманные. Вторые в свою 
очередь делятся на употребляющиеся в реальной действительности, наряду с естествен-
но сложившимися именами (придуманные новые личные имена, искусственные фами-
лии, переименование географических объектов), и на имена книжные (имена и фамилии 
героев литературных произведений, названия мест действий)» [1: 22], которые и стали 
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объектом нашего исследования. Книжные имена выполняют в речи функцию как назы-
вающего знака, так и означающего, ибо они не только указывают на объект мысли, но и 
характеризуют его обычно с иронической или сатирической точки зрения. Ядром груп-
пы, по мнению В. С. Виноградова, являются прозвища и значимые имена собственные 
– речевые антропонимы и топонимы. «Говорящее» имя собственное используется в сти-
листических целях для характеристики персонажа или социальной среды.

Мы разделяем точку зрения В. С. Виноградова, который отмечал, что творчество в 
передаче имен собственных начинается в тот момент, когда переводчик сталкивается с 
так называемыми смысловыми (значащими, значимыми, «говорящими», номинативно-
характеристическими) именами и прозвищами. Тогда же и возникает переводческая про-
блема, связанная с анализом сущности и функции значимых имен в тексте и способом их 
передачи при переводе [2: 160].

Для передачи иностранных антропонимов в языке перевода существуют три основ-
ных способа: транскрипция, транслитерация, собственно перевод.

Транскрипция и транслитерация являются способами передачи личных имен в ино-
язычном тексте, при которых, как правило, не получают отражения прагматический 
элемент, социальный статус имени, его эмотивная составляющая, ассоциативный фон, 
языковая игра, каламбуры, аллюзии и многое другое. Особенно актуальной является эта 
проблема при переводе художественных текстов, где имена включаются в систему кон-
текстуальных и интертекстуальных связей, становятся неотъемлемым элементом произ-
ведения.

Третий способ передачи чужих имен в тексте – собственно перевод. Насколько кор-
ректно ставить вопрос о переводе применительно к личным именам?

В классических трудах по теории перевода (Я. Рецкер, Л. Бархударов, В. Комиссаров 
и др.) имена собственные характеризуются «непереводимостью», они относятся к безэк-
вивалентной лексике, их связь с национальной традицией роднит их с реалиями, поэтому 
потеря семантики и/или символического звучания в языке перевода, которые неизбежны 
и при транскрипции, и при транслитерации, рассматриваются болгарскими лингвистами 
С. Влаховым и С. Флориным как «меньшее из двух зол по сравнению с переводом или 
подстановкой», и «нельзя вменять в вину переводчику, если он не отразит их символич-
ность… выйти из этого положения без потерь почти невозможно « [3: 218-222].

В. С. Виноградов Т. Р. Кияк и др., в свою очередь, подтверждают правильность теоре-
тических выводов о необходимости переводить, а не транслитерировать эти имена. «Коль 
скоро значимые имена собственные выполняют не столько номинативно-назывательную 
функцию, сколько характеристически-оценочную, то и подход к передаче на языке пе-
ревода содержащейся в них информации должен отличаться от принципов воссоздания 
обычных имен собственных. Заключенная в значимых именах смысловая и эмоциональ-
ная информация должна быть «проявлена». Значимое имя требует от читателя как ориги-
нала, так и перевода понимания смысла внутренней формы и восприятия ее образности. 
Будучи транскрибированным, оно само по себе не может оказать эмоционального воз-
действия на рецептора, в то время, как в оригинале оно рассчитано на такое воздействие» 
[2: 161-162]. Мы, в свою очередь, разделяем точку зрения В. С. Виноградова и полагаем, 
что оценочно-характеристичное содержание внутренней формы оригинального имени 
должно соответствовать смыслу внутренней формы имени в переводе.

Обратимся к иллюстративному материалу. Так, например, в коротком рассказе 
«Pimienta pancakes» имя одного из главных героев звучит как Jackson Bird («bird» – «пти-
ца»). Данный антропоним переводится на русский язык (ср. русск. Джексон Птица), 
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в немецком же материале он передается путем транслитерации (немецк. Jackson Bird), 
что на наш взгляд является не совсем корректно. Несмотря на то, что указанное имя 
собственное не является характерологическим средством, на его основе в рассказе по-
строены многочисленные каламбуры и всевозможные обыгрывания фамилии, напр.:

I’ ve known birds, says I, to be served on toast for less than that. Miss Willella, says I, 
don’t ever want any nest made out of sheep’s wool by the tomtit of the Jacksonian branch of 
ornithology [4: 28].

Я знавал пташек, – говорю я, – которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс 
Уиллела, – говорю я, – совсем не нуждается в гнезде, свитом из породы Джексонов 
[5:137].

Используя слова bird («птица»), tomtit («чижик»), ornithology («орнитология») и 
обыгрывая тем самым фамилию своего соперника Bird, что в переводе на русский оз-
начает «птица», главный герой пытается унизить и оскорбить его. В русском переводе 
автор постарался максимально точно передать игру слов, базирующуюся не на звуковой, 
формальной, а на смысловой близости слов, образуемой, по В. З. Санникову [6], так на-
зываемыми псевдо-синонимами, то есть словами из разных синонимических рядов.

В немецком же варианте, не смотря на точный перевод, комический эффект, создава-
емый игрой слов, теряется, так как имя транслитерировано, напр.:

Ich habe Vögel gekannt, sag ich dir, die sind für geringere Taten als das auf Toast serviert 
worden. Fräulein Willella, sag ich, wünscht niemals, daß ihr von einem Piepmätzchen aus dem 
Jacksonschen Zweig der Vögel ein Nest von Schafwolle bereitet wird [7: 215].

Аналогичный механизм в следующем примере, напр.:  
I popped over one after the other with my forty-five, just to show him. `Two out of three, 

`says I, `Birds just naturally seem to draw my fire wherever I go [4: 28].
Я хлопнул их для пущей важности одну за другим из своего сорокапятикалиберного. 

– Две из трех, – говорю я.
– Птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули [5: 136].
Ich knallte einen nach dem andern nider mit meinem Fünfundvierziger, nur um es ihm zu 

zeigen. «zwei von dreien», sag ich,  «Vögel scheinen ganz natürlich meinen Feuer anzuziehen, 
wo ich auch gehe!» [7: 214]

Аналогично реализуется ирония в следующих примерах:
«`Wait a minute, ` says this Bird, `till I explain» [4: 29].
– Подождите минутку, – говорит эта пташка, – дайте объяснить [5: 137].
– «Augenblick», sagte diese Vogel, «bis ich es erklärt habe» [7: 215].
Примечательно то, что все эти случаи игры слов в немецком материале переведены, 

однако перевод теряет ту юмористическую атмосферу, которая присутствует в подлин-
нике, и немецкому читателю может быть непонятно, почему О. Генри называет героя 
«оперенным Джексоном» (англ. «feathered Jackson», «gefiederter Jackson»), почему в рас-
сказе присутствует так много слов, относящихся к сфере орнитологии.

В процессе анализа нами была замечена следующая закономерность: в рассказах 
О. Генри встречается большое количество «говорящих» имен собственных, которые не 
раскрывают характер персонажа, а участвуют в создании общей юмористической тональ-
ности. В русском материале такие антропонимы передаются при помощи транскрипции, 
в немецком же материале – при помощи транслитерации, что подтверждает верность 
высказывания «из латиницы в латиницу» имя собственное обычно переносится без гра-
фических изменений, т. е. транскрипции не производят»... а «при различных алфавитах, а 
также при переводе с «кириллицы на кириллицу» транскрипция осуществляется по всем 
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правилам, т.е. с учетом фонетических особенностей имени и на основе произносительных 
норм ИЯ и ПЯ» [3: 208-209], напр.:

В коротком рассказе «The exact science of matrimony» имя одного из героев Mr. Tucker 
можно было бы перевести как Мистер Обжора (ср. «tuck» – «еда, особенно сладости»), 
однако в этом нет необходимости, так как о пристрастиях персонажа в рассказе ничего 
не сказано, поэтому по общим правилам этот антропоним в переводе на русский язык 
транскрибируется: «Таккер»; а в немецком языке – транслитерируется: «Mr. Tucker».

Таким же образом передается имя Peabody. Фамилию доверенного клерка мистера 
Додсона Peabody («pea» – «горох» + «body» – «стебель») можно было перевести как 
«стручок», «стебелек», так как оно на фоне прозвища его босса («Shark» – «акула») спо-
собствует сатирическому высмеиванию таких черт его характера, как слабость, неуве-
ренность, нерешительность. Однако роль данного персонажа в рассказе невелика, поэто-
му нельзя со всей уверенностью утверждать, что фамилия раскрывает характер героя, в 
связи с этим, на наш взгляд, она не переводится, а передается транскрипцией в русском 
(Пибоди) и транслитерацией в немецком языке (Peabody).

В научной литературе относительно способа передачи прозвищ в основном выра-
ботаны единные принципы. Так, например, С.Влахов и С.Флорин говорят о том, что 
«прозвище, напротив, мы стремимся перевести или передать иным путем с учетом его 
смыслового содержания» [3: 211].

Прозвища двух грабителей в коротком рассказе «The roads we take» Shark Dodson и 
John Big Dog переводятся как в немецком языке – Hai Dodson, John Dicker Hund, так и в 
русском языке – Акула Додсон и Джон Большая Собака. Помимо денотативного значения 
(«shark» – «акула»), слово обладает негативной коннотацией («shark» – «хищник» (о че-
ловеке), «вымогатель», «мошенник») [8: 466] и адекватно раскрывает образ персонажа. 
Прозвище его верного друга Big Dog также эксплицируется путем анализа его внутрен-
ней формы. Устаревшее значение слова звучит следующим образом «dog» (old use: of a 
man) worthless, wicked or surly person [9: 294], что также соответствует сущности персо-
нажа и переводится как «злобный», «безнравственный», «ничего не стоящий человек».

Рассматривая прозвища в аспекте перевода, Д. И. Ермолович отмечает, что при пе-
реводе текстов, содержащих прозвища, важно уяснить, к какому типу относится то или 
и иное прозвище английского языка, так как эквивалентное прозвище должно быть пре-
жде всего функциональным [10: 99]. Он различает прозвища ситуативные, ориентиро-
ванные на определенную ситуацию, обладающие яркой мотивированностью образной 
номинации и внеситуативные прозвища, которые в противоположность ситуативным 
должны иметь постоянный эквивалент в тексте перевода, поскольку такие прозвища слу-
жат для индивидуализации человека и не могут быть опущены. Существенно при этом 
то, насколько актуальна мотивированность прозвища.

Так, героя одного из рассказов О. Генри зовут Soapy – то есть кличкой, совпадающей 
по форме с прилагательным «soapy» («мыльный»). Все же мотивации этого прозвища из 
рассказа не ясна, а подлинное имя персонажа не называется. Поэтому прозвище здесь 
уже как бы выполняет функции антропонима, и переводчики применили ономастическое 
соответствие – Сопи, переданное путем транскрипции в русском языке и транслитери-
рованное Soapy в немецком.

В качестве выводов можно отметить, что проанализированный нами материал позво-
лил выявить следующие закономерности: «говорящие» имена собственные, обладающие 
определенной связью семантики имени и сущности персонажа, в большинстве случаев 
переводятся. Однако, как справедливо отмечает Т. Р. Кияк, нужно обратить внимание на 
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тот факт, что «чем выше роль персонажа в мировой литературе, чем больше его самого 
и его черты знают читатели, тем целесообразнее становится транскрипция этого имени» 
[11: 133]. Собственно же экспрессивные «говорящие» имена собственные, не имеющие 
ничего общего с денотатом и содержащие в своей семантике юмористическую окраску в 
переводе на русский язык, транскрибируются, на немецкий – транслитерируются. Это 
можно отнести и к способам передачи прозвищ. Ситуативные прозвища переводятся с 
целью сохранения их ориентированности на определенную ситуацию, контекст, внеси-
туативные в русском языке транскрибируются, в немецком – транслитерируются.

Проблема передачи антропонимов может служить предметом рассмотрения в кур-
се теории и практики перевода, особенности перевода художественного текста. Приве-
денный материал может быть использован в качестве иллюстративного на занятиях по 
практике перевода.
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У статті досліджуються когнітивні аспекти художнього перекладу. Перекладаць-
ка інтерпретація образних компонентів художнього твору розглядається в контексті 
концептуального аналізу.
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Ключові слова: художній переклад, концептуальний аналіз, метафора, система ху-
дожніх образів

В статье изучаются когнитивные аспекты художественного перевода. Перевод-
ческая интерпретация образных компонентов художественного текста рассматрива-
ется в контексте концептуального анализа.

Ключевые слова: художественный перевод, концептуальный анализ, метафора, 
система художественных образов.

The article deals with the cognitive approach to literary translation. The interpretation of 
figurative components of literary text is considered in terms of conceptual analysis.

Key words: literary translation, conceptual analysis, metaphor, figurative system.

Тією мірою, як розвивалася когнітивна наука, а текстовий аналіз почав протистав-
лятися дискурс-аналізу, актуальності почав набувати когнітивний підхід до художньо-
го перекладу. Переклад у цьому контексті розглядається як переведення думки з однієї 
концептосфери до іншої, обумовлене дискурсною організацією тексту повідомлення [1: 
22–23], а перекладацьке відтворення художньої інформації здійснюється шляхом моде-
лювання фактуальної, концептуальної та естетичної інформації [2: 82].

Когнітивний підхід до художнього перекладу доповнює психологічні та естетичні 
аспекти сприйняття художнього образу першотвору ще й отриманням знання, яке стане 
частиною концептосфери реципієнта на рівнях асоціативних зв’язків та категоризації 
(концептуальна інформація, актуалізована у метафорах, текстових концептах), форму-
вання скриптів та сценаріїв (фактуальна інформація).

Концептуальна інформація в лінгвістичній теорії тексту та комунікації співвідно-
ситься з інтенціональністю авторської образної системи та її знакового вираження. Її 
дослідження здійснюється за допомогою структурного та концептуального аналізу [3: 
267, 269; 4: 12-13].

Когнітивний підхід до художнього тексту та його перекладу логічно доповнює текс-
тоцентричний (лінгвістичний) та прагматичний (комунікативний) перекладацькі підходи 
до відтворення образних компонентів художнього твору, оскільки передбачає концеп-
туальний аналіз плану вираження художньої інформації (формальних характеристик) з 
метою виявлення його специфічних змістових та комунікативних деталей – елементів 
концептосфери автора, спрямованих на входження до концептосфери реципієнта.

Застосування концептуального аналізу в художньому перекладі дозволяє конкре-
тизувати категорію образності художнього тексту та інтерпретувати художній образ 
нарівні з вербальними текстовими елементами. Розгляд образної системи художнього 
тексту як авторської моделі дійсності, відносно самостійного та дискретного фрагменту 
авторської концептосфери, орієнтованого на донесення до реципієнта особливостей ав-
торського бачення та інтерпретації об’єктивної дійсності, дозволяє належною мірою зо-
середитися на когнітивних та психологічних особливостях сприйняття та інтерпретації 
першотвору. Таким чином, як вважаємо, перекладачеві легше абстрагуватися від мовних 
форм шляхом переходу на рівень умовних оперативних одиниць мислення – концептів. 
Мовний знак, семантичне значення і концептуальне смислове наповнення при цьому 
розглядаються інтегровано, як єдина система – концепт, складники якої поєднані між 
собою асоціативними та сенсорно-перцептивними зв’язками, з урахуванням психологіч-
них асоціацій, що пов’язують образ, знак та звук. Пріоритетність кожного з компонентів 
концепту розглядається в динаміці його співвідношення з іншими концептами в рамках 
художнього тексту, та їх відношенні до концептів вищого рівня, або макроконцептів.
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На мікрорівні концептуальний аналіз є перспективним методом дослідження концеп-
туальної структури окремих вербальних образів, головним чином метафор, що внаслідок 
таких принципових властивостей, як асоціативність та метафоричний морфізм (співвід-
носність з функціями текстових концептів та розкриття їх окремих аспектів [4: 128]) 
лежать в основі розгортання текстових макроконцептів та метаобразів (наприклад, акту-
альність метафор з «військовими» конотаціями типу to betray consciousness; to defend 
notion / prejudice, fortified by the experience, fortifying prejudice, to defeat hopes / plans / 
intentions, captivate fancy, war with thought / hopes; thoughts… jostle in their fight для творів 
Дж. Ф. Купера та Дж. Г. Байрона). Таким чином, концептуальний аналіз образної системи 
художнього твору може використовуватися як засіб вибору серед синонімічних семан-
тичних еквівалентів / аналогів цільової мови мовної форми, найбільш співвідносної з 
концептуальною інформацією тексту. При цьому порівняння результатів концептуально-
го аналізу відповідного конвенційного метафоричного концептопростору з особливостя-
ми авторського вживання метафор цього підкласу та підбору конкретної мовної форми 
для їх репрезентації дозволяє встановити особливості індивідуального авторського сти-
лю у формуванні вербального плану вираження текстових концептів та поєднання їх у 
макроконцепт твору. У цьому сенсі концептуальний аналіз набуває важливої ролі як ме-
тод аналізу образної структури першотвору та подальшого синтезу вербальних образів в 
рамках цілісної концептуальної образної структури цільового тексту, що має на меті на 
адекватне відтворення макроконцепту першотвору засобами цільової мови.

Динаміка розгортання художніх образів вищого рівня, абстрагованих від мовних 
форм (текстових концептів) поетапно досліджується шляхом аналізу концептуальних 
структур нижчого рівня, виражених у формі мовних знаків. У такий спосіб, наприклад, 
на основі численних авторських метафор типу my hopes have flown, on its [hope] wings was 
dark alloy, his [Hope] pinions were bent тощо визначаємо базову концептуальну метафору 
поезії Е. По hope → ПТАХ (рух), з якої виводиться текстовий концепт ОМАНЛИВІСТЬ, 
ШВИДКОПЛИННІСТЬ СПОДІВАНЬ. При цьому метафори з концептуальною струк-
турою hope → ОБ’ЄКТ ПРИРОДИ (випромінювання світла) (starry Hope, beaming with 
Hope, my Future radiant shine with… hopes тощо) набувають особливого значення як засіб 
посилення контрасту між райдужними сподіваннями на краще та станом розчарування у 
цих сподіваннях, зрештою, сприяючи формуванню макроконцептів поезії Е. По БЕЗНА-
ДІЯ, ВТРАТА ІЛЛЮЗІЙ, ДУШЕВНИЙ БІЛЬ.

Концепт як складний ментальний комплекс є індивідуалізованим поняттям, а отже, 
концептуальний аналіз в рамках перекладу художнього тексту передбачає не просто пе-
реведення знаків із однієї мовної площини до іншої, але й порівневий аналіз образності 
окремих елементів художнього твору: врахування впливу образів та уявлень, пов’язаних 
із конкретним мовним знаком в рамках концептів представників різних мовних спіль-
нот (психічний компонент на рівні сенсорно-перцептивних кодів); аналіз асоціативних 
зв’язків з іншими концептами (графічний, фонологічний та синтаксичний компоненти 
концептуальних кодів знакового рівня концепту) тощо. Концептуальний аналіз макро-
рівня, тобто виділення текстових концептів художнього твору, передбачає зведення 
окремих вербалізованих концептів до більш абстрактних концептів вищого рівня (зо-
крема, культурних концептів) та пов’язування їх у фреймові та пропозиційні структури, 
що потенційно можуть лягти в основу сценаріїв та макросценаріїв декларативного та 
процедурного знання реципієнта (енциклопедична та соціально-культурна інформація). 
Для художнього перекладу очевидною перевагою такого підходу є можливість виділення 
образних функціональних домінант художнього тексту шляхом співвіднесення окремих 
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вербалізованих концептів та текстових фрагментів із виявленими текстовими макрокон-
цептами. Крім того, як уявляється, концептуальний аналіз логічного плану може знайти 
практичне застосування при перекладі окремих образних компонентів художніх творів, 
особливо метафор, встановлюючи, таким чином, додатковий критерій для оцінювання 
еквівалентності перекладу метафор художнього твору шляхом порівняння їх концепту-
альної структури в текстах оригіналу та перекладу. Отже, доцільним уявляється дослід-
ження концептуальної еквівалентності текстів оригіналу та перекладу на рівні окремих 
мікрообразів (метафора, порівняння) та макроконцептів художнього твору.

Таким чином, пропонуємо методологічне обґрунтування доцільності впровадження 
термінологічного апарату концептуального аналізу у художній переклад. Застосування 
окремих положень когнітивної лінгвістики у перекладознавстві відкриває нові перспек-
тиви щодо розробки стратегій аналізу вербально-художньої інформації та моделювання 
її когнітивних репрезентацій [2: 86]. Виділення окремої категорії концептуальної екві-
валентності (нарівні з еквівалентністю прагматичною, семантичною та синтаксичною) 
дозволить повнішою мірою дослідити еквівалентність відтворення образних елементів 
художнього тексту. Концептуальна еквівалентність текстів оригіналу та перекладу може 
виявлятися на рівні окремих мікрообразів (метафора, порівняння); на рівні розгортання 
текстових концептів (макроконцепти окремих «концептуально забарвлених» [4: 25] текс-
тових фрагментів та на рівні макроконцептів художнього твору в цілому. Співвіднесення 
концептуальних структур нижчого рівня (мікрообрази) з текстовими макроконцептами 
дозволить виділити функціональні домінанти художнього твору та, таким чином, визна-
чити елементи художнього твору, які у випадку необхідності можуть бути піддані пере-
кладацьким трансформаціям.
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пеРСОНІФІКАЦІЯ В РОМАНІ МАРТІНА еМІСА
«MONEY A SUISIDE NOTE»: пеРеКЛАДАЦЬКИй АСпеКТ

У статті мова йде про відтворення персоніфікації при перекладі роману сучасного 
англомовного прозаїка Мартіна Еміса «Money. A Suiside Note». Розглянуто особливості 
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стилістичної маркованості персоніфікації в романі. Проводиться теза про безпосе-
редній зв’язок між функціональним та стилістичним навантаженням метафори та 
персоніфікації як різновиду метафори. Розглянуто питання перекладу метафори та її 
різновиду – персоніфікації як засобу фіксації в художньому творі мовної картини світу.

Ключові слова: метафора, персоніфікація, концепт, мовна картина світу.
В статье речь идет об отображении персонификации при переводе романа сов-

ременного англоязычного прозаика Мартина Эмиса «Money. A Suiside Note». Рассмат-
риваются особенности стилистической маркированности персонификации в романе. 
Проводиться тезис о непосредственной связи между функциональной и стилистичес-
кой нагрузкой метафоры и персонификации как разновидности метафоры. Рассматри-
вается вопрос перевода метафоры и ее разновидности – персонификации как средства 
фиксации в художественном произведении языковой картины мира.

Ключевые слова: метафора, персонификация, концепт, языковая картина мира.
The article deals with depicting of personification while translating a novel by contem-

porary English-speaking novelist Martin Amis «Money A Suiside Note». Specific stylistic col-
ouring of personification in the novel is under investigation. The idea of interconnection of 
functional and stylistic value of metaphor and personification as its type is pointed out as well 
as the question of translation of metaphor and personification as its type both considered to be 
the means of fixing of linguistic picture of the world in the novel.

Key words: metaphor, personification, concept, linguistic picture of the world.

Наразі загострився інтерес дослідників до проблем мови і культури, точніше – до тих 
мовних механізмів, що допомагають забезпечити цілісність та спадкоємність в культурі.

В якості спеціального об’єкту перекладознавства збереження в перекладі мовної кар-
тини світу зацікавило вчених вже давно, під впливом досліджень в сфері когнітивної 
теорії, в межах якої проблема відображення в свідомості людини цілісної картини світу, 
зафіксованої мовою, стала однією з найголовніших.

З погляду теорії перекладу важливими є мовні засоби, що фіксують в художньому 
творі картину світу, та перекладацькі механізми, що допомагають її відтворити засобами 
мови перекладу поряд із збереженням індивідуального стилю автора.

Окремі питання відповідного напрямку вже отримали широке висвітлення в науковій 
літературі (роботи А. Вежбицької, Н. Д. Арутюнової, Анни Залізняк, О. С. Яковлевої). 
В межах напрямку, в якому базові метафори асоціюються з етнокультурним своєріддям, 
працюють Дж. Лакоф, М. Джонсон, Т. Черданцева тощо. Автори, що вважають базові 
метафори моделями пояснення реальності в межах вузької сфери людської діяльності 
– С. Гусєв, Г. Кулієв, Г. Сельє, Д. Гордон та ін.

При цьому багато теоретичних питань, пов’язаних з відтворенням в перекладі лін-
гвістичних механізмів, що фіксують мовну картину світу, залишаються відкритими. Зо-
крема, потребує подальшого перекладознавчого дослідження персоніфікація як засіб роз-
криття концептів, що безпосередньо впливають на формування мовної картини світу.

Звернення до цього питання в нашій статті визначається актуальністю вивчення мовної 
картини світу в перекладацькому ракурсі. Як об’єкт дослідження обрано роман сучасного 
англомовного прозаїка Мартина Еміса «Money A Suiside Note» [1], що пояснюється особ-
ливим значенням в системі художніх образів роману персоніфікації як засобу когнітивного 
пізнання дійсності та жанрово-стилистичної домінанти. Використовуючи принцип побу-
дови розповіді від першої особи, автор доволі багатогранно висловлює свої когнітивні, 
емоційні та оцінювальні реакції на різноманітні об’єкти оточуючого середовища.
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Мета роботи – дослідити, як персоніфікація, виступаючи особливим елементом збері-
гання етнокультурної, концептуальної інформації, що використовується в мовному коді 
роману представником англійської національної культури, відображається в перекладі.

Персоніфікація – це різновид метафори, сутність якого полягає в приписуванні абс-
трактним поняттям ознак живих істот. Персоніфікація зустрічається в різних типах та сти-
лях мовлення, і може реалізовуватися лише в контексті, хоча б мінімальному [2 : 182].

Згідно з І. В. Арнольд, згаданий троп допомагає перенести якості людини на абс-
трактні поняття та неодушені предмети, що виявляється в валентності, характерній для 
іменників – назв особи. Це означає, що слова, вживані таким чином, можуть бути замі-
нені на займенники він/вона, можуть вживатися з дієсловами мови, мислення, бажання 
та іншими означеннями дії та стану, властивих людям [3 : 87]. Останнє визначення ми 
приймаємо за робоче.

Р. Гіббс в своїй статті «Why many concepts are metaphorical?» пише, що всі концепти 
виникають з плотського досвіду за допомогою метафори [4 : 182]. На думку Дж. Лакоф-
фа, метафора – це основний механізм, за допомогою якого не тільки усвідомлюються 
абстрактні концепти, але і створюється можливість абстрактно мислити [5 : 202]. За ви-
значенням, запропонованому О. С. Яковлевою, картина світу – це зафіксована в мові і 
специфічна для даного мовного колективу схема сприйняття дійсності [6].

Отже, й персоніфікація, вслід за метафорою, представляє базовий когнітивний про-
цес категоризації і концептуалізації, є важливим фрагментом цієї схеми. При цьому 
виступає інструментом, завдяки якому в лінгвокультурному співтоваристві існують такі 
універсальні для всього суспільства і обов’язкові поняття, як час, простір, зміни, причи-
на, доля, відношення тілесного до надчуттєвого, відношення частини до цілого (тобто і 
людини до навколишнього середовища). Такі поняття утворюють сітку координат, якої 
людина керується у всій своїй поведінці.

Ці поняття закріплені в мові і інших мовних системах і мислити про світ, не корис-
туючись цими поняттями так же неможливо, як не можна мислити, не користуючись 
мовою. Оскільки метафора представляє базовий когнітивний процес категоризації і кон-
цептуалізації, вона є засобом формування мировидения і важливим фрагментом схеми 
сприйняття, а значить і картини миру. По суті метафора є моделлю, що виконує в мові ту 
ж функцію, що і словотворча модель, але тільки складнішу і до того ж діючу «приховано 
і нестандартно».

І якщо антропоцентризм – основна характеристика метафори, то, на нашу думку, 
персоніфікація виступає квінтесенцією антропоцентризма. По антропоцентрическому 
канону створюється та «наївна картина миру», яка знаходить вираз в самій можливості 
мислити явища природи або абстрактні поняття як «опредмеченные» константи, як осо-
би або живі істоти, що володіють антропоморфними, зооморфними і т. п. якісними, ди-
намічними і ціннісними властивостями.

В центрі романа М. Еміса, де – нагадаємо – оповідання розгортається від першої осо-
би, головного героя звуть John Self (Джон Сам), тим самим автор ще раз підкреслює, що 
головний персонаж безпосередньо творець свого власного Всесвіту, отже, всі персоніфі-
кації, що зустрілися читачу, – знаряддя мислення і інструмент пізнання, віддзеркалення 
картини світу, свого роду світобачення крізь призму мови [6:47]. Це впорядкована, со-
ціально значуща система тропів, що містить інформацію про навколишній автора світ, 
віддзеркалення об’єктивної дійсності засобами конкретної мови.

Як бачимо, персоніфікація як стилістичний прийом визначає індивідуально-ав-
торську картину миру, через яку розкриваються і на формування якої впливають базові 
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концепти «навколишнє середовище», «людина в навколишньому середовищі» в романі 
Мартіна Еміса, тому таке важливе розуміння перекладачами цієї системи художніх об-
разів. В романі, що розглядається нами, єдність образів зберігається протягом всього 
розгортання оповідання, охоплюючи всі мікросюжети, і забезпечує цілісність художньої 
картини світу.

Проведемо концептуальний і порівняльно-стилістичний аналіз перекладів уривків 
романа Еміса і покажемо, що тільки метафоричне мислення перекладача дозволяє адек-
ватно відтворити систему художніх образів. Так, між оригіналом і перекладом існує про-
стір перекладача – той віртуальний об’єм, в якому персоніфікація оригіналу зустрічаєть-
ся з еквівалентною їй персоніфікацією перекладу.

Роман «Money A Suiside Note» виявляє декілька фундаментальних персоніфікованих 
образів, де концептуальними референтами (концептами чи концептуальними комплекса-
ми, які ідентифікуються за допомогою персоніфікації) виступають такі взаємопов’язані 
концепти: «оточуюче середовище» та «людина в оточуючому середовищі». У процесі 
аналізу роману визначимо основні концептуальні кореляти персоніфікованих образів 
оригіналу, а також встановимо методи і прийоми відтворення останніх в перекладі.

Концепт «оточуюче середовище» розкривається в романі через мікроконцепти «при-
рода», «місто», «дім». В центрі – концепт «людина в оточуючому середовищі».

Мікроконцепти «природа», «місто» містяться в наведених далі персоніфікаціях, які 
скальковано в перекладі:

1) Mother Nature looks on and taps her foot and clicks her tongue. [1 : 182].
2) Мать-природа смотрит на все это и притоптывает ножкой, и цокает языч-

ком. [7 : 266].
Мікроконцепт «місто»:
1) London has a jetlag.
У Лондона сбит суточный ритм [7 : 206].
2) The evening paper in its cage is ashamed. The clock above the door where the old man 

speaks is ashamed. Even the drum is so ashamed. Стыдно вечерней газете в почтовом 
ящике. Стыдно часам над входом в тот же универмаг. Даже барабану ой как стыдно 
[7 : 220].

Мікроконцепт «дім»: персоніфікації теж відтворено в перекладі за допомогою каль-
кування:

my poor flat …..Its spirit is broken, and so is mine [1 : 182].
Моя бедная квартира…..Квартира пала духом, я тоже [7 : 91].
Концепт «людина в оточуючому середовищі»: персоніфікація теж відтворена за до-

помогою калькування.
Me and my sore back composed a letter to Martina……… Me and my sore back had 

cocktails with Butch Beausoleil………… Me and my sore back have had several meetings now 
with Fielding’s moneymen [1 : 172].

Мы с моей бедной спиной написали письмо Мартине……мы с моей бедной спиной 
пригласили на коктейль Лесбию Беузолейль. ……мы с моей бедной спиной несколько 
раз встречали уже филдиновских толстосумов [7 : 172].

Отже, мовна картина в романі розкрита під впливом двох головних концептів – «ото-
чуюче середовище» та «людина в оточуючому середовищі». Їх взаємозв’язок просте-
жується через низку перехрещенних персоніфікацій, що відтворені в перекладі за до-
помогою калькування. На жаль, українського варіанту перкладу роману немає, отож 
це залишає простір для подальшого дослідження розкриття концептів в українському 
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варіанті та адаптації персоніфікацій в перекладі для того, щоб мовна картина автору ро-
ману легко декодувалася читачем україномовним.
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РОБеРТ БЛАй ЯК пеРеКЛАДАч ТВОРІВ Р. М. РІЛЬКе

У статті розглянуто порівняльний аналіз поетичних перекладів творів Р. М. Рільке, 
виконаних Р. Блаєм та іншими англомовними перекладачами з точки зору відтворення 
образної та ритмомелодійної структури оригіналу.

This article deals with comparative analysis of poetic translation of R. M. Rilke‘s works 
done by R. Bly and other English speaking translators from the standpoint of recreation of 
figurative and rhythmo-melodic pattern of the source text.

Об’єктом цієї статті є процес поетичного перекладу, а предметом – твори Р. М. Рільке 
в оригіналі та перекладі англійською мовою, зроблені Р. Блаєм у зіставленні з іншими 
англомовними варіантами. Мета дослідження – проаналізувати перекладацький стиль 
Р. Блая порівняно з іншими англомовними перекладами. Для досягнення поставленої 
мети слід зробити порівняльний аналіз текстів-оригіналів і текстів-перекладів для вияв-
лення розходжень та відповідності до оригіналу, визначити рівні тексту, на яких зустрі-
чаються розбіжності.

Творчість Р. М. Рільке досить непроста для перекладу. Сам автор був дуже чутливою 
та спостережливою людиною. Його поетичний стиль відрізняється багатством і гнуч-
кістю, змінюючись від простого до детально розробленого та глибокого. Він, загалом, 
характеризується вражаючою візуальною образністю, музичністю. Еротична та духовна 
любов між чоловіком та жінкою – його наскрізна тема. У віршах Р. М. Рільке домінує 
містичний і пророчий тон: він використовував символізм і створив поезію, дуже схожу 
на середньовічну. Ця схожість, можливо, відбиває релігійні погляди Рільке, емоційні та 
духовні проблеми, з якими він зіткнувся в пошуках добра та власного Бога, та захопленні 
поетичною темою смерті. У багатьох своїх поглядах Рільке був антисучасним.

© Герман М. В., 2008
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Однак, незважаючи на складність свого внутрішнього світу та манеру його прояву, 
Р. М. Рільке вважається одним з найвидатніших поетів першої половини 20 ст. Його твор-
чість вперше з’явилася в англомовному світі в 1936 р. і надалі була представлена дво-
ма різними поколіннями перекладачів, зокрема Дж. Б. Лейшманом, К. Ф. Макінтайром, 
В. Арндтом, Е. Сноу, Р. Блаєм і С. Мітчеллом [1].

Перекладацький доробок Роберта Блая, людини, яка виконує в своєму житті багато ро-
лей – редактор, оповідач, інноваційний поет, перекладач – достатньо цікавий і неоднознач-
ний. Блай залишається одним з найбільш обговорюваних митців другої половини 20 ст.

У студентські роки він брав участь у літературній майстерні. Незабаром Блай отри-
мав премію Фулбрайта для подорожі в Норвегію з метою перекладу поезії цієї країни 
англійською мовою. У цей час він вирішує зробити переклад і популяризувати твори 
незнайомих на той час у США письменників Афганістану, Чілі, Норвегії, Індії, Германії, 
видаючи книжки та серії літературних журналів [2].

Р. Блай має дещо неортодоксальні методи перекладу. Він часто звертається за кон-
сультативною допомогою у певній мові до різних людей чи закладів. Так, перекладаючи 
Кабіра, він використав переклад його поезій на колоніальну англійську, зроблений Р. Та-
гором ще в 1920 рр. «Версія» Мірабая – Блай сам використав це слово замість «перекла-
ду» – має такі ж засади, розгортаючись на базі послівного перекладу, зробленого кафед-
рою східних мов університету Чикаго. Щодо роботи над віршами Рільке, перекладач, за 
його твердженням, спирався на власні знання [3].

Вважають, що та незначна кількість перекладених творів Рільке, яка існувала до 
Р. Блая, була досить неоднорідною і часто незграбною, дещо обмеженою. Майстерним 
і талановитим знавцем на той час вважався К. Ф. Макінтайр, який, однак, був гарним в 
описовій ліриці поета, духовні чудеса «Сонетів до Орфея» були йому недосяжні. До того 
ж Макінтайр ніколи не перекладав короткі метафізичні поеми Рільке.

Щоб визначити місце перекладів Р. Блая, проаналізуємо його переклади у зіставленні 
з роботами інших перекладачів. Для цього ми обрали декілька творів Р. М. Рільке, зо-
крема «Buddha in der Glorie» у перекладі Р. Блая та Е. Сноу. Переклади для порівняння 
визначені спираючись на власний аналіз, на точку зору Д. Шнейдера американського 
літературного критика [4], а також з урахуванням частоти цитування того чи іншого пе-
рекладу. Робота Е. Сноу, на наш погляд, є більш вдалою.

Вже в перекладі назви Блай використав inside the light замість in glory, що звучить не 
так велично і піднесено. Варіант Сноу лаконічніший і більш поетичний. Загалом, мело-
дика вірша, ритм і довжина рядків у варіанті Р. Блая більш далекі від оригіналу [4]:

Таблиця 1.

Mitte aller Mitten, Kern der 
Kerne.
Mandel, die sich einschließt 
und versüßt, –
Dieses Alles bis an alle Sterne
Ist dein Fruchtfleisch: Sei 
gegrüßt.

R. M. Rilke

Centre of all centres, core of 
cores,
almond that closes tightly in 
and sweetens, –
this entire world out to all the 
stars
is your fruit-flesh: we greet 
you.

E. Snow

The core of every core, the 
kernel of every kernel,
an almond! Held in itself, 
deepening in sweetness;
all of this, everything, right up 
to the stars,
is the meat around your stone. 
Accept my bow.

R. Bly
 В першому рядку ми бачимо майже повне співпадання перекладу Е. Сноу та оригіна-

лу, тоді як Р. Блай кліше the core of every core необачно виносить на перше місце. Надалі 
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Блай вживає більш описовий переклад, тоді як варіант Сноу точніший та ближчій за 
змістом до вірша Рільке. Оскільки обидва перекладача не дотримуються рими, а намага-
ються передати зміст та образність – що характерно для американською перекладацької 
школи останніх десятиліть, – то варіант Блая у цьому випадку програє своєю неточністю. 
У четвертому рядку Блай використовує метафоричний переклад, що не виправдовує себе 
– не відтворює потрібний образ, більш прозаїчний: is the meat around your stone замість 
ist dein Fruchtfleisch, тоді як у Сноу читаємо is your fruit-flesh. Sei gegrüß також перекла-
дено за допомогою метонімії. У Блая читаємо аccept my bow, тоді як Сноу використовує 
we greet you. Перший переклад в повній мірі передає слова автора, однак стилістично він 
здається більш піднесеним, пишнішим, ніж сам оригінал і другий переклад.

Надалі також бачимо, що у своєму перекладі Р. Блай скоріш використовує вільну 
інтерпретацію, передаючи образи, створені в оригіналі, власними подібними образами, 
тоді як Е. Сноу намагається дотримуватися чіткого збереження змісту, добираючи від-
повідні лексичні еквіваленти. Наприклад, wie nichts mehr an dir hängt – how nothing any 
longer clings to you (E. Snow), how the weights on you are gone (R. Bly); und dort steht der 
starke Saft und drängt – and there the strong juice stands and crowds (E. Snow), and that is 
where the great saps are brewing now (R. Bly); und von außen hilft ihm ein Gestrahle – and 
from outside a radiance assists it (E. Snow), on the outside is a warmth helping (R. Bly).

Розглянемо ще один вірш – «Herbst» – у перекладах Р. Блая та М. Д. Г. Нортона [4; 
6]. Переклад Нортон був зроблений ще в 1938 р., за 43 р. до появи варіанта Блая. Спіль-
ним для обох робіт є відсутність рими, головною метою обидва перекладачі ставлять 
передачу образної системи на мові-перекладу та збереження мелодики твору. Перекла-
ди, як і оригінал, написані ямбом. У першотворі зустрічаємо чергування наголосу на 
останній та передостанній склади, ні Блай, ні Нортон не наслідують цю схему. Щодо 
кількості складів у рядку, Нортон має тенденцію до зменшення рядків, тоді як Блай нав-
паки частіше збільшує їх. Отже, порівнюючи динаміку вірша-оригінала та англомовних 
варіантів, бачимо, що обидва переклади не є еквіритмічними до першотвору. Однак, сто-
совно точності передачі образів та відповідності на лексичному рівні все ж виграє робота 
М. Д. Х. Нортон [4].

Таблиця 2.

................................................
1. sie fallen mit verneinemder 
Gebärde.
2. Und in den Nächten fällt die
schwere Erde
.................................................
3. Wir alle fallen. Diese Hand 
da fällt.
4. Und sieh dir andre an: es ist 
in allen.
5. Und doch ist Einer, welcher
dieses Fallen
6. Unendlich sanft in seinen 
Händen hält.

R. M. Rilke. 

................................................
1. Each leaf falls as if it were 
motioning «no».
2. And tonight the heavy earth 
is falling
………………………………
3. We’re all falling. This hand 

here is falling.
4. And look at the other one. 

It’s in them all.
5. And yet there is Someone, 

whose hands
6. infinitely calm, holding up 

all this falling.
R. Bly.

................................................
1. they are falling with denying 
gestures.
2. And in the nights the heavy 
earth is falling
................................................
3. We are all falling. This hand 
falls.
4. And look at others; it is in 
them all.
5. And yet there is One who 
hold this falling
6. endlessly gently in his hands.

M. D. Herter Norton.

 Якщо порівняти слова, використані обома перекладачами, то можна сказати, що 
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Нортон дуже близька до дослівного перекладу, тоді як Блай вільніше перекладає оригі-
нал. Порівняємо: 1 рядок – Блай замість займенника «вони» використовує «кожен лист»; 
2 рядок – читаємо замість загального «ночами» конкретизоване «цієї ночі»; 4 рядок – в 
оригіналі вжито множину, а Блай використовує однину – «інший»; 5 рядок – «один» пе-
рекладено як «хтось», що втрачає, на наш погляд, підкреслену автором унікальність цієї 
особи. У вищенаведених перекладах Нортон переважно використовує близький до зміс-
ту переклад, зберігаючи, наскільки можливо, лексичні еквіваленти та структуру речень.

Отже, в своїх перекладах Р. Блай не дотримується суворої вірності оригіналу ні на 
лексичному рівні, ні щодо ритмомелодики твору. Він не зберігає римування, проте нама-
гається передати образи.

Однак, не дивлячись на той факт, що роботи Р. Блая не є найточнішими переклада-
ми Р. М. Рільке, проте його вклад в знайомство сучасної англомовної аудиторії з твор-
чістю Р. М. Рільке не можна недооцінити. На його рахунку значна кількість перекладів, 
а також наукові праці, в яких він досліджує перекладацький процес, аналізуючи поезії 
Р. М. Рільке.
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пОСЛеДНИй РОМАН В. ВУЛЬФ И еГО РУССКАЯ ВеРСИЯ:  
ОТРАжеНИе СпеЦИФИКИ КУЛЬТУРЫ В ТеКСТе И пеРеВОДе

Стаття містить спостереження щодо семантики та поетики роману В. Вульф 
«Між актами» разом із критикою російськомовного перекладу Олени Суриць як вті-
лення перекладацьких принципів постмодерністської доби. Цей переклад не може за-
довольнити обізнаного з творчістю В. Вульф читача як переробка чи навіть підробка. 
Оскільки українського перекладу ще не існує, цей аналіз набуває й практичного значення 
– як порада та застереження майбутнім перекладачам.

Ключові слова: ліричний роман, «плин свідомості», особливості художнього психо-
логізму, постмодерністська нонселекція, постмодерністська нонієрархія, модерністсь-
ка художня культура, стилістично знижений пострадянський сленг.
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The point of the present article is to observe and make conclusions as per the semantics 
and poetics of the novel «Between the Acts» by V.Woolf as well as the criticism of the transla-
tion into Russian by Ye. Surits as a sample of post-modernistic translation patterns. It is sug-
gested that the translation should be considered a remake or distortion, therefore it cannot sat-
isfy those with a grasp of the subject. Moreover, the present analysis might also be of practical 
value as it provides preliminary recommendations on the novel translation whereas the latter 
is still unavailable in Ukrainian.

Key words: lyrical novel, «stream of consciousness», peculiarities of psychologism in a 
work of fiction, non-selection in post-modernism, non-hierarchy in post-modernism, post-mod-
ernistic culture, vulgarized post-Soviet slang.

Роман «Между актами» (Between the Acts, 1941) создавался в годы (1939-1940), когда 
вторая мировая война стала реальностью для Европы и ее угроза нависла над Англией. 
Тревога и предощущение катастрофы окрашивали тогда и творчество В. Вульф; вместе с 
тем это для нее – «время эйфории» [2:220]: утешительна сама возможность «смотреть на 
Англию». «И это спокойное деревенское чувство…», соединяясь с предвидением гибе-
ли, вошло в роман «Между актами» [3:747-748]. Это роман об Англии и английской ли-
тературе, о людях, которые могут (или не могут) стать народом; об английской культуре 
и истории, которые были просто жизнью людей из рода в род, из столетья в столетье.

Время действия романа – один день; день, когда войны еще нет и мир еще прекрасен, 
но уже чувствуется, что мы «стоим над пропастью» [4:205]. Это отражает ее дневник: 
«опасность, угнетённость, ужас» – и: «День…почти слишком – я не скажу счастливый 
– приятный (amenable)» [4:205].

«Amenable», «locus amoenus» (приятное место), – жанровая принадлежность пасто-
рали, так что использование этого определения в дневнике знаменательно. Но у Вульф 
– пастораль над пропастью, и эта двойственность войдет в роман, где «в самом сердце 
Англии», среди летней красоты, постановщица деревенского праздника поставит само-
деятельный спектакль об истории Англии за семь веков, который должен и актёров, и 
зрителей, джентри и «простых» заставить почувствовать себя единым народом. Мисс Ла 
Троуб, создательница этого пэджента («pageant»; стоило ли автору перевода, о котором 
пойдёт речь, предавать эту реалию словом «пьеса», ведь не переводят так термины «мис-
терия», «миракль», «моралите»?) почувствует, как сама Вирджиния Вульф: я это сделала, 
но есть ли отзвук? Но и непосредственное чувство счастья оттого, что «locus amoenus» 
– это реальная деревенская Англия сегодня, – не уйдёт из ее художественного мира до 
конца. Эта сложность авторского лиризма требует от переводчика особого внимания.

Большую прозу Вульф часто относят к романам «потока сознания». Но и у Вульф, и у 
Джойса этот «поток» поднимается порою над сознанием персонажа; голос звучит, а пер-
сонажа нет; кто «подключен» к речи автора – неизвестно. В «Между актами» этот приём 
обнажён; чей-то «поток сознания», звучит в пустой комнате, ведь он не только средство 
показать не внешнего, а внутреннего человека, но и новый поэтический принцип, приоб-
щающий нас к авторскому видению так, как не позволила бы объективированная, отде-
лённая от субъективности художника, манера описания. Роль голоса, не принадлежащего 
никому – лирического голоса Вульф – здесь особенно велика: поэтому роман можно чи-
тать и как поэму, насыщенную «личными и внутренними» образами [5:xiv].

В несобственно-прямой речи, как известно, голос автора и голос героя сливаются, 
причём контроль сохраняется за голосом автора. В этом – ее отличие от внутреннего 
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 монолога героя, который представляет собой его прямую речь, не произносимую вслух.
В работе Е. Суриц несобственно-прямая речь трактуется только как внутренняя речь 

персонажа. Конечно, переводят не только с языка на язык, но и со стиля на стиль. Но при 
этом стиль всегда тщательно выбирался и продумывался. В данном же случае перевод-
чица не выбирает художественную сколько-нибудь соприродную Вульф стилевую систе-
му; не продумывает ее семантику; на страницы перевода просто впускается современная 
разговорная стихия, часто с чертами не только интеллигентского, но и просторечного 
сленга, с немотивированными колебаниями от вычурной книжности до вульгарности. 
Такое «естественное» легче всего приписать героям; вот почему несобственно-прямая 
речь, с авторской доминантой, вытесняется внутренней речью. Реализуются принципы 
постмодернизма – нонселекция и нониерархия. У переводчиков нет больше чувства дис-
танции между великим художником и собою; слово классика не лучше никаких иных 
слов переводчика, нет импульса сберечь его. Сколько ни признавайся в любви к автору в 
предисловиях (как делает в публикации «Иностранной литературы» Е. Суриц), – уваже-
ния, то есть внимания и желания понять, в тексте перевода нет.

Отсюда – изменения, иначе не объяснимые. Почему сняты слова «в самом сердце 
Англии» [6:15], ведь это центральное для всей концепции романа указание? Почему у ге-
роини, «ровесницы века», изменён возраст – у Вульф тридцать девять, в переводе Суриц 
– тридцать восемь [6:18; 1:143]. Неужели прав Ф. Кермоуд: современные интерпретаторы 
не знают истории, не помнят, чем был для Англии тридцать девятый год, год «на пороге» 
и «между актами»? [5:xiv-xv].

Но «роман» Е. Суриц – не «Между актами». Он – «Между актов» – лёгкое, но много-
значительное отличие [1]. Казалось бы, это взаимозаменяемые формы. Но «между актов» 
– на шаг дальше от литературности и английскости в сторону стилизованной народности 
и русскости. Как будто «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село»! Правда, 
в сочетании с латинизмом это звучит уже не так исконно. Намерение переводчицы здесь 
сказывается ясно;а во всём тексте романа осуществляется последовательно, – это ори-
ентация на заметность русского языка, на «отмеченность», в этом смысле, всех речевых 
ситуаций. Это похоже на переводческие открытия В. Топорова: у него романтический 
одинокий рыцарь из «Эльдорадо» Э.По превращается не только в русскоговорящего се-
мьянина («Прощай, жена! – и в стремена. – Прощайте, малы чада!»), но и в сегодняшнего 
знатока русского просторечия: «Как бог богат, вернусь назад…». Переводчикам эпохи 
постмодернизма мало навязчивой русификации: вместо речевой культуры романтизма 
и высокого модерна они предлагают развязность и вульгарность сегодняшней стихии 
просторечия.

Не так давно русские журналисты для сомнительных описаний в плохих романах 
придумали иронический термин «оживляж». Неужели словечки, синтаксис, интона-
ции русского стилистически сниженного сленга воспринимаются переводчиками как 
«оживление» текста! У Е. Суриц очень уж этого много: «Айсу это не очень грело» [1: 
151]; «поездом тащиться три часа целых» [1: 144]; «вульгарная, да и вообще…» [1: 152]; 
«она плюнула на всё это предприятие» [1: 154]. Повторим: ничего этого в оригинале 
нет. Больше того: введенные Е. Суриц речения полностью диссонируют с контекстом 
Вульф: «тащиться три часа целых» – с «сердцем Англии» (не потому ли это выброшено 
преводчицей?), «плюнула на предприятие» – с интонациями и образами сцены первого 
пробуждения любви в душе героини, переданной в «потоке сознания» («удочка запута-
лась…и она сдалась и стала наблюдать…серебряным слитком выпрыгнул лосось – и 
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она полюбила…»1 [6: 44] ). Удивительно, что переводчица не заметила этого диссонанса. 
В «потоке» воспоминаний, где не всё вербализуется, можно вновь почувствовать, как 
«удочка запуталась» и ты «сдалась», но «плюнуть на это предприятие» – грубый про-
сторечный фразеологизм – можно только проговорить. Так получается, что главная забо-
та Вульф – передать глубину внутреннего человека – не нашла у Е. Суриц понимания: у 
нее персонажи лишены внутреннего измерения, они не думают и не чувствуют, а лишь 
громко говорят – даже сами с собой.

Переводчица вообще часто смещает социально-культурные акценты. В результате 
возникают иные среда и характеры, иная культура отношений. Там где Оливеры спокой-
но констатируют: «деревенский совет обещал, но не сделал» [6:3]; у Суриц этот совет 
«палец о палец не ударил» [1: 137], как будто говорят советские люди с их готовностью 
не доверять функционерам. Слуги у Суриц грубы и одновременно фамильярны; сто лет 
назад живший архитектор недобросовестен; журналисты невежественны. У Вульф ста-
ренькая миссис Суизин зачиталась и, естественно, вздрогнула, когда горничная опусти-
ла поднос и сказала «С добрым утром, мэм» [6: 8]. В переводе эта же Грейс стукнула 
подносом о стол, но сказала зато: «С добрым утречком» [1: 137]. Няня «had to stoop», 
вынуждена была наклониться за игрушкой [6: 10]; в переводе праведный пролетарский 
голос гневается на эксплуататоров: «И пришлось Эми гнуться» [1: 140]. О расположении 
дома «голос» романа говорит: жаль, что он стоял в низине. У Суриц: строитель «сунул 
дом в эту яму» [1, c.140]. Эта тирада у Вульф кончается афоризмом в духе Поупа: «При-
рода создала для дома место; человек построил его в низине» [6: 9]. Это превращается в: 
«Природа поставляет место для дома, а человек возьми и сунь его в яму» [16: 140]. Снова 
так и видны недобросовестные прорабы – никаких реминисценций, лёгкой пародийной 
стилизации, никакой английской литературной традиции moral essay в подтексте; как 
будто читаешь Василия Белова.

Поуп опять пройдёт в романе Вульф и опять не будет опознан переводчиком. Это 
место с искажённым в устах персонажа, но недвусмысленно поуповским знаменитым 
афоризмом (из его поэмы «Эссе о критике») характерно для манеры Вульф вводить ци-
таты– непрямо, в растворении, в намёке. Ситуация такова: свой исторический «пэджент» 
мисс Ла Троуб закончила изображением сегодняшних «нас»: актёры (местные жители), 
взяв зеркала, пошли на публику – и все увидели себя (приём кинематографистов, осо-
бенно нынешних: уличные прохожие на экране движутся на нас, глаза в глаза). В этом 
берется разобраться священник мистер Стритфилд; его речь – смесь понимания и не-
понимания, догадок и упрощений, доброй веры и напыщенности: Вульф не бывает в 
изображении человека односторонне-осуждающей. Он понял: здесь вопрос вопросов 
– можем ли обыкновенные «мы сами» стать народом, продолжить свою историю? В этот 
момент слова его прерываются грохотом: уже не ласточки, которые вместе с деревьями, 
погодой, облаками, участвовали во всём этом, а звено самолётов пролетает над головами. 
Это не символика в обычном смысле слова, а всегдашнее желание Вульф эпифанически 
(по слову Джойса) показать «всё во всём» (спародированное в речи священника), рас-
крыть глубинное в зримом2. То есть сделать то, что трудно, что почти невозможно, но 
1  Здесь и далее по тексту курсивом выделен перевод, предлагаемый автором статьи; вариант 
перевода Е. Суриц приводим в кавычках без курсива.
2  В этом принципе Вульф, при всей индивидуальности его воплощения, также отражается 
нечто присущее английской художественной традиции, от культуры романтизма до модерниз-
ма, от «To see a world in a grain of sand» Блейка до «Only connect» Форстера.
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что она будет пробовать вновь и вновь: For fools rush in where angels fear to tread (Ведь 
глупцы бросаются туда, куда ангелы боятся ступить).

Как многие афоризмы, и этот, изъятый из контекста, может применяться и в осуди-
тельном, и в иронически-одобрительном смысле. Мы – эти глупцы, которые, уже видя 
самолёты над головой, не предчувствуют завтрашних бомб; или – те глупцы, которые, 
зная про бомбы, бросаются защищать, объяснять, писать стихи, – жить. Или те ангелы, 
которые, страшась, всё же ступят на эту дорогу. Или – глупцы и ангелы одновременно.

Так в смешной и серьёзной речи Стритфилда и проступает этот стих: переделанный 
в прозу, применённый к «нам», искажённый, искалеченный, с перепутанными глупцами 
и ангелами:

«Am I treading, like angels, where as a fool I should absent myself?» [6: 172]. – «Ступаю 
ли я, как ангелы, туда, откуда, как глупец, я должен был бы удалиться?» – Но, перепутав 
всё в цитате, он дорогой парадоксов пришёл к возможному, если не подразумеваемому 
смыслу; по приведённой выше формуле Вульф, соединив всё в одно.

Как же поступил с этим трудным, но таким важным местом переводчик? – Никак. 
Здесь просто пропуск [1: 212]. Искаженно-верный, пародийно-значительный, смешно и 
путано человечный «афоризм» исчез, и строчки сомкнулись, как будто никакого зеркаль-
но смещенного Поупа здесь и не бывало, оставив, однако, недоумение как основное впе-
чатление от текста. Переводчик, как ангел Поупа, не дерзнул ступить туда, куда дерзнули 
ступить ангелы и глупцы Вульф.

В переводе стёрто своеобразие психологизма Вульф. Вот миссис Суизин, зачитав-
шись описанием первобытной Англии («Очерк истории» Уэллса), видит входящую 
Грейс. «It took her five seconds in actual time, in mind time ever so much longer, to separate 
Grace herself, with blue chine in a tray, from the leather-covered grunting monster who was 
about, as door opened, to demolish a whole tree in the green steaming undergrowth of the 
primeval forest» [6: 8]. Переведем: «У нее заняло пять секунд реального времени, а вре-
мени сознания гораздо больше, чтобы отделить Грейс с синим фарфором на подносе от 
кожистого рычащего чудовища, которое было готово, когда дверь открылась, свалить 
целое дерево в зеленый, испаряющий влагу подлесок первобытного леса». Вот текст Су-
риц: «Наяву ей понадобилось пять секунд всего, но в воображении гораздо больше, – 
чтобы отделить от [определение] сопящего чудовища, которое, пока открывалась дверь, 
как раз и норовило обрушить [определение] первобытное [добавленное слово-определе-
ние] дерево на [метафоризированный эпитет вместо точного определения] дымящийся 
зеленью подлесок» [1: 139]. «Mind time», время сознания – постоянная тема Вульф, чего 
нельзя сказать о концепте «в воображении». Выражение Вульф имеет прямое отношение 
к модернистской концепции времени, к «длящемуся» времени Бергсона, к «обретённому 
времени» Пруста, к времени-памяти первых «Квартетов» Элиота (1934, 1940): пережи-
ваемое в сознании – не выдумка и не рациональное усилие вспомнить, а сиюминутная 
реальность. Этот существенный признак культуры модернизма исчез. При этом пост-
радала изобразительность: очевидно, в заботе о ритме потеряны были не только эпитет 
«кожистое» и гигантские размеры дерева («целое дерево»!), но и сам первобытный лес. 
Зато появилось изысканное, искусственное «дымящийся зеленью» вместо точных опре-
делений Вульф.

Для психологизма Вульф характерен повторяющийся в этом романе приём: совмеще-
ние в сознании разноплановых восприятий, накладывающихся друг на друга. Поэтому 
вульфовское «собиралось свалить, когда открылась дверь», и темп этой одновременности 
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нельзя замедлять лишними словами («как раз и норовило…»). Так героиня, читая газету 
(«девушка ударила насильника по лицу») видит входящую миссис Суизин с молотком, и в 
ее сознании возникает: «… ударила по лицу молотком» [6: 18]. И дальше ее «поток созна-
ния» несёт новые соединения: «Это было реально [мысль]; так реально, что на дверных 
панелях красного дерева [зрительное восприятие реального предмета] она увидела Арку 
Уайтхолла [видение «глазами ума]; сквозь Арку – казарму» и т. д., «когда вошла миссис 
Суизин, неся молоток» [6: 18]. В переводе этого фрагмента еще заметнее потеря качества 
текста Вульф: героиня видит Арку и девушку, бьющую насильника, вместо «двери крас-
ного дерева» [1: 143]. Образ Вульф – девушка и насильник на дверной панели – очень 
возможно, стал ядром замысла романа Робб-Грийе «Проект революции в Нью-Йорке», 
который весь развивается из такой мысленной картинки (образ девушки, возникший из 
дверной древесины) и такого конфликта. Тем более не следовало разрушать эти тонкие 
структуры; «откорректировав» Вульф, переводчица затронула сразу несколько литератур-
ных временных слоёв, исказила несколько фактов художественной культуры. Это мелочи, 
детали? Но ведь, по верному слову поэта, «бог деталей» – это бог поэзии.

Думается, причины этого постоянного переводческого корректирования – и эмпи-
рическое, и теоретическое неразделение, неразличение разных видов внутреннего «по-
тока». У Суриц увиденное героем сразу же превращается в сказанное, зрительное впе-
чатление – в речь. У Вульф Иза, как раньше миссис Суизин, еще не успела увиденное 
означить словами; у Суриц – очень успела: иначе откуда бы появились в ее молчаливом 
чтении все эти речевые штампы, эти «о», «ну», «гм», «уже».

Соблазн русификации приводит порою к незапланированно-комическим результа-
там. Старый джентльмен у Суриц называет своего пятилетнего внука «твой парень»; 
к заезжему гостю-эстету он обращается «батенька»; в пэджент, в речь Разума, вставлено 
вдруг классическое, пушкинское и романсовое, «зефир струит эфир» [1: 145, 155, 186]. 
Но иногда логика такой стратегии нарушается, и там, где следовало бы помочь русско-
язычному читателю, берет верх буквализм. Дело в том, что молодую героиню можно 
именовать, и именуют в романе, по-разному: миссис Джайлс Оливер; миссис Оливер; 
миссис Джайлс; Изабелла; наконец, уменьшительным именем, которое произносится 
Айса, но пишется Иза (Isa). И далеко не всем читателям сразу понятно, что все эти имена 
– одно лицо. Как в английской детской загадке об Элизабет, Элспет, Бетси и Бесс. Чтобы 
избежать этой трудности, стоило бы Isa передать как Иза, а на Айса. Для переводчи-
ка здесь не может быть простого ключика – передавать имена только по их звучанию. 
Сколько теряет русский читатель, когда видит в переводе имена Энн и Ганнер, и связь 
с Анной Карениной и «викингом» Гуннаром, которая в английском тексте видна (Anna, 
Gunnar – «Дитя слова» А. Мердок), теряется.

Переводчица не склонна к вульфовской визуализации словообразов, а ведь от этого 
зависит не только изобразительная яркость, но и психологизм прозы Вирджинии Вульф. 
У Вульф зримое часто – основной вид образного мышления даже там, где предмет речи, 
казалось бы, этого не предполагает. Вот маленький мальчик открыл, вырыл, весь с кор-
нями, на зелёном лугу желтый цветок. Что в это время происходит в его сознании? Писа-
тельнице нужно не охарактеризовать, а показать то особое, пристально-конкретное, при 
всём «незнании мира», детское восприятие, которое, по-видимому, осталось частью ее 
художественного опыта навсегда:

«It blazed a soft yellow…; it filled the caverns behind the eyes with light. All that inner 
darkness became a hall, leaf smelling, earth smelling of yellow light. And the tree was beyond 
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the flower; the grass, the flower and the tree were entire» [6: 10]. «Он [цветок] сверкнул не-
жно-жёлтым…; он наполнил пещеры позади глаз светом. Вся эта внутренняя темнота 
стала холлом, в котором пахло листьями, пахло землёй от желтого света. И дерево 
стояло за цветком; трава, цветок, и дерево были одно».

Позволю себе личный комментарий: «пещеры позади глаз» – это правда; это узнава-
емое детское чувство – я обитаю внутри и смотрю оттуда, как из комнаты. Это подтверж-
дается еще раз, когда «темнота стала холлом». Но, очевидно, переводчица восприняла 
это как некую языковую экстравагантность и вычурность и не осмелилась перевести с 
той предельной простотой и конкретностью (ведь употреблено даже «hall» вместо более 
широкого и многозначного «room»), с той детской буквальностью, которую культивирует 
Вульф и которую считают важнейшим свойством ее нового видения. И. Е. Суриц опусти-
ла «пещеры», потеряла «холл» или, пусть бы, зал; зато не побоялась замен и собственных 
добавлений. Вот что получилось: «Он уже засиял нежно-желтым…, и свет этот залил 
Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А 
за цветком стоял вяз; вяз, трава и цветок – стали одно» [1:140].

Вульф в стилистической переделке Е. Суриц превращается в карикатурную дека-
дентку, выдумывающую вычурные метафоры: «залил глазницы» (неужели это слово 
– мысль ребёнка – или студента в анатомическом театре?), «пропахший землёй свет», 
– что может быть дальше от конкретности детского видения! Ребенок видит дерево без 
ботанической этикетки «вяз»: просто дерево. У Суриц «tree» здесь и везде превращается 
в вяз. Неужели это навязчивая «вязовость» Пойнтц-Холла возникла у переводчицы из-за 
желания сотворить ритм, эквисиллабически передать «tree»? Но ритм у Вульф совсем 
другой, смысловой и синтаксический (последнее демонстрирует Ф. Кермоуд), он не за-
висит от количества слогов.

Невнимание к тексту мстит за себя даже читательскими ошибками, которых не было 
бы, если бы центром оставалась Вульф, а не создание определённого (раскрепощённого? 
современно-разговорного?) собственного стиля, стиля переводчицы. Вот фрагмент, во 
многих отношениях ключевой: по поэтике и семантике, по особенностям несобствен-
но-прямой речи, концепции характера Изы (Изы – Ванессы, сестры Вирджинии Вульф; 
Изы-Англии и отчасти Изы-Вирджинии). Это «автопортрет» Изы перед зеркалом – са-
мокритичный, полный ассоциаций, в котором характерным для Вульф образом бытовые 
разговорные формулы оказываются семантически значимыми.

«Thick of waist, large of limb, and save for her hair, fashionable in the tight modern way, 
she never looked like Sappho, or one of the beautiful young men whose photographs adorned 
the weekly papers. She looked what she was: Sir Richard’s daughter; and niece of the two old 
ladies at Wimbledon who were so proud, being O’Neils, of their descend from the Kings of 
Ireland» [6: 14-15] Буквальный перевод: «Широкая в талии, с большими руками и нога-
ми, и(вот только волосы, модные на современный тугой лад) она совсем не походила на 
Сапфо или на тех красивых молодых людей, чьи фотографии украшают еженедельни-
ки. Она выглядела тем, чем была: дочь сэра Ричарда; и племянница двух старых дам 
из Уимблдона, которые, будучи из рода О’Нил, так гордились своим происхождением 
от ирландских королей». А теперь «художественный» перевод, в котором, по-видимо-
му, степень художественности зависит от степени отклонения от подлинника: «Талия 
– сплошное недоразумение; руки-ноги большие, и (вот волосы только) жалкая раба 
моды – ммм, до Сапфо далековато, что говорить, и, между прочим, до любого молодо-
го красавца, сияющего с журнальной обложки. Куда денешься. Дочь сэра Ричарда она 
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и есть, племянница двух старых тёток в Уимблдоне, которые, нося фамилию О’Нил, 
кичатся своим происхождением от королей Ирландии» [1: 142] Здесь выделены добав-
ленные переводчицей отсебятины; изменения по тону и смыслу; лишние контактные 
слова и вводные обороты, междометия; разговорные – от литературных до просторечия 
– обороты. И, наконец, прямая ошибка: «жалкая раба моды» родилось из непонятого 
описания прически Изы («fashionable in a tight modern way»); переводчицу не остановило 
даже то, что образу Изы это формула («раба моды») совершенно не соответствует. Вне-
шне простая фраза – «Она выглядела тем, чем была» – один из ключей эстетики Вульф 
– опрощена и обессмыслена «просторечным» колоритом этих прибавок, прибауток (куда 
денешься; дочь…она и есть). «Гордятся» не то же, что «кичатся» – неужели это забыто? 
Зачем вставлено «ммм»? Читатель, слышащий этот развязный голос, никогда не узнает, 
какова у Вульф эта ирландская королевна, смешная, прекрасная, печальная Иза.

Несобственно-прямая речь, в которой благородная сдержанность автора сочетается 
с рефлексией и самоиронией, глубоким пониманием «другого», лиризмом этой Сапфо 
серебряного века, в переводе заменяется громкой, освободившейся от контроля какого 
угодно автора речью какой-то нашей незрелой современницы. «Ммм, куда денешься», 
дочь постмодернистской «непочтительности» к мёртвым классикам «она и есть».

Два текста, оригинал и перевод, – два точных отражения совершенно разных худо-
жественных, мыслительных, языковых культур. И второе отражение лишает Вульф не 
только ее романа, но и примет той культуры, на почве которой он вырос.
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ЗАСОБИ ХУДОжНЬОГО МОВЛеННЯ Б. пАСТеРНАКА  
В пеРеКЛАДАХ Л. ТАЛАЛАЯ

(на матеріалі поезії «Зимняя ночь»)

У статті здійснюється зіставний аналіз засобів художнього мовлення у поезії 
Б. Пастернака «Зимняя ночь» та їх аналогів в українському перекладному тексті. Аналі-
зуються консонантні та дисонантні розбіжності, окреслюються спільні та відмінні 
риси у функціонуванні засобів художнього мовлення у російському та українському тек-
стах Б. Пастернака.
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In the article the comparable analysis of facilities of the artistic broadcasting is carried out 
at the poetry of «Winter Night» by B. Pasternak and their analogues in the Ukrainian translated 
text. It is analyzed consonant and dissonant disagreements, general and distinguishing features 
are outlined in functioning of facilities of the artistic broadcasting in the Russian and Ukrainian 
texts.

Keywords: facilities of the artistic broadcasting, consonant and dissonant disagreements, 
lexeme.

Проблема зіставних лексикологічних досліджень була сформульована у середині ХХ 
століття Л. А. Булаховським [1]. Ідея зіставного методу прослідковується вже в роботах 
О. Х. Востокова, О. О. Потебні, В. Гумбольдта. Проблемами зіставної лінгвістики зай-
мались також І. О. Бодуен де Куртене, Н. С. Трубецькой, О. О. Шахматов, Л. В. Щерба. 
Зіставний аналіз мовного матеріалу практикується у роботах таких вчених, як І. К. Бі-
лодід, В. В. Жайворонок, Ж. П. Соколовська, О. О. Тараненко та ін. Л. В. Бублейник 
вивчає національно специфічний аспект у лексиці російської та української мов, роз-
виваючи концепцію О. О. Потебні про вираження у мові особливостей національного 
світосприйняття [2].

Зіставні дослідження важливі не тільки в лексикологічному плані, але й у плані куль-
турологічному.

Поряд з Ю. Андруховичем, А. Качинським, М. Стріхою, Ю. Буряком, М. Рябчиком, 
А. Могильним, П. Куценком М. Талалай належить до тих перекладачів, хто спробував 
відтворити українською мовою тексти Б. Пастернака. М. Талалай здійснив переклади та-
ких поезій Б. Пастернака: «Годами когда-нибудь в зале концертной…», «Иней», «Опять 
весна», «В больнице», а також «Зимняя ночь».

Зупинемося на порівняльному аналізі засобів художнього мовлення поезії «Зимняя 
ночь» [3: 66-69].

Художнє мовлення – це «підкреслено індивідуалізована форма мовлення, що емоцій-
но увиразнює оціночне ставлення мовця до предмета його висловлювання з розрахунком 
на естетичне враження» [4: 169]. Художнє мовлення, на відміну від мови побутово-прак-
тичного призначення, відзначається підкресленою емоційно-смисловою виразністю, під 
якою розуміється своєрідність, виділеність, підкреслена відчутність форми поетичного 
слова. Мовленнєва виразність пов’язується з конкретними принципами відбору та спо-
лучення слів, що характеризують своєрідність мовного стилю поета, через що іноді важ-
ко піддається перекладу.

«Зимняя ночь» – це одна з численних поезій Б. Пастернака, де митець намагається 
увійти в природу, а через неї – у світ інтимних переживань, зануритись у які допомагає 
нічна тиша. Емоційний тон задає поезії пейзаж: «Природа акомпонує людським пере-
живанням. Вона акомпонує так тонко, немовби вона не природа, а душа…» [4: 159]. У 
Б. Пастернака акомпанемент природи побудований на консонансах і дисонансах одно-
часно, що ускладнює підтекст поезії. Консонантні та дисонантні співзначення зосере-
джуються у лейтмотиві вірша – «Свеча горела на столе, свеча горела», що утворює син-
таксичний паралелізм. М. Талалай дослівно перекладає дану синтаксичну конструкцію, 
що допомагає зберегти ритм поезії оригіналу. Водночас перекладач вже на початку дещо 
видозмінює образну систему:
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Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела. –
Мело, мело по всій землі,
Мело, сніжило.
Свіча горіла на столі,
Свіча горіла.
У тексті перекладу з’являється плеонастична фігура, яка ґрунтується на синоніміч-

ному повторі попереднього слова (мело, сніжило), але при цьому втрачається просторо-
вий розмах тексту оригіналу (все пределы).

У наступних рядках М. Талалай знову художньо інтерпретує текст оригіналу, інвер-
суючи порівння. Б. Пастернак ввів у текст поширене порівняння, яке психологічно спри-
ймається як форма ускладнення епітета, що образно змальовує сніг. З’являється свого 
роду розгорнутий епітет, побудований на оксиморонних співзначеннях (зиму об’єднує 
з літом спільний денотат – запалена свічка на тлі темного вікна). Перекладач, зберігши 
оксиморонне поширене порівняння, перетворює його у приєднальне, вживане майже 
виключно в індивідуально-авторській поезії:

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме. –
Злітався сніг і вирував
Перед шибками,
Так влітку на вогонь мошва
Летить роями.
М. Талалай продовжує використовувати прийом інверсії й тоді, коли, заради збере-

ження ритму інтонації, змінює порядок головних членів речення, які складають свого 
роду синтаксичний кістяк висловлюваної думки:

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы. –
Ліпила віхола на склі
Кружки і стріли.
Лексичний склад оригіналу не завжди відповідає лексиці перекладу: 
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья. –
Схрестились руки і уста,
Схрестились долі;
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой. –
Все поглинала на землі
Хуртеча біла;
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело… –
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І доки хуга по землі
Мела, сніжила…
З одного боку, М. Талалай опускає при перекладі окремі слова, які у тексті оригіналу 

несуть значне смислове навантаження (фехраль, седая мгла, скрещенья ног), а з другого 
– перекладач привносить у власний текст додаткові смислові відтінки (І протяг тіні хи-
литав, І мимоволі схрестились руки і уста; І черевички з ніг самі упали м’яко) і т. п.

Б. Пастернак, поетизуючи природу, здебільшого вживав безособові форми дієслів, 
що надає його образам об’ємності й узагальненості, а перекладач, змінюючи дієслівні 
форми, зосереджує уяву читача на чітко окреслених реаліях пор.: На свечку дуло из 
угла – На свічку дихала імла; Мело весь месяц в феврале – І доки хуга по землі мела, 
сніжила…

Таким чином, М. Талалай, ознайомлюючи читача зі змістом поезії Б. Пастернака, 
створює цілісний художній текст. При цьому зіставлення на текстуальному рівні певною 
мірою руйнують естетичну неповторність тексту оригіналу, на що насамперед впли-
вають окремі неточності у виборі лексичного складу близькоспоріднених мов. Аналіз 
засобів художнього мовлення виявив консонантні та дисонантні розбіжності, що харак-
теризують перекладача як інтерпретатора, який змінює художні засоби через введення 
нових лексем та зміну синтаксичних конструкцій.
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VARIANTS OF PRESENTING STATE OF A PERSON  
IN EAST SLAVONIC AND ENGLISH

The article deals with some aspects of the problem of the meaning of sentences and other 
syntactic units.

In East Slavonic languages the standard structure representing states, places, the person 
(or the thing) experiencing the state in the position of the indirect objects in the Dative Case. 
But in English the same is shown by sentences in the which the experiencer occupies the subject 
position. Yet this similarity covers mostly psychological states, while in the sphere of relations 
(e.g. possesion) these structures were closer to modern English: the owner was usually the 
subject and subsequently in the Nominative Case.

Comparing East Slavonic structures, Modern English and Old English, we can see that in 
English presentation of a state gradually moved from presenting the experiencer in the Dative 
Case to presenting him in the Nominative Case.

As a result English now has a uniform presentation of the human element of the situation in 
case he or she is the central element of it. In the Slavonic languages presentation of the human 
being depends upon the situation in which it is a participant. Certain facts permit us to assume 
that English and Russian and Byelorussian have different semantic guidelines of presentation 
the picture of the Universe in sentences. Such sort of analysis may lead to developing cognitive 
typology of languages.

Key words: structure of the proposition, situation, culture.

1. Facts to be compared
It is well known that both English and Russian belong to the type of languages that are 

called «nominative». It means that the form of the subject does not depend upon the type of 
the predicate. We may expect that in both languages subjects and objects accompanying the 
same voice form of the verb should coincide. But in fact three classes of verbs go against 
our expectations. These are structures, denoting physical states (comp. I am cold and Mn’e 
kholodno), some verbs of attitudes (comp. I like it and Mn’e nravits’a eto) and in structures 
denoting possession (comp. I have a car and U m’en’a yest’ mashina)[1]. In these sentences, 
the positions of the subjects are filled in with different names. The sentences seem function-
ally opposite. The equivalents of English nouns used as subjects are employed as objects or 
adverbial modifiers, while the equivalents of Russian subjects occupy the positions of objects 
in English. Yet the situations described by the sentences of the both languages are the same. We 
may ask why it happens so, but before we can answer the why-question we have to understand 
how it happens.

КУЛЬТУРОЛОГІчНИй пІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТеРАТУРИ

© Zelenkov V. V.,, 2008
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2. Theoretical basis
To understand why and how the differences, described in the previous portion appear, 

we have to understand the way of formation of the semantic structure of the sentence. Un-
fortunately, neither Chomskian transformations[2] nor Fillmore’s frames[3] and L. Tesniere’s 
stemmes[4] can be used to explain the difference. The structures compared suggest that they 
have a common extralinguistic situation reflected in our mind and another structure which is 
used to represent the reflected extralingustic situation. The latter structure might be used dif-
ferently in different languages. This description means that possible explanation of Russian-
English difference might be found in the theoretical frame of the compositional syntax [5]. 
This theoretical approach suggests that the semantic structure of a sentence is a composition of 
at least two independent semantic structures, one of which roughly corresponds to the kernel 
structures, proposed by N. Chomsky and the other roughly corresponds to stemmes proposed 
by L. Tesniere or frames proposed by Ch. Fillmore. The correspondence of the kernel struc-
ture is treated in the compositional syntax as «proposition», while the correspondence of the 
stemme (frame) is treated as situation. These two structures are to be connected by positioning 
one of the elements of the situation in the first place of the proposition. The other important 
feature of the compositional approach is that propositions and situations should be modeled 
separately and the resulting models should be compared to explain possible variants in the 
surface structure of sentences.

3. Structure of the situation
The situation being reflection of the universe or a fragment of it within a certain culture 

should be constructed as the nation using the culture sees it. To do so we have to use explana-
tory dictionaries according to the procedure proposed by I. V. Ivanova. Thus to develop the 
model of the situation of physical or mental state we have to analyse the dictionary articles for 
the verbs to like and to seem. The information in Webster’s dictionary [6] permits us to state 
that the situation includes three elements. One element exerts certain influence upon a person 
who evaluates this difference and develops the attitude or evaluation of the influence. So the 
participants of the situation are the source, the person and the result. The relations among 
these participants are from the source to the person, from the person to the influence, produc-
ing the result. These three participants might be found in the sentences with the verb naming 
the whole situation with the emphasis on the second relation. These are English verb to seem 
and the Russian verb kazats’a – Mike seems a naughty boy to Ann. Misha kazhets’a vr’ednym 
mal’chikom An’e.

4. Structure of the proposition
The composition syntax suggests that there should be only four classes of propositions. 

Identification of the class of proposition for English was developed by L. K. Kozlova [7].
The procedure, proposed by L. K. Kozlova, includes two tests. One is checking if the rela-

tion between the arguments of the proposition is directed. The other is designed to test if the 
relation is dynamic. The first test includes one operation that is operation of functional trans-
mutation. In this test we have to place the object or the adverbial modifier of the sentence into 
the position of the subject, moving at the same time the word that was used as the subject in 
the functional place of the object or adverbial modifier. If the initial and the resulting sentences 
refer to the same situation, the relation is treated as non-directed. Otherwise, the relation is 
treated as directed from the subject to the object (or the adverbial modifier). If we use this test, 
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we can find that English and Russian sentences possess directed relation of the arguments (I 
like it≠It likes me or Rus. Mn’e nravits’a eto≠Etomu nravl’us’ ya). As to the dynamic feature 
we mainly use different procedures, because this property is language-bound. For English we 
may use the operations, suggested by L. K. Kozlova, or by University Grammar. According to 
them these sentences, describing psychological and physical states in English are static, at least 
those with the verbs to like and to be. For Russian we cannot use all the operations suggested by 
the above mentioned authors because grammatical systems of the languages are too different. 
For the Russian sentences it is possible to use insertion of such adverbs as vdrug (suddenly) and 
ochen’ (very). The use of these operations shows that the propositions of the Russian sentences 
are also static.

Modeling of the situation and proposition of the Russian and English sentences shows that 
both of them are identical in both languages. So the difference appears in composing them 
within the frame of the semantic structure of the sentence.

5. Conjunction of the proposition and the situation
As it was mentioned above, connection of the proposition of the situation of a sentence is 

done by placing one of the participants of the situation into the position of the first argument 
of the proposition. This operation that was named by S. Kuno «empathy» produces the gen-
eral semantics of the sentence. If we compare the English sentence «I like it» and the Russian 
sentence «Eto mn’e nravits’a», we can see that in English the empathy is associated with the 
person and thus stresses the person’s evaluation of the whole situation, while in Russian the 
empathy coincides with the source and stresses the source’s influence upon the person. The 
same is found in the sentences describing physical states. In English the empathy falls with the 
person who evaluates the situation while in Russian it is centered upon the source of the situa-
tion, which, being nature in general, is omitted.

Thus, we may conclude that variability in presenting psychological and physical state of 
a person in English and Russian is caused by difference in positioning the empathy centre in 
these languages.

6. Discussion
Difference in positioning the empathy center is not limited only to the situations mentioned 

above. The same is found in rendering the situations of possession and some other. If we com-
pare the sentences «I have a book» and «U m’en’a yest kniga» we can observe two specific 
features. The first is that the possessor occupies different arguments in English and Russian. In 
English the possessor is placed in the first argument while in Russian it takes the subordinate 
position. The second feature is that in Russian the situation of possession is considered as a var-
iant of the situation of existence, while in English is it treated as a separate situation. It is very 
interesting to analyse the situation of existence because both in English and Russian present-
ing of existence of two or more objects as existing somewhere presupposes indicating spacial 
relations which might be either directed or non-directed. The specific property of spacial rela-
tions is that the direction of the relation is shown from the smaller, less important object to the 
larger, more important and if the objects are approximately of the same size or importance, the 
relation is non-directed. Compare «The stool was at the armchair» = «The armchair was at the 
stool», but ‘The stool was at the bed» is quite correct, while «The bed was at the stool» seems 
to be abnormal. The same is true for Russian: «Taburetka byla u stula»= «Stul byl u taburetki», 
but «Taburetka byla u krovati» is quite correct, while «Krovat’ byla u taburetki» seems to be 
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abnormal too. Yet when the idea of possession is represented in English and Russian the direc-
tion of relations seems opposite. In Russian the subordinate element (the book) is placed in the 
position of the most important element while in English the most important element occupies 
the most important argument of the proposition. In short the Russian sentence «U m’en’a yest 
kniga» resembles sooner the English sentence «The book belongs to me», than its traditional 
translation «I have a book».

Sometimes the same feature (that is relations of the participants of the situation shown in 
the opposite direction of English and Russian) can be found in representing active situations 
with the dynamic directed propositions. For example if in English somebody takes an examina-
tion, it means, that this person is examined. However, if we use the traditional correspondence 
of the English verb in Russian – «prinimat’», it means that the person whose name is the subject 
of this verb is the examiner. The same is true if the situation is described with the verbs «to 
give» in English and «sdavat’» in Russian. In English the subject of the sentence («Professor 
Jones gives examinations today») names the examiner while in Russian («Stud’ent Ivanov 
sdaet examen») the subject names the examined person.

This difference in reflecting the structure of a situation is the result of a long development, 
which started when the Indo-European languages split into western habeo-languages and east-
ern essere-languages. In habeo-languages (Germanic, Roman etc.) the situation of possession 
was reflected as the activity of the owner and dynamic verbs were used as the predicates. The 
common Germanic «habban» developed from the Indo-European root «kар» with the meaning 
«to seize, to hold, to take». Other structures for long remained as they wjtere with the expe-
riencer of the situation in the Dative case. In English we find these structures with the Dative 
case and impersonal subject «hit» up to the XVI century[8]. Namely in the XVI century the 
sentences with the verbs «to like», «to let» and other (with the exception of «to seem») acquired 
the present form.

The XVI century is characterized by a great number of changes in the English syntactical 
system. This is the century when the sentences of the type «The door opens» rapidly spread to 
the majority of transitive verbs [Cherenda]. At the same time, the third person neuter pronoun 
completely split from its masculine counterpart when «it» started to be used both in the Nomi-
native and in the Objective cases. At the same time the remnants of gender classification of 
nouns disappeared and nouns were classified according to their possible activity. This was also 
the time when the Genitive case was limited only to names of animate objects. We can say that 
disappearance of Middle English structures «me Iiketh», «me leteth», «me thinketh» and the 
like registers a radical change in the ways of representing the picture of the Universe in English. 
A general semantic tendency to model the universe with the active element of the situation as 
the starting point was established as the major guideline of English semantics.

7. Conclusion
Comparison of variants of positioning the empathy center in English and Russian shows 

that English-speaking people often prefer to start modeling the situation and presenting it in a 
sentence with the source of the relation connecting the situation participants while in Russian 
modeling is preferably done with the object of the situation as the starting point. This prefer-
ence of choosing participant of the situation for placing the empathy of it might be called 
«semantic guideline» because it influences the whole system of presenting the picture of the 
universe in the compared cultures [1].
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VARIABILITY OF FORMAL PRESENTATION OF SITUATIONS

В статье рассматриваются характерные особенности построения семантической 
структуры предложений. Предполагается, что в семантике предложения можно вы-
делить два аспекта: денотативный, представляющий собой ситуацию, отражаемую 
в данном предложении и пропозицию, предназначенную для языкового представления 
ситуации. Данные аспекты признаются неизоморфными. Вместе с тем предполагается 
наличие специального механизма соотнесения данных аспектов. Механизм корреляции 
предполагает выбор наиболее важного элемента ситуации и постановка этого элемен-
та в фокус интереса. Данная операция в свою очередь запускает механизм выбора ис-
ходной точки построения пропозициональной структуры предложения.

Ключевые слова: ситуация, пропозиция фокус интереса, эмпатия.
The article deals with the characteristic features of the semantic structure of sentence. 

The sentence meaning is assumed to have two aspects: denotational reflecting the situation 
to be described and the proposition being the manner of description of the situation. These 
two aspects are assumed to be independent of each other. It is also assumed that there must 
be a mechanism of correlating these aspects. This mechanism includes the choice of the most 
important element of the situation reflected in the sentence and placing in the focus of interest. 
This switches on the other mechanism of modeling that chooses the element to occupy the first 
position in the sentence proposition.

Key words: situation, proposition, focus of interest, empathy.

Before discussing the variants of representing situations in sentences it is necessary to 
dispose the basic notions of the theoretical framework, which we call «compositional syntax». 
These were published in the proceedings of the 16th international Congress of Linguists [1]. 

© Ivanova-Mitsevich I. V., 2008
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The main idea is that the semantics of a sentence is composed of two different and independent 
structures. One structure is designed for rendering some information to the partners of com-
munication. The types of this structure are not numerous (the compositional syntax counts only 
four of them). The other structure may be treated as a reflection of our experience or in other 
words «the picture of the world». Since these structures are independent we have to possess 
some mechanisms of their coordinating to produce a formal sentence-structure. Description of 
that presupposes separate and independent modeling of these structures.

The first structure, which can be named «proposition», is organized by the relation of its 
components represented on the surface structure by a predicate (it roughly resembles kernel 
structures [2]). The analysis of English sentences has shown that there might be four types of 
relationships. These types can be identified in sentences with a set of diagnostic tests [3]. One 
test, which seems to be universal for all languages, consists in use of permutation of the subject 
and its complement. In case the operation is possible and both sentences are simultaneously 
true the arguments of the proposition are equal and relation between them might be called non-
directed: John meets Mary – Mary meets John; John resembles Mary – Mary resembles John in 
the opposite case we have to consider that there is hierarchy of arguments with the subject being 
the leading element. This type of relation should be called directed: John eats an apple. – *The 
apple eats John; John has a house – *The house has John. The other test might be considered 
language-specific because it tests whether the relation is dynamic or static. Different languages 
differently reflect this feature in their grammatical and lexical systems. For English and East-
Slavonic the best test is to use the question of the type – What happens? (Что происходит? 
Што здараецца?). If the sentence can be used as an answer to this question we may say that it 
describes some process and the relation in it might be considered as dynamic: John eats an ap-
ple; John meets Mary. Otherwise the relation is to be treated as static: John has a house; John 
resembles Mary. As it is seen from the examples these relations overlap. Thus the result of the 
test produces four types of proposition: 1. dynamic/non-directed (meet-type); 2. dynamic/di-
rected (eat-type); 3. static/non-directed (resemble-type); 4. static/directed (have-type). These 
four structures might be considered universal that is being used by any person speaking any 
language. It might be regarded as a mental structure designed for communication.

The second structure, which is the result of our experience when reflected in a sentence, 
might be named «situation» (it roughly corresponds to frames [4] or stemmes [5]). It represents 
a certain reference-field. Being an empirical structure it can be calculated and has to be empiri-
cally discovered. The process of discovery employs use of lexicographical sources, semantic 
descriptions and sometimes inquiry of people belonging to a certain society. Most effective is 
the use of explanatory dictionaries. The constructive element of a situation is a relation binding 
its components. The relation of this type is usually named by the verb. Thus modeling of a situ-
ation means use of semantic description of verbs. Comparing description of verbs belonging to 
the same semantic group we may isolate the components of the referential field and the charac-
ter of the binding relation. This structure cannot be as strict as the proposition. Moreover it may 
develop together with the development of our knowledge and to a great extend is formatted by 
the cultural preferences of the nation. As the proposition it is also a mental structure, which is 
to be represented to our partners of communication.

As a result we have two different structures with different origin, which should somehow 
be coordinated for successful communication. The compositional syntax assumes that there are 
two mechanisms of performing this coordination. One makes it possible to refer a certain propo-
sition to the situation to be represented. It is done by filling in the places in the proposition by 
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components of the situation. The other mechanism is responsible for coordination of relation-
ships within proposition and situation. This coordination is done by placing a certain component 
of the proposition in the first argument of the selected prepositional structure (Kuno’s empathy 
[6]). This operation is responsible for the manner of reflecting the situation by the propositional 
structure. It possible to recognize different reflections as variants of presentation of the same 
situation. Besides, positioning certain components in the first argument determines the valence 
or in other words structure of the frame of the sentence.

The said might be shown describing variability of presenting the situation of informing. 
This situation might be represented by a great number of sentences the majority of which have 
predicates naming the situation of informing. Moreover the situation itself appeared to be a 
complicated one incorporating the situation of production of the instrument of information, 
situation of forming the informative component itself and the situation of evaluation of both 
information and the process of informing. Depending upon the choice of situational component 
for the first argument or in other words the empathy center people use either different verbs or 
modify the verbal frames.

For the situation of informing the procedure described above operates as follows. The 
general structure of situation includes the sender of the message, the instrument conveying the 
message, which might be either an inherent property of the sender (voice, words, utterances 
ect.) or specially developed objects (letters, books, stories ect.); the message which is the result 
of some mental activity, the information itself and the receiver of the message. Variants of this 
structure are caused by difference in the relation connecting these elements or combining func-
tion in one of the elements. The relations, which are dynamic, differ in directions. Most frequent 
is one direction from the sender to the receiver (tell, say), another variant is two-directed: from 
the sender to the receiver and back (discuss, argue) and then reflected relation if the receiver 
discovers the necessary information (read). In latter situation the sender is usually unimportant. 
Difference in direction of the relation is shown by different groups of verbs. Difference in 
positioning the center of empathy is usually shown by modification of the frame (valency). For 
example: (1) I told him a story about John’s marriage. – (2) The story tells about John’s mar-
riage. In the first sentence the frame includes all elements mentioned above. In the second – the 
frame is shorter because the sender cannot be mentioned in the sentence. The same is true for 
such verb as to read: (3) I read a note about John’s arrival. – (4) The note reads: «John arrives 
at 5». In the 4th sentence the recipient and the sender cannot be mentioned as well.

The theoretical frame described can explain the majority of modifications in the syntactical 
structures of sentences including limitations of alteration of the frames. If in the argument that 
might be called Patient (direct object in other terminology) we find the result of the situation 
the center of empathy rests upon the doer of the situation otherwise it might be moved even to 
the object of the situation. This feature differentiates such situations as creation and destruction. 
Compare: (5) John broke the vase with the hammer into pieces; (6) John’s hammer broke the 
vase into pieces; (7) The vase broke into pieces – and – (8) John built a house. Sentence eight 
cannot be transformed into *(9) The house builds.

Yet this approach does not permit us to answer at least two questions. The first is why the 
speaker should shift the center of empathy. The compositional syntax tells us only why and 
how the speaker can do it. The question is why should a language have verbs that might be 
considered synonyms but the sentences with them possess quite different semantic structures: 
(10) He said nothing to me – (11) He told me nothing. The problem is why the verb to say de-
mands that the receiver should be formed as a prepositional object while with the verb to tell it 
is represented in the direct object.
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The explanation might be found in the degree of importance of the object. For the verb to 
say the focus of importance (or as D.Zubin terms it «the focus of interest» [7]) is placed upon 
the message itself and as a result the message fills in the position of the direct object which is 
according to the English norm is placed as close as possible to the verb. With the verb to tell 
the focus of interest (importance) is placed upon the receiver, which occupies the position of 
the direct object. It’s interesting to mention that in Russian both sentences (10, 11) we find the 
same verb (skazat’) and the difference is shown by changing the places of the objects: (12) On 
skazal mn’e n’et – (13) On skazal n’et mne. These examples show that there is a functional 
difference between the first and the second argument of the proposition. The first argument 
or empathy center argument is employed as the starting point for presenting a situation in a 
proposition. The second argument might be named interest focus argument that indicates the 
element that the speaker wants to be important. Hence we have to modify the theoretical model 
described above introducing into it the speaker’s interest, which cannot be an integral part of 
the model but is imposed upon it. The speaker first selects an element for the focal position 
and then chooses the way of presenting the situation so that the selected element should ap-
pear in the second position. This operation switches on the system of correlating the situation 
and proposition including the choice of the predicate and positioning the empathy center in 
the situational structure. That explains for example such occasions in which a transitive verb 
becomes intransitive. It means that the focus of interest is placed on the relation that connects 
the components of the situation. The result of it is that a transitive verb either looses its object 
(John already reads – that means that John can read anything) or the conventional filler of the 
patent position moves to the position of the agent – (14) The vase broke; (15) The door opens 
ect. If it’s impossible to change the position of the patient filler the passive form is used – (16) 
The house is built.

We may conclude that creation of a sentence to represent a certain variant of situation 
presupposes a series of cognitive operations. These operations produce structures with differ-
ent degree of abstractness and depend upon the level of the resulting unit. The operations can 
be organized in a hierarchy, which arranges and systematizes linguistic units involved in the 
production. The highest hierarchical level is taken by cognitive and communicative processes 
of the speaker, the lowest or the initial level is presented by the structure of our knowledge; 
intermediate levels are presented by classes of linguistic and cognitive structures to be chosen 
as demands the level of cognitive and communicative operations. It might be assumed that 
linguistic units in our memory are built so that they should compile with the necessities of the 
operations mentioned above.
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FANTAISIE LEXICALE:  
LES MOTS-VALISES COMME LE TYPE DES MOTS OCCASIONNELS

В данiй статтi розглядається телескопiя, як один з активних способiв утворення 
оказiональних слiв у сучаснiй французькiй мовi. Також наведенi цiкавi приклади даних 
iнновацiй, створених у вiдповiдностi до мовної системи та iндивiдуального творчого 
мислення авторiв. Безсумнiмним є те, що використання явища телескопiї при створеннi 
нових слiв, зокрема оказiональних одиниць, є на сьогоднi важливою частиною художнiх 
засобiв будь-якого сучасного письменника.

Ключові слова: нове слово, неологiзм, телескопiя, телескопнi слова, оказiоналiзм, 
iндивiдуально-авторський неологiзм, креативнiсть.

The article deals with the notion of blending as the active method of occasional occa-
sionalisms’ formation in modern French. It also points out some interesting examples of these 
newformations in accordance with language system and individual creative work of the writers. 
What is certain is that the use of blending techniques to create new words is now an essential 
part of the toolkit of any modern wordsmith.

Key words: a new word, neologism, blending, blend words («portmanteau word»), occa-
sionalism, individual-author’s neologism, creativity.

Introduction. Le recueil des mots-valises et leur description présentent au moins un triple 
intérêt: lexico-terminologique, méthodologique, pédagogique. L’intérêt lexico-termino-logi-
que vient du fait que le procédé de création des mots-valises présente une importance certaine 
pour la néologie. Jean Tournier [1;168] ne dit-il pas que la raison de leur création relève d’un 
des ressorts de la création lexicale appelé «la pulsion ludique»? L’intérêt méthodologique tient 
à la particularité de leurs différents procédés de formation. L’examen de leurs aptitudes mor-
phosyntaxiques, de leurs contenus sémantiques et de leur évolution ne peut que compléter 
la description de ce français. La présentation des différents procédés de formation et de la 
typologie des mots-valises révélera plusieurs lois de phonétique combinatoire qui régissent 
généralement les néologismes, et présentent donc un intérêt certain sur le plan de la pédagogie, 
de la lexicologie et de la terminologie.

Dans le présent article, nous examinerons les aspects morphosyntaxiques et sémantiques 
des mots-valises. Des premiers aspects découleront leurs aptitudes morpho-syntaxiques et leurs 
différents moules de création.

Les mots-valises étant théoriquement et pratiquement observables dans les discours satiri-
ques, dans les messages publicitaires, et même dans le langage usuel.

© Kosovych O. V., 2008
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Les mots-valises recueillis appartiennent «giga-majoritairement» (ce mot-valise provient 
de giga-majoritaire qui signifie: «à une écrasante majorité», et qui a comme synonyme méga-
majoritaire) à la catégorie nominale. Ce sont essentiellement des substantifs et des noms propres 
de personne. Quelques-uns d’entre eux apparaissent étroitement liés à une structure phrastique 
figée. Tel est, par exemple, le cas de: One man chauve, Time is manie. Les mots-valises ont 
les mêmes aptitudes morphosyntaxiques que les lexies ordinaires, en ce sens qu’ils prennent 
les marques du genre, du nombre, et se soumettent, entre autres, aux processus de: dérivation: 
emmegdeur qui vient de megd (= merde), composition: fasomètre: faso + mètre. Leur création 
repose globalement sur des processus de transformation, de contraction et/ou de fusion, d’ex-
pansion, d’analogie et de transposition.

La création des mots-valises se fonde généralement sur le phonétisme des unités lexicales 
pré-existantes qui subissent deux types de transformation, l’une phonique, l’autre graphique.

Transformation phonique. C’est le cas des mots-valises dont la création repose sur la 
modification de la prononciation d’une désignation déjà existante dans la langue: (yégislatives 
< législatives).

Transformation graphique. Il s’agit d’une modification de l’orthographe du terme 
concerné. Elle est liée à la transformation phonique. Elle s’appuie souvent de façon consciente 
sur le fait que dans le système orthographique du français, un même son peut être représenté 
par plusieurs graphèmes, et un même graphème peut être lu de plusieurs façons. Autrement 
dit, un son peut correspondre à plusieurs graphèmes, et un graphème à plusieurs sons. La 
transformation graphique repose, par ailleurs, sur l’exploitation volontaire de l’homophonie en 
français: commission électorâle < commission électorale; universithé < université.

Au niveau de la transformation graphique, il est aisé de constater que le jeu de création 
lexicale des mots-valises joue de deux manières sur l’aspect morpho-lexicologique des unités 
lexicales.

La première consiste à transformer une unité lexicale graphiquement simple en une unité 
lexicale graphiquement complexe: disparus > dix parus; paniquer > pas niquer.

La seconde consiste à transformer une unité graphiquement complexe en une unité 
graphiquement simple: ça tire > satire; foot à l’aise > footaise; robot de l’ODP > robodépé.

Au-delà des cas de transformations phoniques et graphiques, et malgré le fait que les 
auteurs affirment n’avoir pas conscience de l’existence de moules de création lexicale, les 
mots-valises recueillis obéissent à des lois de phonétique combinatoire; ils sont le résultat de 
procédés de création lexicale dont les principaux cas sont la contraction, la fusion, l’expansion, 
l’analogie et la transposition. Ils peuvent être le produit d’un seul procédé ou de plusieurs 
procédés de création lexicale. C’est ainsi que la plupart des mots-valises combinent le procédé 
de contraction et celui de fusion.

Création par contraction et/ou par fusion: la plupart des mots-valises sont créés en 
supprimant une ou plusieurs syllabes, ou bien un ou plusieurs composants d’une désignation. 
La contraction dont il est question peut être un cas de troncature, de siglaison, d’acronymie 
ou d’abréviation. Elle se produit essentiellement au cours de la fusion de deux lexies. Il existe 
quelques rares cas où elle se fait sur une seule lexie, cela n’excluant point leur emploi dans 
une structure de composé. Rappelons qu’on entend par troncature la suppression ou l’élision 
d’une fraction du mot; il s’agit précisément de la disparition d’un élément étymologique. 
Elle peut se faire en début de mot tout comme à l’intérieur et à la fin du mot. Lorsqu’elle se 
passe en début de mot, elle est appelée troncature gauche ou troncation antérieure ou encore 
aphérèse. Lorsqu’elle a lieu à l’intérieur du mot, c’est-à-dire ni en finale, ni à l’initiale, elle 



283

porte le nom de troncation médiane ou syncope. La disparition d’un élément étymologique en 
fin de mot est appelée troncature droite ou troncation postérieure ou apocope. L’apocope est 
la plus fréquemment utilisée pour créer les mots-valises. Quant à la fusion, c’est la réunion 
de deux désignations ou de deux constituants de désignations. Elle est souvent précédée d’un 
ou de plusieurs cas de troncature: apocope + aphérèse (astroscope < astres + horoscope; 
Blaisix < Blaise + Astérix; gendarmator<gendarme+ terminator); apocope simple + fusion 
 (cinégritude < cinéma + négritude; fespacouille < fespaco + couille; journaréalisme < 
journalisme + réalisme; universiterreur < université + terreur; universithéière < université + 
théière); aphérèse simple + fusion (yegislatures < ye + législatures).

Siglaison et/ou acronymie. La création de certains mots-valises se fonde sur l’extraction et 
la combinaison des initiales des composants d’une désignation. Les cas recueillis s’appliquent 
essentiellement aux noms propres: ABC: les amis de Blaise Compaoré; KDO: Kadré Désiré 
Ouédraogo (premier ministre burkinabè). En plus de la siglaison et de l’acronymie, on note 
aussi quelques cas d’abréviation appartenant à un registre argotique. Là aussi, ce sont les 
noms propres qui sont touchés. Cela est par exemple, le cas de Rocco et de Blaisot employés 
respectivement pour Rock et Blaise.

Création par expansion. Définie comme toute forme de passage d’une forme réduite à 
une forme développée correspondante, elle génère quelques mots-valises dont: hebdromadaire 
< hebdomadaire; media culpa < mea culpa.

Création par analogie et par transposition. Les mots tels que Astradamus, Astroscope, 
Augustix, Blaisix, Fasomètre et Zoographie montrent que la création des mots-valises se 
fondent effectivement sur l’analogie et la transposition.

Comme on peut ainsi le constater, les procédés de création des mots-valises sont nombreux 
et variés; certains moules de création sont plus productifs que d’autres. À ce stade de la réflexion, 
il n’est pas sans pertinence de remarquer que les mots-valises sont en général peu productifs et 
ont une fréquence d’utilisation faible. Ces deux types de faiblesse sont certainement dus au fait 
que les mots-valises sont étroitement liés à un contexte situationnel, élément sans doute aussi 
capital pour la détermination de leur sémantisme.

Conclusion. À travers la présente étude, on se rend compte que les mots-valises, majo-
ritairement des nominaux, ont à la fois des points communs et des points différents avec les 
lexies ordinaires, cela tant au niveau morpho-syntaxique qu’au niveau sémantico-référentiel. Si 
au niveau morphosyntaxique ils se distinguent par les transformations phoniques et graphiques, 
par leur graphie et par leur nature composite, au niveau sémantico-référentiel c’est surtout 
leurs codages et décodages visuels qui les distinguent des lexies ordinaires. Les différents 
procédés de leur création reposent, selon A. Clas cité par G. Gorcy (1997:145) «sur une matrice 
terminologique, universelle, qui peut répondre à des besoins de créativité».

Dans le cadre des travaux d’inventaire des particularités lexicales, l’attitude à adopter quant 
à leur acceptabilité ne doit point être radicale: on ne doit ni les rejeter d’emblée, ni les intégrer 
systématiquement. Leur soumission aux différents critères présentés permet d’en retenir un 
certain nombre dans la nomenclature des inventaires nationaux. Le recueil et la description des 
mots-valises méritent d’être étendus à d’autres documents produits en français.
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COMMUNICATIVE-COGNITIVE APPROACH IN TEACHING ESL STUDENTS 
ACADEMIC WRITING

The article is devoted to one of the current approaches to teaching academic writing, 
namely the communicative-cognitive approach. The author makes an attempt to disclose the es-
sence of the communicative-cognitive approach in comparison with functional and structural. 
The article contains some examples of contrastive rhetoric analysis of non-academic genres of 
writing as well as a set of exercises aiming at teaching essay writing.

Key words: genres, academic writing, essay, communicative-cognitive approach.

The cognitivist position is that the individual constructs reality through language. In the 
process of written communication as well as oral one the participants negotiate meaning. Gen-
res thus correspond to mental representations, or frames of the types of relations the author and 
the audience experience while communicating. What all the speech genres have in common is 
that, in each of them, language is being shaped to conform to expectations which are shared 
between a speaker and a listener or between a writer and a reader. Second language teacher 
talk is slower and clearer, it imitates formal English speech making students learn and retain a 
relatively formal form of English. When you are reading a newspaper article, for instance, you 
want to gather as much information as possible in a very short time. Journalists know this, and 
they write in such a way as to meet your expectations, putting the most important material at 
the beginning of the piece and using short sentences and lots of easily understood words. This 
is why newspapers are full of clichйs. If the journalist were to use language with the beauty and 
complexity of Joyce, the writing might be good in a literary sense, but it would be no good as 
journalism. It would not be obeying the conventions of the genre. The same is true if we take, 
for example, advertisements or wedding invitations. Here is a complex of exercises to motivate 
the intercultural study of non literary genres of written discourse.

Ex.1. Scan the wedding invitations below. One of them is American, the other is English. 
Guess which the English one is.

WEDDING INVITATIONS
Please join …(names, surnames)

for the blessing of their marriage vows (date, day of the week)
at 5 o’clock in the afternoon (address).

Dinner following. The favour of a reply is requested before the (date). 
Number of persons ….

© Hets M. G.,, 2008
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Her and His Smith would be delighted to have the pleasure of the company of (names) at 
the Wedding of their daughter (name) to Mr. (name) at St. Ann’s Church on Saturday, 

20th December, 1999 at 11 am.
RSVP3

Ex. 2. Do both of them belong to formal style? Why?
Ex. 3. Compare the wedding invitations in English with the invitations in Russian (Belaru-

sian). In what way do they differ?
Ex. 4. Make your own wedding (party) invitation. Present it to your classmates.
Communicative language approach centres on learner/learner interaction. In teaching writ-

ing it presumes that every student should give and receive peer response. Written peer responses 
create an interested audience for students’ writing, helps them concentrate on communication 
and self-expression. They also provide an instant feedback and negotiation of meaning. It is 
difficult for students to compose their oral response with accuracy and depth, to provide actual 
examples of positive and negative feedback. Thus, written responses save time. For teachers 
assessing students’ writing is easier with written responses. Written responses provide mate-
rial for review. The students are given reference materials on their own writing. It is a good 
practice for future teachers who can learn how to focus on clarity and usefulness when giving 
feedback. This evaluation of the effectiveness of writing makes students feel the need to ask a 
sympathetic colleague for help with a particular issue. It results in individual learner produc-
tion, comprehensible output.

Writing is essentially a creative process and good writers must learn to communicate their 
ideas clearly to an unseen audience. The most important for the writer are the following read-
ers’ characteristics: values, statuses, education, backgrounds, and needs. For essay writing it 
is necessary to produce linguistic precision, objectivity, critical thought. To provide commu-
nication via written text the communicative-cognitive approach emphasises interaction that 
involves problem solving, decision making, and opinion exchange. Study the fragment of the 
writing classroom activities on the problem of schooling.

 RHETORIC FORM: PERSUASION
 

HELPING BOX 
READ ME 

READ ME 

To persuade is to influence people’s ideas and opinions − something that is 
often difficult to do. Therefore, the persuasive writer must not only include clear 
explanation and convincing logic but also must take into account the arguments 
of the opposition as well as the feelings of the reader. Essays as a genre of 
academic writing correspond best to argumentative prose.

3  RSVP (French) – Repond s’il vous plais – Ответьте, пожалуйста.

HELPING BOX
READ ME
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Neil Postman (1931-) is Professor of Media Ecology at New York University. He has taught 
in both elementary and secondary school. In 1969, with Charles Weingartner, he published 
«Teaching as a Subversive Activity», a book that called for great reforms in education and en-
visioned the school as an agency for social change. Ten years later he published «Teaching as 
a Conserving Activity», from which the excerpt below is taken. Throughout this book he argues 
that school must be re-established as «an honoured place of learning».

The goal of the author of the text below is to convince the audience that a problem exists. 
Do you share his opinion? Read the text. Entitle it. What structural part(s) does it lack?

***
(1) Let us start, for instance, with the idea of a dress code. A dress code signifies that school 

is a special place in which special kinds of behaviour are required. The way one dresses is an 
indication of an attitude toward a situation. And the way one is expected to dress indicates what 
that attitude ought to be. You would not wear dungarees and a T-shirt when attending a church 
wedding. That would be considered an outrage against the tone and meaning of the situation. 
The school has every right and reason, I believe, to expect the same sort of consideration.

(2) Those who are inclined to think this is a superficial point are probably forgetting that 
symbols not only reflect our feelings but also to some extent create them. One’s kneeling in 
church, for example, reflects a sense of reverence but also engenders reverence. If we want 
school to feel like a special place, we can find no better place to begin than by requiring 
students to dress in a manner bantering the seriousness of the enterprise and the institution. I 
should include teachers in this requirement. I know one high school in which the principal has 
put forward a dress code for teachers. (He has not, apparently, had the courage to propose one 
for students.) For males the requirement is merely a jacket and tie. One of his teachers bitterly 
complained to me that such a regulation infringed upon his civil rights. And yet, this teacher 
will accept without complaint the same regulation when an elegant restaurant enforces it. His 
complaint and his acquiescence tell a great deal about how he values schools and how he values 
restaurants.

(3) I do not have in mind, for students, uniforms of the type sometimes worn in parochial 
schools. I am referring here to some reasonable standard of dress which would mark school as 
a place of dignity and seriousness. And I might add that I do not believe for one moment the 
argument that poor people would be unable to clothe their children properly if such a code were 
in force. Furthermore, I do not believe that poor people have advanced that argument. It is an 
argument that middle-class education critics have made on behalf of the poor [1: 216 – 217].

PREWRITING TASKS
1. Find the thesis (if any) and supporting ideas. Arrange them into a scheme. (Mind that a 

thesis is the main idea, which shows the author’s angle of approach to the problem).
2. School problems are worth discussing, aren’t they? Brainstorm one of the most current 

school problems. Formulate your thesis and add it to the given text. In the introduction hit the 
highlights of your composition. Mind the necessary changes in the conclusion, which normally 
echoes the thesis statement.

3. All sentences have the relationships to each other. Sometimes these relationships are not 
revealed as clearly as it could be. Pick out transitions from the text (some of them are under-
lined). State the signaled relationship. Make use of various transitions in your essay.
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WRITING ASSIGNMENTS
Writing a First Draft

4. Outline your persuasive essay. In your opening paragraph, introduce the problem and at 
least three possible solutions of it. Start with the strongest and most general point.

5. Use the more specific and detailed arguments in the middle of your essay.
6. Write the first draft of your essay. End it with a strong general conclusion containing 

the thesis statement.
Revising
7. Read your essay carefully. Make necessary changes.
Proofreading Writing a Final Draft
8. Proofread it. Correct any mistakes you have. Write the final variant of your essay.
Different approaches in teaching essay writing such as functional or structural are closely 

connected and interwoven with the cognitive one. Writing activities within these approaches 
may be controlled, guided or free. Both functional and structural approaches can be realised by 
analytical or critical reading and parallel writing. Critical reading means analysing and figuring 
out what the author of the text wants the readers to assume in order to become insiders. Careful 
analysis may be organised on different levels of a written text: communicative, logic, structural 
and language. In the frames of communicative-cognitive approach to teaching creative writing, 
students might be taught either on the basis of given texts, or without it. Moreover, communica-
tive-cognitive approach allows freedom in deeper penetration into the essence of intercultural 
communication. The process of cognition implies cultural awareness as well. This approach al-
lows signification of one’s consciousness and awareness of the processes involved in writing.
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КУЛЬТУРОЛОГІчНИй ТА СОЦІОЛІНГВІСТИчНИй АСпеКТИ  
У ФОРМУВАННІ МОВНОї КОМпеТеНЦІї пеРеКЛАДАчА

Стаття присвячена аналізу культурологічного та соціолінгвістичного підходів до 
формування мовної компетенції. Розглядаються традиційні та нові аспекти у навчанні 
іноземним мовам із урахуванням тенденцій глобалізації та зближення культур та мов.

The article is dedicated to the analysis of cultural and sociolinguistic approaches to lan-
guage competence forming. Traditional and new aspects in foreign language training are re-
viewed in the perspective of tendencies of globalization and rapprochement of cultures and 
languages.

Відомо, що мова є провідником культури. Вона може слугувати, як засіб вивчення 
іншої культури, так і як засіб пропаганди своєї власної. Мова є одним із найбільш жит-
тєздатних компонентів кожної окремої культури. Від її життєвих здібностей залежить 
єдність і навіть виживання етнічної групи, а іноді й нації в цілому. Значимість мови як 
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засобу комунікації має свої позитиви та, певною мірою, негативні риси, оскільки вона 
можу бути як засобом національної ізоляції, так і засобом універсалізації знань і куль-
турних надбань, відтак інструментом інтеркультурної комунікації.

Тому в сучасному світі, в якому інтернаціоналізується навіть повсякденне життя людей 
та все наявніше відчувається взаємозв’язок та взаємозалежність соціо-культурного й еко-
номічного життя, пошуки мови міжнародного спілкування є важливим завданням. Такою 
стає мова, яка домінує як носій інформації, це, зокрема, мова бізнесу, економічного розвит-
ку. Вона є одним з найважливіших засобів комунікації, передачі знань та інформації.

Останнім часом все більше помітним є розповсюдження англійської мови серед ши-
роких кіл розповсюдження планети. Як відмічають багато дослідників, світ вступив в 
епоху глобального білінгвізму: англійська мова плюс національна мова. Жоден народ 
не може існувати та успішно розвиватися без розвитку і збереження національної мови, 
однак зараз є реальна можливість спрямувати величезний потенціал англійської мови 
на розвиток національної культури, перетворюючи її у другорядний засіб національно-
культурного самовираження у рамках міжкультурної комунікації.

Підсилення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування у кінці 
XX століття дозволяє прогнозувати закріплення та посилення цієї функції англійської мови 
у XXI століття і перетворення її у мову глобального між культурного спілкування [7, 11].

Користуючись англійською мовою українці можуть контактувати не тільки з амери-
канцями та англійцями, але із представниками інших країн та континентів. Під впливом 
цих контактів відбувається взаємопроникнення культурних традицій та зміни на мов-
ному рівні. А саме, в українській мові з’явилось багато англіцизмів та нових термінів 
в області фінансів, комп’ютерних технологій, інформаційних виданнях та пресі. В той 
же час в української мові поступово зникли відживши штампи та бюрократичний жар-
гон. У результаті мова багатьох СМІ стала новою. Зовсім інакше стали звучати виступи 
делегатів та представників ділових сфер та суспільних організацій на міжнародних кон-
ференціях та зустрічах. Всі ці фактори вимагали їхнього врахування у процесі роботи 
перекладачів, та відповідно, у процесі навчання та підготовки майбутніх спеціалістів в 
області іноземних мов.

Для того щоб виконати свою професійну місію, перекладач зобов’язаний бути не 
тільки у курсі політики, філософії, побуту країн, але й добре знати реалії їхнього життя. 
Це в першу чергу відноситься до тих понять, які на Заході не існують, для яких в англійсь-
кій мові немає готових еквівалентів. Прикладом можуть бути типчині для слов’янського 
менталітету реалії, які стали «камінням спотикання» для багатьох перекладачів, як «су-
ботник», застілля». Крім того, існує багато явищ, які мають в двох культурах словесні 
еквіваленти, але мають різне значення та вживаються у різних контекстах. Наприклад, 
під «ідеалізмом» український оратор має увазі не філософію, яка протиставляється ма-
теріалізму, а у англомовної культурі розуміється приоретет високих ідеалів над прагма-
тичними міркуваннями.

Таким чином, мета навчання перекладу на сучасному етапі – допомогти розібратися 
в основних лексичних, граматичних та синтаксичних питаннях, які виникають при пе-
реході по лінгвістичному мосту з українського берега на англійський і назад, а головне 
– при переході із однієї культури в іншу [1,6].

До традиційних аспектів вивчення мови додається як мінімум ще три:
1) Комунікативний – тобто вміння застосовувати відповідно лексико-граматичні конс-

трукції до конкретні ситуації мовного спілкування. Комунікація у будь якому випадку 
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обумовлюється як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами: ситуативна 
конкретність, національно-культурні традиції, пресупозиція, соціальна обумовленість.

2) Культурологічний – значення якого так підвищилося, що часто йдеться про вив-
чення культури країни та народу через мову.

3) Соціолінгвістичний – який визначає характер та тип комунікативної ситуації, со-
ціальний статус її учасників, соціальні умови створення текстів оригінала перекладу, 
гендерні відмінності.

З урахуванням всіх цих факторів велику увагу приділяється навчанню невербаль-
ному спілкуванню, адекватній мовленнєвій поведінці, соціальному спілкуванню. Тому, 
одним з головних завдань є навчитися використовувати англійську мову у додатку до 
іншомовних культур.

У центрі уваги при такому підході опиняється англомовний опис української куль-
тури, який необхідний перекладачам, гідам, а також, всім тим, хто активно використовує 
англійську мову у професійній діяльності і постійно стикається з питаннями взаємов-
пливу та проникненням культур.

Так, одним із найважливіших елементів у підготовці спеціалістів по перекладу є фор-
мування англомовних позначень елементів іншомовних культур, які у теорії міжкультур-
ного спілкування називаються ксенонімами (від грец. «ксенос» – «іноземний») [3,17].

Ксенонімична варіативність, яка спостерігається у мовах, призводить до того, що 
у багатьох випадках спостерігається співіснування двох або більше елементів зовніш-
ніх культур. Отже, характер позначення конкретного елемента культури визначається 
багатьма факторами, як лінгвістичними, так і внелігвістичими, і вибір конкретного поз-
начення визначається у значній мірі конкретною ситуацією спілкування, так в одних ви-
падках вимагається точне найменування, в інших – краще описовий оборот або аналог. У 
якій то мірі це завдання полегшується тим, що в останні десятиліття дослідження вказу-
ють на появу та бурний розвиток мови між культурного спілкування як достатньо універ-
сальне явище, яке фактичне розвивається у якості складової будь-якої сучасної мови.

Структурні особливості та принципи мови є тим, що визначає те, як її носії сприйма-
ють оточуючий світ, та у кінцевому випадку, сутність всієї культури народу. Американсь-
кий лінгвіст Б. Уофф визначає, що носії різних мов по-різному сприймають факти та 
явища, оскільки ці явища по-різному виражені та сформульовані в їхніх мовах [5,44]. Не 
можна не дооцінювати роль такого явища, як національний менталітет. Оскільки люди, 
які є членами одного суспільства розділяють етичні, етнічні, моральні концепти, серед 
яких, крім універсальних, загальнолюдських, є ряд національно – і соціально специфіч-
них. Особливості національного мислення відбиваються в існуванні національних сте-
реотипів як моделей національної поведінки, які мають дуже стійкий характер. Асоцію-
ючись зі стилем та образом життя відповідного класу або соціального прошарку, вони 
починають поповнюватися змістом і отримують формальне представлення у мові тільки 
у контексті та відповідної культури [1,79].

Точний переклад, по визначенню, не можливий в силу цих відмінностей. При цьо-
му словники та довідниками для англійської та української мов, практичне не дають 
співставленої інформації по культурам різних народів. Апріорі припускається, що пере-
кладач у рівній мірі володіє як початковою культурою, так і культурою, що перекладаєть-
ся. Однак це далеко не так, і у багатьох випадках перекладач надто приблизно оцінює, а 
отже, і перекладає ті чи інші елементи або цілі категорії початкового тексту у співстав-
лено-культурному плані.
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Так, наприклад, можна привести неадекватну реакцію американської аудиторії на по-
каз відомої кіноверсії казки «Морозко» Олександра Роу. Цей фільм ввійшов у список 100 
найгірших фільмів у кінці 90-х років. Глядачі назвали його «дивною та придуркуватою 
фантазією-казкою, де фігурує ідіотський дім з ногами, замороженні дерева, санки схожі 
на свиню та довгобородий виродливий парубок (Дід Мороз)». Також, було зовсім не зро-
зумілим, чому головні герої казки допомагають слабким персонажам, які не можуть ра-
дикально впливати на хід подій, замість того, щоб дружити з більш сильними.

Читання іншомовної літератури прийнято розглядає як одну з різновидів мовлен-
нєвої діяльності, у ході якої текст стає засобом міжнаціональної комунікації [9, 269]. 
Однак, слід враховувати, що текст, який перекладається, як носій інформації відбиває 
не тільки суб’єктивне бачення світу автором, але і несе відбиток сприйняття дійсності 
перекладачем, його індивідуальну картину світу. Текст, який перекладається – це інший 
текст, адаптований до того чи іншого просторово-часового середовища та оточення. У 
цього тексту, відповідно, інше коло адресатів, і діалог з автором початкового тексту здій-
снюється через перекладача, від лінгвістичної та соціокультурної компетенції якої зале-
жить ефект міжнаціональної комунікації.

При перекладі оригінального тексту ті елементи, які не виявляються усередині однієї 
мови та культури, можуть виявлятися в іншій мові. Між комунікативно-мовними група-
ми відбувається розходження – часткові або повні. В основі цих розходжень є реальні 
об’єктивні відмінності в історичному плані, на матеріальному рівні життя, у соціальній 
сфері та інше.

Тому художній текст розглядається як:
– джерело реального життя та культури народу, яке дає у відповідній мірі об’єктивну 

інформацію (через призму авторського сприйняття);
– джерело естетичної та ідейно-художньої інформації,
– джерело соціолінгвістичної інформації.
Кожна мінімальна мовленнєва та мовна одиниця виконує самостійну функцію як 

носій національно-культурної інформації, враховуючи наступні позиції: загальнокуль-
турну, текстову та мовну значущість.

Розшифруємо вищезгадані позиції:
Загальнокультурна значущість – значущість мовних фрагментів з точки зору їх місця 

у системі понятий, які відповідають загальнонаціональній культурі.
Текстова значущість – значущість елементів, які виступають у якості рішучих для 

осмислення сюжету, ідеї твору, його героїв та конфліктів.
Мовна значущість – багатопланове явище, яке зачіпає різні мовні характеристики 

слів.
Таким чином, відбір текстових матеріалів для навчання іноземній мові повинен про-

водитися з метою розширення професійно-культурних знань та вмінь. Для цього слід 
приділяти увагу не тільки комунікативній функції мови, але й пізнавальній, які будуть 
найбільш доцільними для досягнення мовної компетенції.

Урахування системи соціолінгвістичних, комунікативних і культурологічних факторів 
є необхідним для адекватності перекладу і виробленню мовної компетенції. Суспільний 
прогрес, зміна соціальної діяльності обумовлює, з однієї сторони, відповідну адаптацію 
менталітету, зміну у сферах функціонування мов та перекладу, а з іншої сторони, розвиток 
колективної та індивідуальної свідомості відбивається у мові, перекладі і в реальній оточу-
ючий дійсності, перш за все у соціальній структурі та у сферах мовної комунікації.
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пРИНЦИпЫ ОРГАНИЗАЦИИ УчеБНОГО пРОЦеССА
И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОй КОМпеТеНТНОСТИ

В данной статье рассмотрены принципы организации учебного процесса, а также 
факторы формирования коммуникативной компетентности у студентов факультета 
физического воспитания в процессе изучения иностранного языка.

In the article the organizational principles of educational process, and also the factors of 
communicative competence formation are considered in the process of foreign language teach-
ing of physical culture department students.

Необходимость знания иностранного языка для специалиста с высшим образо-
ванием не нужно доказывать, особенно в наше время активных межнациональных и 
межгосударственных контактов. В условиях глобализации, теснейшего переплетения 
информационных потоков иностранный язык становится универсальным средством 
профессиональной жизни и превращается в один из основных производственных фак-
торов в любой сфере, будь то экономика, политика, культура, спорт или образование. 
А. А. Леонтьев рассматривал процесс овладения иностранным языком «как способ акту-
ализации и реализации собственной личности, воспитание творческого начала и умения 
принимать самостоятельные решения, касающиеся жизни, деятельности, сферы отноше-
ний, формирования активной личностной позиции» [1:34].

Конечный результат обучения языку по А. А. Леонтьеву – «сформированность у обу-
чаемых практических навыков устной (говорение), письменной речи, слушания и понима-
ния (аудирования), наконец, чтения, способности применять эти навыки для выражения 
своих мыслей, понимания содержания и смысла текста, воспринимаемого на слух или на 
глаз, – вообще для решения того, что в методике и психологии называется коммуника-
тивными задачами» [2:14]. Иными словами, конечный результат обучения иностранному 

© Сокол И. А., 2008



292

языку – формирование коммуникативной компетентности как способности и готовности 
общаться. Эффективность общения зависит от множества факторов: знание языка, усло-
вий и культуры общения, правил этикета, знание невербальных форм общения, глубоких 
фоновых знаний и пр.

Практический опыт работы автора в качестве преподавателя приводит к выводу о 
том, что обучение студентов иностранному языку в вузе ориентируется в основном на 
накопление знаний, а именно – обогащение словарного запаса и тренировку грамматики. 
Бесспорно, что лексико-грамматические навыки необходимы для овладения языком, од-
нако обучение, в основе которого лежит только заучивание, наиболее распространенное в 
настоящее время в неязыковых вузах, к сожалению, не развивает творческую активность 
студентов, не предполагает формирования у них коммуникативной компетентности. При 
таком подходе низок уровень мотивации, поскольку студент не видит возможности при-
менения получаемых знаний в своей будущей профессиональной деятельности.

Вузовский курс иностранного языка призван носить коммуникативно-ориентирован-
ный и профессионально-направленный характер, программа курса определяет основную 
и конечную цель обучения как необходимость обеспечить активное владение выпуск-
никами неязыкового вуза иностранным языком как средством «формирования и форму-
лирования мыслей» в социально обусловленных и профессионально-ориентированных 
сферах общения. Именно поэтому задачи курса определяются коммуникативными и поз-
навательными потребностями специалистов соответствующего профиля [4].

Таким образом, овладение иностранным языком в вузе следует рассматривать как 
приобретение коммуникативной компетентности, способности соотносить языковые 
средства с задачами и условиями общения с учетом социальных норм поведения и ком-
муникативной целесообразности высказывания [5].

При организации учебного процесса, ориентированного на формирование комму-
никативной компетентности, необходимо опираться на принципы гуманистической 
педагогики: природосообразности, культуросообразности, социосообразности, свобо-
досообразности. Гуманистический подход в течение многих столетий был представ-
лен фрагментарно, оформившись в самостоятельное направление лишь в XIX веке 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель, П. П. Блонский и др.).

Основоположниками принципа природосообразности являются Я. А. Коменский, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег, Л. Н. Толстой, провозгласившие особую важность человека 
как элемента природы с его индивидуальными физическими и психическими особен-
ностями. Современное понимание природы человека как «био-психо-социо-культурно-
этно-природно-космического существа» [6:91] обогащает толкование принципа приро-
досообразности, которое подразумевает необходимость учета сложности человеческой 
природы и требует от педагога тонкости педагогического воздействия на воспитуемых.

При изучении иностранного языка процесс образования и воспитания необходимо 
строить, опираясь на личный опыт учащегося, строить образовательное пространство 
как имеющее для учащихся личностные смыслы, влекущие к исследованию и самосто-
ятельному познанию.

Несомненно, важным является принцип культуросообразности, сформулирован-
ный классической педагогикой, в соответствии с которым обучение и развитие учащего-
ся должно идти в контексте культуры. Так, А. Дистервег писал: «...в воспитании необхо-
димо принимать во внимание условия места и времени, в которых предстоит ему жить, 
то есть всю современную культуру во всеобъемлющем смысле слова..». [7:433].
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Культуросообразность – принцип, согласно которому образование должно быть 
адекватным современной культуре, ее особенностям и требованиям, нацелено на куль-
турные, духовные, нравственные, а не только когнитивные ценности, как это деклариру-
ется традиционным образованием. Отсюда вытекает и принцип мультикультурности 
образования, который предполагает соответствие содержания образования многообраз-
ным культурам современного общества, способствует культурному самоопределению и 
культурной идентификации учащихся, определяет требование к выстраиванию образо-
вательной среды как мультикультурной без каких-либо доминант, как диалог и взаимо-
действие культур [8].

Принцип социосообразности отражает идею о роли образования в социальном вос-
производстве человека, который соответствует представлениям социума об «идеальном» 
члене общества как продолжателе и создателе духовно-нравственных ценностей. Дан-
ный принцип может быть осмыслен как определяющий выстраивание образовательного 
процесса на основе учета социальной среды, оказывающий на сознательном и бессо-
знательном уровне «формирующее» влияние на личность человека, определяющий его 
отношения с обществом и самореализацию в данном обществе.

Таким образом, данный принцип определяет выстраивание образовательного про-
цесса, учитывая особенности студенчества как социальной группы, как особой катего-
рии молодежи, которая организационно объединена институтом высшего образования и 
получает профессиональную подготовку под руководством специалистов.

Принцип свободосообразности (Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель) определяет нена-
сильственный характер воздействия педагога на воспитуемого. Сущность принципа сво-
бодосообразности заключается в высвобождении внутренних творческих сил студентов, 
поощрении их попыток проявлять свободу суждений и поведения, свободу культурного 
самоопределения, что в состоянии сделать только творческий, внутренне свободный 
преподаватель (!). Воспитание свободой означает развитие личной ответственности че-
ловека за свой выбор и поступок. При организации учебного процесса надо помнить 
о том, что студент – это человек, имеющий определенный багаж знаний и жизненный 
опыт, поэтому «ему надо помогать или хотя бы не мешать стать самим собой» [9:53]. 
Таким образом, педагогическое влияние играет приоритетную роль в процессе форми-
рования коммуникативной компетентности.

При организации учебного процесса, ориентированного на формирование комму-
никативной компетентности средствами иностранного языка, кроме принципов класси-
ческой педагогики, необходимо опираться на принципы, составляющие сущность ком-
муникативного подхода в обучении иностранным языкам: личностно-ориентированного 
общения, ролевой организации учебного материала и учебного процесса, коллективного 
взаимодействия, учета контекста профессиональной деятельности.

принцип личностно-ориентированного общения предполагает слияние обучения 
и общения, позволяет обучаемому вступать в общение на уровне личностных смыслов, 
раскрывая и реализуя себя как личность. Учебный предмет «иностранный язык» имеет 
одно, связанное с общением, уникальное свойство, а именно: общение является важней-
шим средством обучения, но в то же время именно коммуникативная деятельность на 
изучаемом языке является и важнейшей частью обучения и его целью.

принцип ролевой организации учебного процесса стимулирует мотивированность 
речевых поступков обучаемых. Ролевое общение – эффективный способ приобретения ком-
муникативной компетентности. Ролевое общение является основой построения процесса 
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обучения общению на иностранном языке. Игровые приемы в обучении иностранному 
языку относятся к наиболее рациональным приемам по формированию коммуникативной 
компетентности (Н. К. Барышникова, Г. А. Китайгородская).

принцип коллективного взаимодействия опирается на закономерности социаль-
ной психологии. Суть его в организации групповых (коллективных) действий, способс-
твующих внутренней мобилизации возможностей личности обучаемого (Г. А. Китайго-
родская). Данный принцип определяет такой способ организации учебного процесса, 
при котором: а) учащиеся активно общаются друг с другом, обмениваясь учебной инфор-
мацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенствуя умения и навыки; б) между 
участниками складываются благоприятные взаимоотношения, служащие условием и 
средством эффективности обучения; в) условием успеха каждого является успех осталь-
ных.

При обучении в неязыковом вузе действительно важную роль играет принцип учета 
контекста профессиональной деятельности. Контекст представляет собой «систему 
внутренних и внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на 
восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая 
смысл и значение этой ситуации» [10: 23]. Учет контекста будущей профессиональной 
деятельности стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка, наполняя содер-
жание образования профессионально и личностно значимыми для студентов смыслами. 
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной 
деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими тенденциями в развитии ку-
льтуры, спорта, образования, установление профессиональных контактов с зарубежны-
ми партнерами, что обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции.

Таким образом, организуя учебный процесс, ориентированный на формирование 
коммуникативной компетентности, необходимо опираться на 1) принципы гуманисти-
ческой педагогики: природосообразности, культуросообразности, социосообразности, 
свободосообразности; 2) принципы коммуникативного подхода в обучении иностранно-
му языку: личностно-ориентированного общения, ролевой организации учебного мате-
риала и учебного процесса, коллективного взаимодействия, учета контекста профессио-
нальной деятельности.

Формирование коммуникативной компетентности студентов, изучающих иностран-
ный язык в вузе, происходит при наличии определенных условий и предпосылок, под 
влиянием различных факторов. Опираясь на указанные выше принципы организации 
учебного процесса, в качестве главных факторов педагогического влияния на успеш-
ность данного процесса мы выделяем: профессиональную направленность содержатель-
ного аспекта обучения иностранному языку; гуманистический стиль общения; ориента-
цию на культуру как профессиональную ценность.

Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены и влияют на эффективность 
формирования коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения инос-
транному языку.

Наиболее важным фактором формирования коммуникативной компетентности у сту-
дентов факультета физического воспитания мы считаем профессиональную направ-
ленность содержательного аспекта обучения иностранному языку, что позволяет пре-
вратить овладение иностранным языком в творческий, личностно-значимый процесс, 
стимулирующий познавательную активность обучающихся путем решения когнитивных 
задач.
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Ориентация предметного плана обучения, его форм и содержания на будущую 
профессиональную деятельность студента призвана обеспечить мотивационную осно-
ву учебного процесса. В большинстве работ по исследованию проблемы организации 
учебных материалов с точки зрения психологии их восприятия делается вывод о необ-
ходимости развивать мотивацию к изучению иностранного языка на ситуативно-тема-
тической основе, через предметное содержание обучения, отвечающее интересам и по-
требностям студентов (М. Э. Багдасарян, В. А. Скалкин, Р. Г. Зайцева, Т. С. Серова и др.). 
Чтобы стать теоретически и практически компетентным, студенту нужно «совершить 
в своем сознании двойной переход – от знания (информации) к мысли, а от действия 
к поступку. Только в этом случае информация становится осмысленным знанием» [10: 
23]. Потребности обучаемых в значительной степени определяются их будущей профес-
сиональной деятельностью. Учет контекста данной деятельности приводит в действие 
механизм мотивации и тем самым способствует эффективности процесса обучения. Пе-
дагогические технологии контекстного обучения обеспечивают личностное включение 
студента в освоение профессиональной деятельности как части человеческой культуры, 
«и тем самым достигается не только простое воспроизводство уже известного социаль-
ного опыта, но и его расширенное воспроизводство, обогащение за счет творческого раз-
вития личности будущего специалиста» [10: 32].

При ориентированности занятия по иностранному языку на будущую профессио-
нальную деятельность происходит обогащение содержания образования личностно-
значимыми смыслами. Преподаватель делает акцент на обеспечении проблематизации 
учебного процесса, привитии ценностного отношения к выбранной профессии, к себе 
как неповторимой, достойной уважения личности, способной преодолевать трудности 
в овладении языком, получении информации. Чем больше содержание образования по 
иностранному языку наполнено личностно-значимыми для студента смыслами, учиты-
вающими потребности обучающегося, тем больше стимулируется его ценностное отно-
шение к предмету изучения и познавательный интерес.

В качестве одного из основных путей интенсификации работы по формированию 
профессиональной направленности мы рассматриваем соответствие содержания обуче-
ния по профилирующим предметам содержанию обучения по иностранному языку. Такое 
соответствие позволяет создавать ситуации, приближенные к реальным условиям про-
фессионального общения, интенсивно использовать в учебном процессе ролевые, дело-
вые, имитационные игры, то есть включение обучаемых в ситуации и связи, характерные 
для данной профессиональной деятельности. Не оспаривается тот факт, что для студентов 
неязыковых вузов иностранный язык должен стать логическим продолжением изучения 
специальных предметов. Интеграция профессиональной деятельности и иностранного 
языка позволяет использовать разнообразные блоки умений и навыков по специальным 
предметам и иностранному языку в контексте конкретной проблемы, более того, цели 
обучения должны соответствовать текущим интересам и потребностям студентов.

Итак, мы рассматриваем профессиональную направленность содержательного ас-
пекта обучения иностранному языку как важный фактор формирования коммуникатив-
ной компетентности, поскольку содержание образования наполняется личностно-значи-
мыми для студента смыслами, учитывает его потребности, стимулирует познавательный 
интерес и мотивацию к изучению иностранного языка, что, в свою очередь, способствует 
эффективности процесса формирования коммуникативной компетентности и процесса 
обучения в целом.
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Признавая необходимость построения педагогического процесса на основе подлин-
ного гуманизма, мы выделяем следующим существенным фактором формирования ком-
муникативной компетентности студентов гуманистический стиль общения, стимули-
рующий свободу высказывания, основанный на уважении личности, доверии, эмпатии, 
безоценочности и безусловности принятия личности студента. Важность гуманистичес-
кого стиля общения обосновали в своих работах В. Н. Кан-Калик, А. В. Мудрик, А. А. Ле-
онтьев и др.

От стиля педагогического общения во многом зависит отношение к предмету, нравс-
твенно-психологический климат в группе и, в конечном счете, эффективность процесса 
формирования коммуникативной компетентности студента. Педагогу важно добивать-
ся, чтобы занятие по иностранному языку было пропитано атмосферой гуманности, по-
скольку в процессе иноязычного общения, когда «языковой опыт приобретается без вме-
шательства в этот процесс родного языка» (Ф. Калгрен, Л. Г. Ионин) [11], увеличивается 
вероятность фрустрации, дискомфорта, если студент не может оформить свою мысль. 
Иностранный язык, как никакой другой предмет, требует индивидуального подхода к 
обучаемому, учета его интересов, языковых способностей, имеющейся языковой базы, 
что возможно только при целенаправленном сотрудничестве преподавателя и студента с 
опорой на принципы сотрудничества и понимания при педагогическом сопровождении 
образовательного процесса.

Стиль педагогического общения, основанный на доверии, эмпатийности понимания, 
безоценочность и безусловность принятия личности студента, способствует свободе вы-
сказывания, творческому развитию мысли. Преподаватель при таких отношениях вы-
ступает в качестве «координатора, режиссера» (А. А. Леонтьев) педагогического взаи-
модействия.

Общение между преподавателем и студентом необходимо строить таким образом, 
чтобы выводить учебную ситуации за рамки формального взаимодействия, возможно, и 
за пределы учебной аудитории, превращать учебное общение в неформальное личност-
ное, связать тренировку учебного материала с контекстом реального общения. Организа-
ция такого обучающего общения требует от преподавателя специальных умений, знаний 
психологии, педагогики, социологии.

Таким образом, мы считаем гуманистический стиль педагогического общения, сти-
мулирующий свободу высказывания, основанный на уважении личности студента, важ-
ным фактором формирования коммуникативной компетентности.

Профессиональная деятельность занимает важное место в жизни человека, однако 
ошибочно думать, что жизнь можно ограничивать только выполнением производствен-
ных функций. Профессиональное совершенство всегда связано с высоким уровнем куль-
туры и умением строить межличностные отношения, а это значит, что культура является 
важным фактором созидания, совершенствования сущности человека. Следующим важ-
ным фактором формирования коммуникативной компетентности у студентов факультета 
физического воспитания мы считаем ориентацию учебного процесса на культуру как 
профессиональную ценность.

Воспитание высококвалифицированного профессионала в любой области, способно-
го адекватно реагировать на современную ситуацию на рынке труда, должно начинаться 
с воспитания «человека культуры», о чем В. А. Лекторский пишет: «Человек культуры 
– это всегда совокупный результат профессионального обучения и личностной работы 
над собой..». [12: 228-230].
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Иностранный язык как часть культуры, бесспорно, играет большую роль в становле-
нии личности, воспитании ее нравственных качеств, формировании профессиональной 
компетентности. Любая профессия, являясь частью мировой культуры, развивается в со-
ответствии с мировым опытом и интегрируется в систему культурных и производствен-
ных отношений какой-либо конкретной страны. Опыт проведения практических занятий 
показывает, что каждый студент совершенно по-своему чувствует свою принадлежность 
к профессии, выражая ее в соответствии со своими целями, интересами, перспективами, 
культурным уровнем.

Ориентация учебного процесса на культуру как профессиональную ценность явля-
ется формирующим фактором в изучении иностранного языка. Для успешного осущест-
вления деятельности в области международных отношений недостаточно прекрасного 
владения иностранным языком, необходимо иметь представление о стране, ее культуре, 
традициях, обычаях, о принятой в обществе системе ценностей, о культурном стереоти-
пе общества, о системе ролевых ожиданий.

Овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять межкультурное 
профессиональное взаимодействие, предполагает овладение и «профессионально значи-
мыми концептами инофонной культуры, обусловливающими специфику общественного 
и делового поведения» [3: 4]. Культурологические знания об иноязычном социуме фор-
мируют «перцептивную готовность» (Т. Н. Астафурова) к эффективному межкультурно-
му общению и, следовательно, к международному профессиональному сотрудничеству. 
В связи с этим мы считаем культуру страны неоспоримой профессиональной ценностью 
для специалистов в области спорта.

Изучение иностранного языка – это многосторонний процесс приобщения к ценнос-
тям культуры другого народа. Знания о культурных особенностях, полученные на заня-
тиях по иностранному языку, помогают человеку выстроить свое отношение, определить 
свою позицию к культурному наследию страны изучаемого языка, способствуют эффек-
тивному деловому общению в профессиональной сфере. Преподавателю иностранного 
языка необходимо так выстраивать вхождение студента в иноязычную культуру, чтобы 
обеспечить не просто знакомство с культурными традициями, но тем самым повысить 
уровень культуры самого обучающегося.

Таким образом, культура (и иноязычная культура в частности), расширяя горизонты 
процесса формирования коммуникативной компетентности, подпитывая этот процесс 
профессионально значимыми смыслами и личностным опытом, является фактором ус-
пешности этого процесса. Ни один фактор не определяет исследуемый нами процесс 
изолированно. Все они взаимосвязаны, взаимообусловлены и влияют на эффективность 
формирования коммуникативной компетентности у студентов факультета физическо-
го воспитания в процессе изучения иностранного языка. Необходимо педагогическое 
обеспечение более высокой действенности данных факторов, опора на принципы гума-
нистической педагогики, чтобы вызвать формирование личностных психологических 
новообразований студента, способных успешно «вести» процесс формирования его ком-
муникативной компетентности.
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